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ÖTNAPOS SZÍNES PROGRAMSOROZATTAL ÜNNEPELHETÜNK IDÉN PÜNKÖSDKOR IS MÁJUS KÖZEPÉN

Pünkösd Feszt – 26. Bordányi Falunapok
A készülődés már javában zajlik, többen szervezik a családi programokat a május közepi hosszú hétvégére és
egyre többen kíváncsiak arra is, hogy milyen műsor is várja a kilátogatókat a Park téren az idei falunapok alkalmával, melyet már huszonhatodik alkalommal rendeznek meg településünkön. Nos, nem kell tovább várni, hiszen a szervezők most nyilvánosságra hozzák az ismertebb sztárfellépők névsorát. A tavalytól Pünkösd Feszt néven
futó eseményen idén is ötnapos programmal várják a bordányi és környékbeli családi-baráti társaságokat. Május 17-én
csütörtökön a késő délutáni órákban az ünnepélyes megnyitóval, a települési kitüntetések átadásával és az Ovi-Foci pálya hivatalos átadásával veszi kezdetét a fesztivál. Pénteken
ismét MoziNapra várnak kicsiket és nagyokat a Faluház nagytermébe, ahol a Balaton c. természetfilm, a Bűbáj herceg és a
nagy varázslat c. családi animációs film, a Deadpool 2 c. akcióvígjáték, valamint a Hang nélkül c. thriller kerül műsorra.
Szombaton a népzenéé lesz a főszerep, ugyanis ekkor rendezi
a Borostyán Dalkör népdalos találkozóját. A vasárnapi és hétfői napon szokás szerint a színpadi produkciók dominálnak
majd. És akkor a fellépőkről röviden: a vasárnapi sort a szegedi Dungaree zenekar nyitja, akik akusztikus rockot hoznak
majd a bordányi közönségnek. A formáció énekese László
Gergely, aki márciustól könyvtárosként dolgozik településünkön. Ugyanezen a napon láthatjuk a színpadon a The Voice tehetségkutatóból, a Sztárban sztárból, valamint a Nagy
duettből ismert Pál Dénest, aki több korosztály nagy kedvence. Fellép még a hazai mulatószene ismert sztárja, a Postás Józsiként híressé lett Fraller József is. A napot utcabál zárja Dj
Bokival a rendezvénysátor alatt. Hétfőn a mindössze 21 éves
erdélyi származású László Attila érkezik hozzánk, aki a Csillag születik című műsort követően vált ismertté.
Őt Bellus István stand up humorista követi, aki a Dumaszínház tagja, de látható a Comedy Central humorcsatornán és a Showder Klub című műsorban is. A Pünkösd Feszt színpadán fellép még Opitz Barbi, a 2016-os XFaktor győztese, de ellátogat Bordányba a Groovehouse együttes is. A hétfői napot és egyúttal az ötnapos települési ünnepet a hangszeres megoldásokkal életre keltett elektronikus zenét játszó New Level Empire zenekar élő koncertje zárja. A részletes programért böngésszék településünk web- és facebook közösségi oldalát.
KICSIVEL TÖBB, MINT ÖTEZER DIÁK FESZÜL NEKI A NAGY PRÓBATÉTELNEK CSONGRÁD MEGYÉBEN

Május 7-től izgulhatunk az érettségiző diákokért

Csongrád megye tizenegy településén összesen 5003an tesznek majd érettségit a június 29-ig tartó vizsgaidőszakban; a legtöbben Szegeden, 3366-an. Hódmezővásárhelyen 510, Szentesen 430, Makón 361, Csongrádon 184 fiatal fut neki a közoktatásban töltött évek
utolsó nagy próbatételének. Hétfőn magyar nyelv és
irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön angolból, pénteken németből maturálhatnak közép-vagy emelt szinten a diákok. Az írásbeli vizsgák május 28-án fejeződnek be. Emelt szinten

1927-en érettségiznek - ezt angol nyelvből, biológiából, történelemből és kémiából vállalták a legtöbben. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 7. és
14. között rendezik, a középszintű szóbeli vizsgákat
június 18-tól 29-ig. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 28. időszakában 1183
helyszínen várhatóan mintegy 110 700-an adnak
számot tudásukról Magyarországon. Sok sikert és
eredményes vizsgát kívánunk minden kedves érettségiző olvasónknak!

Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés ultrahang vizsgálattal a Bordányi Védőnői Szolgálatnál május 15-én
(kedden) és május 29-én (kedden) 14-18 óráig. A vizsgálatot Dr. Kajtár István végzi, melynek költsége 3000
Ft. Az ultrahangos vizsgálat mellett cytológiai kenet és
hurok levételt, felhelyezést, gyógyszeríratást is végez
és bármilyen nőgyógyászati panasszal lehet fordulni a
szakemberhez. Ha még nem telt le az egy év az előző
rákszűréstől számítva és panasza van, az sem akadály.
Várjuk a helyi és a környező települések lakóit is. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a Védőnői Szolgálatnál személyesen vagy telefonon a 62/288-678 vagy
30/1979-135 vagy 30/3381-647-es számokon.
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Szombaton Dorozsma ellen játszunk

Az előző fordulóban, a Szőreg elleni 3-3-as mérkőzés
jelentette az utolsó mérkőzést Hódi Mihály edző számára, hiszen a találkozót követően lemondott. A Foliaplast-Bordány SK trénere közel három év után távozik
a csapat kispadjáról. Egy sikeres időszakot tudhat a
háta mögött, kulcsszerepe van abban, hogy most Bordánynak megye I-es gárdája van. Az idény hátralévő öt
mérkőzésén az edzői feladatokat a volt edző munkáját
eddig segítő Sádt Tamás látja el, akinek már szombaton
17 órától, debütálásként egy szomszédvári rangadó
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PALACSINTA KUPON 100 FT

Nőgyógyászati vizsgálat lehetősége

Vágd ki és hozd magaddal a kupont! Ezúttal finom kakaós
és pudingos palacsintát vásárolhatsz kedvezményes áron,
csupán 100 Ft-ért! Beváltható 2018. május 5-én, szombaton 17.00-18.30 óra között a Bordányi Focipályán.

ÖTÖDIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE következik a Dorozsma ellen. Pénteken 17 órától
Búzaszentelés a Hermina tanyán U14-es gárdánk rangadót játszik hazai pályán az
Az idén immár ötödik al- Ülléssel, szombaton U19-es csapatunk idegenben
kalommal került megren- lép pályára Balástyán, míg a Bordány II két hét szüdezésre a Szent Márk na- net után vasárnap 17 órától Pusztamérgesen vizitál.
pi ünnepség a Hermina Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!! Eddig nem közölt eredtanyán. Az Egyházközség mények: Foliaplast-Bordány SK - Szőregi RSE 3-3
és az Integrált Szociális és (0-3); Foliaplast-Bordány SK U19 - Móra-városi KiEgészségügyi Központ kö- nizsi U19 7-2 (5-1); Foliaplast-Bordány SK U14 zös programjára most is Földeák TC U14 18-0 (11-0).
sok bordányi látogatott ki.
A résztvevők a templom GAZDÁT CSERÉLHETNEK A KINŐTT BABAHOLMIK
előtt gyülekeztek, majd Ruha- és játékbörze a Faluházban
közösen imádkozva vonultak ki a Hermina tanyához, Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is szerahol 9 órakor kezdődött a szabadtéri szentmise. A mi- vez a védőnői szolgálat ruha- és játékbörzét. Május
sét követően a búzatáblához vonultak, ahol Dr. Janes 12-én (szombat) 15 órától a Faluház nagytermében
Zoltán plébános végzett búzaszentelést, ami a határ, a kerül megrendezésre, ahová mindenki elhozhatja a
búza- és gabonaföldek megáldásának szertartása a ke- kinőtt, feleslegessé vált, megunt babaholmikat, kieresztény liturgiában. A búzatáblánál a szertartás ré- gészítőket. Sok szeretettel várjuk a gyermekes és
sze, hogy a pap a négy világtáj felé fordulva négy evan- gyermeket váró családokat. Eladásra jelentkezni tegéliumi szakaszt énekel, annak jeléül, hogy az áldást az lefonon a védőnőknél Balláné Adorján Juditnál (06
egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri. A prog- 30 3381 647) és Tóth Enikőnél (06 30 1979 135) leram végén a résztvevőket a szociális központ munka- het. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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