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AZ ÉV MINDEN SZAKÁBAN MEGÜNNEPELHETI NAGYKÖZSÉGÜNK 70. SZÜLETÉSNAPJÁT A LAKOSSÁG

Május 4-ét tekinthetjük Bordány születésnapjának
Az interneten ingyenesen elérhető Arcanum Digitális Tudománytárnak (ADT) köszönhetően sikerült rátalálni a Magyar közlöny 94. számára, amelyben az akkori belügyminiszter rendelete olvasható Kistemplomtanya
önálló nagyközséggé alakulásáról. A későbbiekben a nagyközség Bordány néven jön létre, és 1950. január
elsejétől kezdte meg működését. „A belügyminiszter a
3.690/1949. (86.) Kormányszámú rendelettel kapott
felhatalmazás alapján Kiskundorozsma községhez tartozó Kistemplomtanya külterületi lakotthely és környékének önálló nagyközséggé alakulását elrendelte. Az
új község működésének megkezdése és ennek közhírré
tétele iránt külön történt az intézkedés. (5.203-118/1949. T'8. B.M. szám.)”
A fentiek alapján május 4-ét már a település születésnapjának is tekinthetjük, noha Bordány néven csak
január 1-től kezdte meg működését a Kiskundorozsmából kiváló község. Ha 1949. május 4. a születésnap, akkor bizony most ünnepelhettük a község 70. születésnapját. Isten éltessen Bordány! Hogy senkinek ne legyen hiány érzete, a születésnapi vigasságok eltarthatnak január elsejéig is. Hiszen községünk az év minden időszakában kínál kikapcsolódást a helyi lakosságnak.
Néhány hét választ el minket és kezdetét veszi a Pünkösd Feszt elnevezésű több napon át tartó település szintű rendezvénysorozat, amelyről egy másik cikkünkből tudhatnak meg részleteket. A nyár közepén a fiataloknak szóló Morajlás fesztiválra július 6-án kerül sor. Igazi családi nap várja településünk lakóit ősszel is, hiszen
szeptember 14-én, szombaton rendezik meg a Helyi Ízek Fesztiválját és a Kecskeversenyt. Ne felejtsük el
megemlíteni, hogy az év vége közeledtével csodás fények, mennyei illatok, csábító édes ízek, színes ünnepi
forgatag lepi el a Szent István teret a négy adventi vasárnapon át tartó karácsonyi vásáron. Ezeknek és a sok
más színes programnak köszönhetően településünk minden lakosa megtalálhatja méltó módját az ünneplésre!
JÚNIUS 7-10. KÖZÖTT KERÜL MEGRENDEZÉSRE TELEPÜLÉSÜNK TÖBB NAPOS PÜNKÖSDI FALUÜNNEPE

Fesztiváli „apa-megőrző” várja a családok férfi tagjait
Idén immár huszonhetedik alkalommal kerül megrendezésre Bordányban a pünkösdi faluünnep június 710-ig. A készülődés már javában zajlik, családok tervezgetik programjaikat a június eleji hosszú hétvégére.
Egyre többen kíváncsiak arra is hogy milyen programokkal várják a kilátogatókat a Park téren megrendezésre kerülő Pünkösd Feszten. Lapunk minden
héten egy rövid cikkel leplez le egy kis részletet a már évek óta sikeres programsorozatról. Hétfő délután az ünnepi előkészületek fáradalmait településünk férfi tagjai a Nyugi kert „apa-megőrző”-jében pihenhetik ki, miközben a
jó hangulatról Varga Rudi és bandája gondoskodik. A formáció az eseménysorozat keretén belül vasárnap 21:30-tól megrendezésre kerülő utcabálján is
játszó Coco Bongo Zenekar, valamint a Minor együttes tagjaiból alakult. A repertoár minden korosztály igényét igyekszik kielégíteni: a csapat a '60-as, '70es, '80-as, '90-es évek és napjaink legjobb hazai és külföldi slágereit játssza, a
rock 'n' roll zene klasszikusait, valamint disco és latin-amerikai slágereket.
Műsorukról természetesen nem hiányozhatnak a magyar mulatós slágerek, csárdások, cigánynóták, illetve a keringők és tangók sem. Ez idő alatt a Család- és
Karrier Pont gondoskodik a gyerekek jókedvéről, hogy eközben településünk
hölgy tagjainak is lehessen egy kis „Én” idejük. A részletes programokról hamarosan bővebb információt kaphatnak nagyközségünk hivatalos oldalairól.

KÉRJÜK ELŐRE JELEZZE RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT

TAPASZTALATSZERZÉS FIATALOS KÖRNYEZETBEN

Ingyenes ortopéd szűrővizsgálat Álláslehetőség az ifjúsági ponton
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Mozgáskorlátozott csoportgyűlés
A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlésünket
május 15-én 15 órától tartjuk meg. Fogadóóra május
21-én, kedden 14 órától lesz. Mindenkit sok szeretettel vár Árva Zoltánné csoporttitkár és a vezetőség.
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A jogviszony határozott idejű, helyettesítés céljából
2019. szeptember 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás heti 20 órás. A jelentkezés határideje május 23. Részletek a bordany.com-on!

Sajtos tészta
Tejbegríz szeletkék édes morzsában
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RÉSZMUNKAIDŐS ÁLLÁST HIRDET MEG AZ ISZEK

Pályázat védőnő munkakörre
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A FOGADÓÓRÁRA MÁJUS 21-ÉN KEDDEN KERÜL SOR
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2019 június 7-10.

A Faluház és Könyvtár az Országos Széchenyi Könyvtár Kulturális Közfoglalkoztatási Programja keretében
keres bordányi munkatársat könyvtári nyilvántartó
munkakörbe. A munka 8 órás, teljes munkaidős, szakképzettséget nem igénylő közfoglalkoztatás, mely 2019.
december 31-ig szól. Részletekről a 30/629-9371-es
telefonszámon, a faluhaz@bordany.hu e-mail címen,
vagy személyesen a Faluházban Börcsök Roland intézményvezető nyújt tájékoztatást.

A
1

Magyaros
zöldborsóleves

Varga Rudi és bandája
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Sajtkukac Duó

KÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

FESZT

Az előző számunkban megjelent időponthoz képest egy
héttel később azaz 2019. május 24-én pénteken 17 órától találkozhatnak Fábián Jankával olvasói. Az írónő történelmi regényei a magyar romantikus regényirodalom legszebb hagyományait idézik. Az Ulpius-ház kiadónál megjelent Emma szerelme, Emma fia, Emma lánya heteken át vezette az eladási sikerlistákat. A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Stolen Beat

Fábián Janka író-olvasó találkozó

PÜNKÖSD

EGY HÉTTEL ELTOLÓDOTT AZ ESEMÉNY IDŐPONTJA

Apróhirdetés: Király Zoltán, Bordány Kossuth u. 49.
szám alatti lakos eladásra kínál colos öntözőslagot,
Axiál permetezőt (hibás szivattyúval), 6 személyes
koloniál étkezőt, 240 literes mélyhűtőt, 11hl.-es
víztartályt. Érd.:+3620/925-3738-as telefonszámon
9 és 14 óra között.

USNK
Kocsis Tibor
SunCity Brass

Ingyenes ortopédiai szűrővizsgálatra hívjuk fel a lakosság figyelmét. A szűrővizsgálat időpontja: 2019. május
23. (csütörtök) 9 órától. Helyszín: Integrált Szociális és
Egészségügyi Központ (Bordány, Kossuth utca 53/2.).
Felhívjuk a figyelmet, hogy háziorvosi beutaló szükséges az ortopédiai vizsgálathoz. Kérjük szíveskedjen jelezni részvételi szándékát az 588-090 telefonszámon,
vagy e-mailben az iszek@bordany.hu címre. A vizsgálat érkezési sorrendben történik.

Munkatársat keresnek a felújított Bordányi Ifjúsági
Információs Pontba. Főbb feladatok: Ifjúsági tér rendben- és nyitvatartása; programok szervezése; emailek megválaszolása; adatok rögzítése; postai-,
irodai feladatok ellátása; ügyfelekkel való kapcsolattartás. Az álláshoz tartozó elvárások: angol társalgási nyelvtudás; felhasználói szintű számítógépes ismeretek; kiváló kommunikációs és fogalmazó
képesség; precíz, rugalmas munkavégzés. Amit kínálnak: stabil munkalehetőség fiatalos környezetben; támogató szakmai környezet; tapasztalatszerzés pályakezdőknek. Önéletrajzát leadhatja nyitvatartási időben a Bordányi Faluház ügyfélpultjánál
vagy elküldheti a biip@bordanynet.hu e-mail címre.
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