
A Katolikus Egyház Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést, mely nem más, mint a vetések megáldása.  A 
tanyagondnoki szolgálat a bordányi Szent István Egyházközséggel együttműködve harmadik alkalommal szeretné feleleveníte-
ni az ünnephez kapcsolódó hagyományokat, szokásokat.
A szentmise és a programok helyszíne: Nagy Kálmánné-féle 
Hermina tanya (Bordány, Mező dűlő 64.) 
Időpont: 2016. április 24. (vasárnap) 9:00 óra
Programok:
8:00 gyülekező a bordányi katolikus templomnál
8:15 gyalogos hálaadó menet a szentmise helyszínére
9:00 kültéri szentmise, búzaföld megáldása
10:30 a bordányi óvodás gyerekek néptáncbemutatója 
A nap további részében lehetőség nyílik kézműves foglalkozáson 
történő részvételre és sor kerül a Bordányi Lóbarátok Körének 
közreműködésével lovaskocsis határjárásra a tanyavilágban.
Szerény vendéglátással várjuk a látogatókat.   
Technikai információk: Az idősek részére igény szerint a hálaadó 
menet ideje alatt a tanyagondnokok gépkocsival biztosítják a kül-
téri helyszínre kiszállítást és visszajutást.
Eső esetén a Szent Márk napi szabadtéri programok elmaradnak, ebben az esetben a szentmise változatlan időpontban reggel 
9:00 órakor kerül bemutatásra a templomban, a hálaadó menet, valamint a további programok elmaradnak.
A programon való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!                                                               ISZEK munkatársai

Bordányi    Hírek
A HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM HELYSZÍNE JÓ IDŐ ESETÉN IDÉN IS A NAGY KÁLMÁNNÉ-FÉLE TANYA

Harmadik Szent Márk Napi Hagyományőrző program

LEHET CSATLAKOZNI A HONVÉDSÉG FUTÓJÁHOZ

Toborzó országfutás és koszorúzás 
2016. április 28-án 16:00-kor a Toborzó országfutás Bor-
dányba érkezik. A Honvédség futójához 15:45-kor lehet csat-
lakozni a használaton kívüli benzinkút elől. 16:00-kor érkez-
nek a Polgármesteri Hivatal elé, ahol Polgármester úr szala-
got köt a stafétabotra. Ezt követően koszorúzási ünnepség 
lesz a Második Világháborús emlékműnél. Ez után a futó to-
vábbindul Üllés irányába. A futót kísérők a település végét 
jelző tábláig futhatnak vele.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: MÁJUS 18.

Óvoda intézményvezetői álláshirdetés
Bordány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde 
többcélú intézmény intézményvezető (óvodapedagógus) 
(magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti 
jogviszony időtartama határozatlan idejű, a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Tanács Gábor 
nyújt a 06/62/588-521-es telefonszámon. A teljes pályázati 
kiírás és a pályázati feltételek elérhetőek a www.bordany.hu 
és a https://kozigallas.gov.hu honlapokon.

ÁPRILIS 25-ÉN, HÉTFŐN 16-17 ÓRA KÖZÖTT

Balogh Ferenc képviselői fogadóórája
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő 2016. április 
25-én, hétfőn 16:00-17:00 óra között tartja fogadóóráját 
a Faluházban. Forduljanak hozzá bizalommal!

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 13. szám

SZIN VAGY AQUAPOLIS BELÉPŐ A SEGÍTSÉGÉRT

Az ifjúságkutatással most nyerni lehet
Nyerjetek egy SZIN vagy a Napfényfürdő Aquapolisba csa-
ládi belépőt az ifjúságkutatásunk kitöltésével. Csak bordányi 
12-25 év közötti lakos tud regisztrálni. A kérdésekre elektro-
nikusan tudtok válaszolni a google űrlap segítségével, mely-
nek gyorslinkjét a bordányi honlapokon, és közösségi 
oldalakon is elhelyeztük. A nyereményjátékra az űrlap kitöl-
tése után van lehetőség a nevetek és címetek alapján, szóval 
figyeljetek oda a felugró ablakra miután elküldtétek a kitöl-
tött kérdőívet. Az, hogy melyik nyeremény kerül kiosztásra 
az a kisorsolt fiatal életkorától függ. Fontos, hogy csak egy 
nyertes lesz. Köszönjük, hogy segítitek munkánkat és sok 
szerencsét a játékhoz!

Reggel gyalogos hálaadó menet indul a templomtól a Hermina tanyáig

TÖLTSD KI



A képzés 4 alkalomból áll az alábbi időpontokban: 
Gyógynövény-ismereti terepi szakvezetéses túra a közeli 
Fehértói Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén. Helyszín: 
Tisza-völgyi Bemutatóház Szatymaz. A találkozóhelyre tör-
ténő kijutás egyénileg, illetve telekocsikkal lehetséges.
Megközelítés: Szegedi Fehér-tó; E5-ös út, 158. km, szatyma-
zi temető helyközi buszmegállótól 50 méterre Szeged felé. 
Időpont: 2016. április 29. péntek 16:10~18:30. A túrán való 
részvételi szándékot a 62/588-090 telefonszámon Pintér 
Márta kapcsolattartónál  szükséges előzetesen jelezni.
Családi program, de jegyzetfüzetet is érdemes hozni. :)
Előadások gyógynövény és fűszernövény fajismeret, hatá-
suk, felhasználási és feldolgozási módjaik témakörben. 
Helyszín: Faluház (Bordány, Park tér 1.). Időpontok: 2016. 
május 6, 20, 27 /péntek/ 17:00~19:00. Az ismeretterjesztő 
programokon való részvétel ingyenes! További információ, 
jelentkezés: Pintér Márta, telefonszám: 62/588-090.

KÉT ÉREMMEL ZÁRTUK A 2016-OS DIÁKOLIMPIÁT

Ezüst- és boronzérem két korcsoportban
Diákolimpia, 2. korcsoport: Szeged-Bordány 3-0, így ezüst-
érmes a bordányi csapat! Az 1. korcsoport a 3. helyért ját-
szott: Bordány-Hódmezővásárhely 5-2, ezzel bronzérmesek! 
G.: Nógrádi G. (3), Turcsik B., Halászi Á. 
Hajrá Bordány!!! Hajrá BSK!!!

20 FIATAL RÉSZVÉTELÉVEL ZAJOTT A PROGRAM

Kommandósok jártak Bordányban 
2016. április 16-án reggel a Médiakommandó szállta meg te-
lepülésünket. Az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért és a 
Médiakommandó Ifjúsági Média Műhely hétvégi képzési 
programján 20 fiatal vett részt a térség 10 településéről.

Több szakember tanította a diákokat a különböző műfajok is-
meretére, újságírásra, interjú készítésre, fotózásra, az egy-
mással és az interjú alanyokkal való kommunikációra, törde-
lésre, design elemek készítésére valamint cikkírásra.

ÁPRILIS 27-IG LEHET JAVASLATOKAT TENNI

Ki kapja idén a díszpolgári címet?
A képviselő-testület Bordány Község Díszpolgára cím ado-
mányozásával ismeri el azok érdemeit, akik Bordány község 
szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak. A 
közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művésze-
tek, az egészségmegőrzés, az oktatás-nevelés területén mara-
dandót alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést  
szerzett polgárok, akik kimagasló eredményességű munkás-
ságukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez. A díszpolgá-
ri cím adományozására ajánlással élhet valamennyi bordányi 
polgár. Ajánlásukat indokaikkal együtt zárt borítékban 2016. 
április 27-ig juttathatják el a Faluházban kihelyezett gyűjtő-
urnába, melyek alapján a képviselő-testület április 28-ai ülé-
sén döntést hozhat. Ajánlásukat megtehetik a települési kép-
viselők felé szóban, vagy írásban. Kérjük, hogy éljenek aján-
lási lehetőségükkel, járuljanak hozzá, hogy a Bordány Köz-
ség Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt 
minősítsen, és továbbra is rangot jelentsen településünkön. 

4 ALKALOMBÓL ÁLLÓ ELŐADÁSSOROZAT ÉS TÚRA

Gyógynövény és fűszernövény ismeretek
A Család-, Ifjúság- és Népességpolitikai Intézet CSP-CSBO-
15-C számú  „Családbarát Ország 2015” című pályázata ke-
retében a Kulturális és Szabadidős Egyesületünk közösségi 
programokat szervez, melynek célja a generációk közötti 
együttműködés erősítése. 4 hétvégén amatőr gyógynövény- 
és fűszernövény ismereti tanfolyam kerül megrendezésre. A 
program keretében többéves tapasztalattal rendelkező szak-
emberek osztják meg velünk tudásukat egy gyakorlati segít-
séget nyújtó kurzus keretében. A téma gyógynövények és fű-
szernövények felismerése, azok hatásai, feldolgozási, fel-
használási lehetőségei otthoni körülmények között.
Előadók: Ábrahám Krisztián biológia-környezettan-környe-
zetvédelem szakos pedagógus, a Kör-Te Természetvédelmi 
Egyesület alapítója, Lovai Mihály környezetgazdálkodási 
agrármérnök, okleveles növényorvos, Tóth-Kelemen Erzsé-
bet gyógynövény termesztő és feldolgozó.
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Szép eredmények születtek a megyei diákolimpián
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