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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

REGISZTRÁLJON MIHAMARABB ÉS KAPJON MINÉL NAGYOBB KEDVEZMÉNYT A JELENTKEZÉS ÁRÁBÓL

Áprilisban ötödik alkalommal Homokhát Félmaraton
A Bordány Sportkör tagjai - főként a futással foglalkozók - egy újabb nagy volumenű program szervezésébe
kezdtek az idei évben is. A lelkes csapat az elmúlt évek sikereire alapozva ismét egy félmaraton előkészítésébe vágott bele, melyet 2018. április 28-án, szombaton rendeznek meg a Homokhátság szíveként is nevezett
Bordányban. A rendezvény célja elsősorban az egészséges életmód népszerűsítése, futás örömeinek megismertetése és természetesen versenylehetőség
biztosítása, hogy bárki kipróbálhassa magát.
A bordányi Deák térről induló futóversenyen
10,5 km és 21 km-es távon is rajthoz állhatnak
a Bordány és Üllés közötti kerékpárúton rendezendő futáson. Regisztrálni a darktiming.hu
/bordany weboldalon lehet egészen április 18 ig! 10,5 km-es távra jelentkezők nevezési díja
március 31-ig 4.000 Ft, április 12-ig 4.500 Ft,
míg a verseny napján, a helyszínen 6.500 Ftért lesz lehetőség. A 21 km-es távra március
31-ig 5.500 Ft, április 12-ig 6.000 Ft, illetve a
verseny napján, a helyszínen 8.000 Ft-ot kell
majd fizetni. Minden nevező kapni fog majd
A tavalyi év Homokhát Félmaratonjának startja
pólót, rajtcsomagot (útvonaltérkép, fél liter
ásványvíz, müzli szelet), útvonal biztosítást, verseny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást, időmérő
chippel ellátott rajtszámot és befutó érmet is. Minden kategória (18 év alattiak, 18-35 évesek, 35-50 évesek,
50 év felett) első három helyezett női és férfi indulója serleget és oklevelet kap. Továbbá minden befutó a célban frissítőt kap, azaz ásványvizet, édességet és gyümölcsöt. Szintidő nincs, mindenkit megvárnak a célba érkezéssel. További információ kérhető a nevezéssel kapcsolatosan a +36306765910-es mobilszámon, vagy a
bordanysportkor@gmail.com e-mail címen. Készüljön fel kellőképpen a kihívásra és futásra fel!
MÁRCIUS 15-ÉN CSENDES MEGEMLÉKEZÉST TARTANAK A GYIFÖ TAGJAI A PETŐFI SZOBOR ELŐTT

Emlékezzünk meg együtt az 1848-as év hőseire március 14-én

Koszorúzás után a Petőfi szobor
Március 15-e a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti öntudat
érzését. Ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, il-

letve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett
Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.
Ennek hangulatában az Ádám Jenő Általános Iskola
szeretettel hívja és várja a település lakóit az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségére, melynek időpontja március 14.
szerda 10:30, helyszíne a Faluház színházterme. A
műsorban közreműködnek az iskola hatodik a és b
osztályos tanulói. Az ünnepség után Bordány Nagyközség Önkormányzata, valamint az Ádám Jenő Általános Iskola helyezi el a megemlékezés koszorúit
a Faluház melletti Petőfi Sándor szobornál. A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat március
15-én, csütörtökön 11 órától tart csendes megemlékezést szintén a Petőfi szobor előtt. Jöjjön el Ön is, illő módon emlékezzünk meg együtt a forradalom és
szabadságharc hőseiről.

TÁNCCAL ÉS MULATSÁGGAL ŰZTÉK EL A TELET DOLGOZZON 3-7 ÉVES KORÚ GYERMEKEKKEL

Vicces jelmezekben a szépkorúak Óvodapedagógusi álláslehetőség

Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony
időtartama határozott idejű, 2018.07.31-ig tartó jogviszony. A foglalkoztatás jellege részmunkaidős, heti
35 óra. A pályázat benyújtásának határideje 2018.
március 18. A részletes pályázati kiírás linkjét megtalálja a www.bordany.com weboldalán.

PÉNTEKEN FIATALOK VEZETIK A KERESZTUTAT

Hétvégén nagyböjti lelkigyakorlat
Március 9-én (pénteken) és 10-én (szombaton) 17 órától, valamint 11-én (vasárnap) 9:30-tól a szentmisék
keretében nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban, melyet Hess István jezsuita atya vezet. Szentgyónásra a misék kezdete előtt lesz lehetőség: pénteken és
szombaton 16 órától, vasárnap 9 órától. Március 9-én
(pénteken) a fiatalokért, majd 16-án a hittanosokért
végezzük a keresztúti ájtatosságunkat 16:15-től.

NEMRÉG MEGJELENT AZ EMMI PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Iskola igazgatói állás meghirdetése
Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ádám Jenő Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A vezetői megbízás
határozott időre, 2018.08.16-tól 2023.08.15-ig szól. A
pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.
A részletes pályázati kiírás linkjét megtalálja a www.
bordany.com weboldalán.
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Immár 16. alkalommal rendezi meg a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat március 24-én 17 órakor
a Faluház nagytermében.

Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk, hogy március 21-én, szerdán 15:00 órától csoportgyűlést tartunk nőnappal egybekötve a FaluházZene, tánc, vigadalom a nagyteremben
ban. Minden tagtársunkat nagyon nagy szeretettel
Február 20-án Farsangi bál volt a bordányi nyugdíjas
várjuk! Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség
klubban. Az esemény ceremóniamesteri szerepét jómagam töltöttem be. Odakint a hideg szél kíséretében hulFelhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy a gépjárlott a hó, ezalatt a kiskundorozsmai és az üllési nyugdí- műadó és a helyi adók (magánszemélyek kommunájasokkal együtt mulatozással és jókedvvel próbáltuk lis adója, helyi iparűzési adó, telekadó) első félévi
elűzni a telet. A jó hangulatot tovább fokozta, hogy az összegének fizetési határideje március 19. Kérjük a
alkalomnak megfelelően többen jelmezben érkeztek. tisztelt adózókat, adófizetési kötelezettségüknek haMinden álarcost megjutalmaztunk, amelyben Tanács táridőn belül szíveskedjenek eleget tenni!
Gábor polgármester úr és Zádori Imre bácsi segédkezett. Hamar becsatlakozott mindenki a vigadalomba Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Paprikás tejfölös sertésszelet
Hé tfő H
és csak estebéd idejére hagytuk abba. Nagyon finom 04.25.
Zöldborsó- A tésztával
töltött káposztát és hagyományos fánkot fogyaszthat- A
1 leves vajas
Csőben sült velős csirkecomb filé
galuskával
B burgonyapürével, befőtt
tunk a Vadgesztenye Étterem jóvoltából. Sok ötletes
Tejfölös
tombolatárgynak örülhettek a nyertesek. Köszönjük a 2 karalábleves C Marhapörkölt tésztával, cékla
Faluház vezetőjének és dolgozóinak segítségét, hogy Kedd
Tojáslepénnyel töltött csirkemell
04.25. H
A rántva, rizibizi, fejes saláta
lehetővé tették számunkra a vendéglátást és köszönMájgombócAleves
1
Hentes borda petrezselymes
jük Támogatóinknak, hogy anyagilag is hozzájárultak a
B burgonyával
rendezvényhez.
Szalai Antal klubvezető 2 Madártej
Spenótos csirkemell penne

Töltött csirkecomb zöldséges

B bulgurral, kompót
Zúzapörkölt galuskával, csemege
C uborka
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