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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A SZÜLŐK KÖZELEBBRŐL MEGISMERKEDHETTEK AZ INTÉZMÉNY KISGYERMEKNEVELŐIVEL

Szép idő jellemezte a bölcsőde családi napját
Csalá di napot szervezett a bö lcső de az inté zmé nybe já ró é s a jö vő é vre má r beiratkozott gyermekek é s hozzá tartozó ik szá má ra má jus 12-é n. Meghıv́tá k azokat az ó vó né niket is, akik majd szeptembertő l á tveszik a
bö lcső dé sek nevelé sé t. Az esemé ny lebonyolıt́á sá ban a bö lcső de dolgozó inak nagy segıt́sé gé re volt Lovai
Mihá ly, aki egy hatalmas ugrá ló vá rat á llıt́ott fel az udvar
kö zepé n, amit a kicsiknek
teljesen ingyenesen lehetett
haszná lni, ı́gy azt gyorsan
birtokba is vetté k. A dé lutá ni
„buli” 5 ó rakor kezdő dö tt,
amelyen nagy szá mban jelentek meg az é rdeklő dő k.
Az udvaron motoron, má szó ká n é s csú szdá n is já tszhattak a kicsik. Kipró bá lhattá k
ü gyessé gü ket az akadá lypá lyá n, tová bbá lehető sé g nyıĺt
lufikbó l kü lö nbö ző á llatokat
hajtogatni, buboré kokat fú jni é s kergetni azt. Aki kicsit
elfá radt leü lhetett pihenni,
A lufibó l ké szü lt á llatok nagy sikert arattak a gyerekek kö ré ben
esetleg té sztá bó l nyaklá ncot,
karkö tő t fű zhetett, amit aztá n haza is vihetett. Az á rnyé kban frissıt́ő tea vá rta ő ket a kellemes tavaszias idő ben. A kisgyermeknevelő k kalá ccsal kedveskedtek a vendé geknek, akiknek ıǵy lehető sé gü k nyıĺt megismerkedni a bö lcső dei dolgozó kkal, a szü lő tá rsakkal. Az inté zmé ny vezető jé tő l megtudtuk, a csalá dok szá mon
tartjá k ezt a programot, má r nagyon vá rtá k, ső t mé g a ré gi é s leendő bö lcső dé sek is ellá togattak szü leikkel.
Ezutá n az ismerkedő s nap utá n a szervező k remé lik mindenkinek kö nnyebb lesz majd a bö lcső dei é let megkezdé se, az é desanyjá tó l való elvá lá s. A most bö lcső dé be já ró k pedig ú gy tö lthetté k el a dé lutá nt, hogy velü k
volt a csalá djuk, ami kü lö n ö rö m manapsá g, amikor olyan kevé s ideje jut az embernek gyermekeire.
ÜZENJÜNK KÖZÖSEN A JÖVŐNEK A FALUNAPOKON

25 évre záródik be az időszekrény
A 25. Bordá nyi Falunapok egyik é rdekes programjá nak
ıǵé rkezik az idő szé f, amelynek segıt́sé gé vel a jö vő nek
ü zenhetnek majd a bordá nyiak. A most bezá rt ü zeneteket majd csak az 50. falunapokon ré sztvevő k olvashatjá k el, vagy né zegethetik meg.
Van egy ö reg pá ncé lszekré ny a ré gi tű zoltó szertá rban,
a szervező k azt gondoltá k, hogy abba zá rjá k be az idei
jubileumi é v pillanatait, amelyeket majd csak 25 é v
mú lva lehet ú jra megné zni. A faluhá zban helyet kapó
szekré ny bezá rul, a kulcsot a mindenkori polgá rmester
ő rzi, é s ıǵy ö rö klő dik majd a kulcs ciklusró l-ciklusra,
hogy a 25 é v mú lva esedé kes faluü nnepen kinyithassá k
a zá rat é s kiderü ljö n mi kerü lt bele a falu idő szé fjé be.

Legyen On is ré szese a pillanatnak most é s majd
25 é v mú lva is! Nem kell má st tenni, mint pé ldá ul a
csalá dró l egy é rdekes fotó t ké szıt́eni. Arra is lehető sé g van, hogy valamilyen apró emlé ktá rgyat,
egy csalá di ereklyé t helyezzenek egy dobozká ba.
A szekré nybe kerü lhet emlé kirat, egy a szıv́é t nyomó titkok, melyeket huszonö t é vre elzá rnak a kü lvilá gtó l. Vesse papıŕra gondolatait, ıŕjon egy levelet a Bordá nyban akkor é lő knek. Talá lkozzanak a
ré gi bará tok, osztá lytá rsak, csalá dtagok. Ha nem
akar papıŕt, dvd-t vagy pendrive-ot haszná lni, a
digitá lis tartalmak elkü ldhető k a kö vetkező email
cım
́ re: idoszekreny@gmail.com. Ezt a rendező k
egy tá rhelyre mentik é s sok-sok má s digitá lis tartalommal együ tt helyezik majd el az idő fogsá gá ba. Bő vebb informá ció a Faluhá zban ké rhető !

ISMÉT PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A DRUKKEREKET

A TELEKOM VIVICITÁN A FUTÓKÖR TAGJAI

Vasárnap jön az FK Szeged

Bordány is képviseltette magát

A hé tkö zi forduló t kö vető en, ahol bravú ros dö ntetlent é rt el megye I-es csapatunk Asotthalmon, ismé t
nehé z mé rkő zé s kö vetkezik. Az ellenfé l ezú ttal az
idegenben is roppant veszé lyes FK 1899 Szeged
gá rdá ja lesz, aki ellen csak hatalmas szıv́vel é s a
meccs lefú já sá ig tartó kü zdelemmel lehet esé lyü nk
a jó eredmé ny elé ré sé re. A mé rkő zé s má jus 21-é n,
vasá rnap 17 ó rakor kezdő dik, ahol ismé t szá mos
meglepeté ssel vá rjá k a kilá togató csalá dokat, ıǵy a
mú lt hé t sikeré re alapozva ezú ttal Valami Amerika
2 Napot tartanak. Kedvezmé nyes á ron lehet majd a
helyszı́nen vá sá rolni hamburgert, sü lt krumplit
vagy aká r pattogatott kukoricá t is. A szü netben a
szoká sos nyeremé nysorsolá s, mıǵ a mé rkő zé s vé gé n jö n az elmaradhatatlan 11-es rú gó verseny. A
csalá di ebé dek é s pihené st kö vető en é rdemes lesz
tehá t kibiciklizni vagy aká r kisé tá lni az Arany Já nos
utcai lé tesıt́mé nybe! Rö viden a tö bbi talá lkozó ró l:
U14-es focistá ink a mai napon, 16 ó rá tó l Mó ravá roson já tszanak, mıǵ U19-es együ ttesü nk szombaton
dé lutá n az é llovas Fá biá nsebestyé n vendé ge lesz.
Nő i focistá ink szombaton 15 ó rá tó l hazai pá lyá n
fogadjá k a Kiskundorozsmá t, a Bordá ny II-nek
ugyanezen a napon a Dó con van jelené se. Vasá rnap
nő i ké ziseink 15 ó rá tó l vá rjá k a szurkoló kat a Sportcsarnokba, ahol 15 ó rá tó l a HLKC II. ellen meccselnek. Hajrá Bordá ny! Hajrá BSK!!!

A Bordá nyi Futó kö r tagjai is ré szt vettek a hé tvé gi
Telekom Vivicitá futó versenyen Szegeden.

BRAVÚROS FOCIS SZEREPLÉS FONYÓDLIGETEN

Tizedik helyen végezett Bordány
Lapzá rtakor é rkezett a hıŕ Fonyó dligetrő l, hogy a
selejtező ket tekintve kö zel nyolcszá z induló t figyelembe vé ve az orszá gos tizedik helyezé st é rte el
Bordá ny II. korcsoportos focicsapata a Diá kolimpia
dö ntő jé ben. Gratulá lunk a csapat minden tagjá nak,
az esemé nyrő l ré szletesen a Bordá nyi Napló kö vetkező szá má ban szá molunk be!
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--> Sült krumpli és pop corn kupon a facebook.com/bordanysk oldalon.

Balogh Ferenc ö nkormá nyzati ké pviselő má jus 23á n, kedden 17:00-18:00 ó ra kö zö tt tartja fogadó ó rá já t a Faluhá zban. Forduljanak hozzá ké rdé seikkel, javaslataikkal bizalommal!

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT

Vá gd ki é s hozd magaddal a kupont! Ezú ttal hamburgert vá sá rolhatsz kedvezmé nyes á ron csupá n 300 Ft-é rt! Bevá ltható 2017.
má jus21-é n vasá rnap 17.00-18.30 kö zö tt a Bordá nyi Focipá lyá n.

Balogh Ferenc fogadóórát tart

Apróhirdetések:
Pü nkö sd vasá rnapi divatbemutató ra modelleket keresek!
Tel: (30)2685130 vagy az Arany J. u. 2. alatt Ecker Szilviá ná l.
***
70 cm-es Orion tv ú jszerű á llapotban csere miatt eladó .
Erdeklő dni Gallai Evá ná l lehet: 06-30/92-43-293
***
Traktoros állás. Oná lló an dolgozni tudó , mező gazdasá gi
gé pszerelé sben, traktorvezeté sben tapasztalt, é rvé nyes B
é s T kategó riá s jogosıt́vá nnyal rendelkező kollé gá t keresü nk napi 8 ó rá s bejelentett munká ra. Erdeklő dni az alá bbi
telefonszá mon lehet: 30/3361408.

HAMBURGER KUPON 300 FT

MÁJUS 23-ÁN, KEDDEN 17:00-18:00 ÓRA KÖZÖTT

Bordá nyi induló k a Vivicitá n
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