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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

MOST MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN ÉREZHETIK MAGUKAT A TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉLŐ EMBEREK

Defibrillátor készüléket vásárolt a Sportkör
Szombaton dé lelő tt a Faluhá z parkjá ban a Defibrillá tor Plusz Kft. kereskedelmi igazgató ja, Varga
Erika nyú jtotta á t Kiss-Patik Pé ternek, a Bordá ny
Sportkö r elnö ké nek a klub á ltal vá sá rolt é letmentő defibrillá tor ké szü lé ket. A megyei I. osztá lyban
szereplő klub a tá volabbi é s kö zelmú lt sportesemé nyein é s civil rendezvé nyein tö rté nt tragikus
esemé nyek hatá sá ra vá sá rolta a defibrillá tort,
amelynek kö szö nhető en nemcsak a csapat tagjai,
hanem ezentú l a telepü lé sü nkö n é lő k is nagyobb
biztonsá gban tudhatjá k magukat. A nemes kezdemé nyezé st a Defibrillá tor Plusz Kft. egy nagyobb
kedvezmé nnyel, valamint dı́jmentes oktatá ssal
Az ünnepélyes átadás pillanata
tá mogatta, ıǵy az á tadá st kö vető en a klub munkatá rsai, segıt́ő i, há ziorvosok é s civil szervezetek ké pviselő i megismerhetté k az é letmenté shez szü ksé ges
megfelelő techniká kat, illetve megtanulhattá k a defibrillá tor helyes kezelé sé t. A ké szü lé k vá rható an a Faluhá z é pü leté né l kerü l kihelyezé sre, hogy szü ksé g eseté n a nap huszonné gy ó rá já ban hozzá lehessen fé rni. Errő l a helyi lakossá got termé szetesen mé g kü lö n é rtesıt́eni fogjá k.
TÖBBEK KÖZÖTT KÖSZÖNTÖTTÉK AZ EGYESÜLET LEGIDŐSEBB TAGJÁT A 89 ÉVES MARIKA NÉNIT

Programokkal teli ősznek néz elé a nyugdíjas klub

„Újra itt van a nagy csapat”
Mint az iskolások zöme, úgy vártuk mi, a nyugdíjas klub
tagjai a szeptember első keddjét, hogy újból együtt lehessünk, beszélgethessünk és magunk közt kikapcsolódhassunk. Először egymás egészségéről érdeklődtünk, majd köszöntöttük két új tagunkat. Ezúton is szeretnénk jelezni, hogy várunk mindenkit, aki szeretne a
közösségbe eljönni akár beszélgetni, akár szórakozni
vagy esetleg részt venni valamilyen program szervezésében. A hangulatot azzal alapoztuk meg, hogy szokásainknak megfelelően köszöntöttük a július és augusztus hónapokban született tagjainkat, köztük az augusztus 5-én 89. esztendejét betöltő Lajkó Mihályné Marikát. Nagyon jó egészséget kívánunk neki, és még sokáig
járjon olyan nagy szeretettel klubunkba, ahogyan azt

eddig is tette. Nagyon finom süteményekkel és italokkal kedveskedett klubtársainak. Természetesen ilyenkor megemlékezünk a névnaposainkról
is, mert ezt a szokásunkat mindenki megszerette.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a Szeged
város Idősügyi Tanácsával bővült klubunk kapcsolati köre, ami újabb rendezvényekbe való bekapcsolódást jelent. Ennek köszönhetően kapott
meghívást a többségében klubtagjainkból álló Borostyán Dalkör a Tiszai Dalfesztiválra, amely az
idei szegedi halfesztivál rendezvény része volt. A
nevezési díjat egyesületünk fizette be. Nagy öröm
töltötte el szívünket, amikor kiderült, hogy az
énekkarunk megszerezte az első helyet és vele
együtt egy egynapos kirándulást 10 főre. A szervezőknek köszönhetően kedvezményesen megkóstolhattuk a finom halászlét is. Mint azt már a
Bordányi Naplóban leközöltettük, tervezünk egy
kirándulást a szegedi nótaestre, szeptember 24én és az orgoványi nyugdíjasok októberi fogadását. Keressük a helyét és idejét az író olvasó találkozónknak. Továbbá ötletként felvetettük az idén
tavasszal megnyitott szegedi lézerközpont meglátogatását.
Szalai Antal klubvezető

TÁSKASZENTELÉS A VENI SANCTE SZENTMISÉN

ORSZÁGOSAN MÁR TÖBB MINT 240 HELYSZÍNEN

Tanévkezdő lelki gyakorlatok Megnyílt az Üllési Kormányablak

SEGÍTSE, HOGY MÁSOKAT TÁMOGATHASSANAK

Támogassa a Karitász Csoportot
A bordá nyi Karitá sz Csoport szeptember 19-é n szilvalekvá rt fő z jó té konysá gi cé llal. A Csoport ö nké ntesei szıv́esen fogadnak 2,5- 3,5 dl-es csavaros ü vegeket. A felajá nlá sok leadható ak Jenei Gyö rgyné né l 8
é s 17 ó ra kö zö tt a Benke Gedeon u. 23. szá m alatt. Segıt́sé gü ket elő re is kö szö nik!
HIBÁTLANUL JÁTSZIK A MEGYE I-ES CSAPATUNK

Mórahalom II érkezik vasárnap

A CSMKH Mó rahalmi Já rá si Hivatala tá jé koztatja
Onö ket, hogy az Ullé si Kormá nyablaka (integrá lt ü gyfé lszolgá lat)
megnyıĺt é s a kö vetkező idő pontokban fogadja ü gyfeleit: hé tfő n
7:00 é s 17:00 kö zö tt, kedden é s
szerdá n 08:00-tó l 16:00-ig, csü tö rtö kö n 08:00 é s
18:00 kö zö tt, illetve pé nteken 08:00-tó l 12:00-ig.
Szombaton, illetve vasá rnap zá rva tart.

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Szeptember 20-án, szerdán 15:00-tól csoportgyűlést
tartanak a Faluházban. Mindenkit szeretettel várnak!
Apróhirdetés: Megnyı́lt a zá ká nyszé ki ö nkiszolgá ló
Hé tfő mosó a Bordá nyi ú ton! Nyitva minden nap 06-22
autó
ó rá ig. Szolgá ltatá sok: mosá s, porszı́vó , pé nzvá ltó
automata.
***
Zalagyö ngye fajtá jú sző lő termé s Bordá nyban eladó ,
kivá ló minő sé gben, egé szsé gesen. Erd.: 06 30/317-5776
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A Sá ndorfalva elleni 4-2-es győ zelmé vel tová bbra is
hibá tlan mé rleggel rendelkezik megye I-es focicsapatunk, ıǵy Hó di Mihá ly legé nysé ge vezeti a bajnoksá got a 4. forduló t kö vető en. Szombaton 16 ó rakor
idegenben, a mindig veszé lyes ellenfé lnek szá mıt́ó
HFC II vendé gei lesznek a bordá nyi labdarú gó k.
U14-es elő ké szıt́ő já té kosaink pé nteken 16:30-tó l
hazai pá lyá n fogadjá k a DAFC II gá rdá já t. Vasá rnap
ké t idegenbeli é s egy hazai mé rkő zé sen vagyunk é rdekeltek. 10 ó rakor Mó ravá roson já tszik nő i focicsapatunk, mıǵ 15 ó rakor az U19 kezd Szentmihá lyon.
16 ó rakor a Bordá nyi Focipá lyá n a Mó rahalom II ellen meccsel Megye III-as együ ttesü nk.
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IDŐJÓS

Fokhagymá s tejfö lö s csirkemell,
rizzsel

Hétfő
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10°C
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9°C
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Elvétve zápor

Csütörtök

23°C
10°C
Napos

NE FELEJTSE EL, HOGY JÖVŐ
SZOMBATON PAPÍRGYŰJTÉS!!

A hé tvé gé n „Tané vkezdő Lelki Szervıź" cım
́ mel a kö vetkező templomi programokra hıv́unk é s vá runk
mindenkit. Szeptember 16-á n (szombaton) 16 ó rá tó l szü lő i é rtekezletet tartanak. Ugyancsak ezen a
napon 16:45 é s 17:45 kö zö tt zené s imaó ra é s szentgyó ná si lehető sé g a má r első á ldozott gyermekek é s a
szü lő k szá má ra. Szeptember 17-é n (vasá rnap) 9:30
é s 10:30 kö zö tt Veni Sancte Szentmise, melynek kereté ben a tá skaszentelé s szertartá sá val ké rjü k Isten
á ldá sá t é s a Szentlé lek segıt́sé gé t az elő ttü nk á lló
tané vre. Ezé rt ké rjü k, hogy a gyermekek hozzá k magukkal iskolatá ská jukat, melyeket a mise elő tt az oltá r elé helyezzenek! A tané vnyitó szentmise utá n kerü l sor a plé bá nia megá ldá sá ra.
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