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TÖBBEK	KÖZÖTT	KÖSZÖNTÖTTÉK	AZ	EGYESÜLET	LEGIDŐSEBB	TAGJÁT	A	89	ÉVES	MARIKA	NÉNIT				

Mint	az	iskolások	zöme,	úgy	vártuk	mi,	a	nyugdíjas	klub	
tagjai	a	szeptember	első	keddjét,	hogy	újból	együtt	le-
hessünk,	beszélgethessünk	és	magunk	közt	kikapcso-
lódhassunk.	 Először	 egymás	 egészségéről	 érdeklőd-
tünk,	majd	köszöntöttük	két	új	tagunkat.	Ezúton	is	sze-
retnénk	jelezni,	hogy	várunk	mindenkit,	aki	szeretne	a	
közösségbe	eljönni	akár	beszélgetni,	 akár	szórakozni	
vagy	esetleg	részt	venni	valamilyen	program	szervezé-
sében.	A	hangulatot	azzal	alapoztuk	meg,	hogy	szoká-
sainknak	megfelelően	köszöntöttük	a	július	és	augusz-
tus	hónapokban	született	tagjainkat,	köztük	az	augusz-
tus	5-én	89.	esztendejét	betöltő	Lajkó	Mihályné	Mari-
kát.	Nagyon	jó	egészséget	kívánunk	neki,	és	még	sokáig	
járjon	olyan	nagy	szeretettel	klubunkba,	ahogyan	azt	

Programokkal	teli	ősznek	néz	elé	a	nyugdíjas	klub	

Szombaton	délelőtt	a	Faluház	parkjában	a	Defib-
rillátor	Plusz	Kft.	kereskedelmi	igazgatója,	Varga	
Erika	nyújtotta	át	Kiss-Patik	Péternek,	a	Bordány	
Sportkör	elnökének	a	klub	által	vásárolt	életmen-
tő	defibrillátor	készüléket.	A	megyei	I.	osztályban	
szereplő	klub	a	távolabbi	és	közelmúlt	sportese-
ményein	 és	civil	 rendezvényein	 történt	 tragikus	
események	 hatására	 vásárolta	 a	 defibrillátort,	
amelynek	köszönhetően	nemcsak	a	csapat	tagjai,	
hanem	ezentúl	a	településünkön	élők	is	nagyobb	
biztonságban	tudhatják	magukat.	A	nemes	kezde-
ményezést	a	Defibrillátor	Plusz	Kft.	egy	nagyobb	
kedvezménnyel,	 valamint	 dı́jmentes	 oktatással	
támogatta,	ıǵy	az	átadást	követően	a	klub	munka-
társai,	 segıt́ői,	 háziorvosok	 és	 civil	 szervezetek	 képviselői	megismerhették	 az	 életmentéshez	 szükséges	
megfelelő	technikákat,	illetve	megtanulhatták	a	defibrillátor	helyes	kezelését.	A	készülék	várhatóan	a	Falu-
ház	épületénél	kerül	kihelyezésre,	hogy	szükség	esetén	a	nap	huszonnégy	órájában	hozzá	lehessen	férni.	Er-
ről	a	helyi	lakosságot	természetesen	még	külön	értesıt́eni	fogják.

MOST	MÉG	NAGYOBB	BIZTONSÁGBAN	ÉREZHETIK	MAGUKAT	A	TELEPÜLÉSÜNKÖN	ÉLŐ	EMBEREK

Defibrillátor	készüléket	vásárolt	a	Sportkör		

eddig	is	tette.	Nagyon	finom	süteményekkel	és	ita-
lokkal	 kedveskedett	 klubtársainak.	 Természete-
sen	ilyenkor	megemlékezünk	a	névnaposainkról	
is,	mert	ezt	a	szokásunkat	mindenki	megszerette.	
Mint	arról	már	korábban	beszámoltunk,	a	Szeged	
város	 Idősügyi	 Tanácsával	 bővült	 klubunk	 kap-
csolati	köre,	ami	újabb	rendezvényekbe	való	be-
kapcsolódást	jelent.	Ennek	köszönhetően	kapott	
meghívást	a	többségében	klubtagjainkból	álló	Bo-
rostyán	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	szer-
vezőknek	 köszönhetően	 kedvezményesen	 meg-
kóstolhattuk	a	finom	halászlét	is.	Mint	azt	már	a	
Bordányi	Naplóban	leközöltettük,	tervezünk	egy	
kirándulást	a	szegedi	nótaestre,	szeptember	24-
én		és	az	orgoványi	nyugdíjasok	októberi		fogadá-
sát.	Keressük	a	helyét	és	idejét	az	író	olvasó	talál-
kozónknak.	Továbbá	ötletként	felvetettük	az	idén	
tavasszal	megnyitott	szegedi	lézerközpont	meglá-
togatását.																																Szalai	Antal	klubvezető
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rillátor	Plusz	Kft.	kereskedelmi	igazgatója,	Varga	
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Az ünnepélyes átadás pillanata

„Újra itt van a nagy csapat”



TÁSKASZENTELÉS	A	VENI	SANCTE	SZENTMISÉN

Tanévkezdő	 lelki	 gyakorlatok	
A	hétvégén	„Tanévkezdő	Lelki	Szervıź "	cıḿmel	a	kö-
vetkező	 templomi	 programokra	 hıv́unk	 és	 várunk	
mindenkit.	Szeptember	16-án	(szombaton)	16	órá-
tól	 szülői	 értekezletet	 tartanak.	 Ugyancsak	 ezen	 a	
napon	16:45	és	17:45	között	zenés	imaóra	és	szent-
gyónási	lehetőség	a	már	elsőáldozott	gyermekek	és	a	
szülők	számára.	Szeptember	17-én	(vasárnap)	9:30	
és	10:30	között	Veni	Sancte	Szentmise,	melynek	ke-
retében	a	táskaszentelés	szertartásával	kérjük	Isten	
áldását	 és	 a	 Szentlélek	 segıt́ségét	 az	 előttünk	 álló	
tanévre.	Ezért	kérjük,	hogy	a	gyermekek	hozzák	ma-
gukkal	iskolatáskájukat,	melyeket	a	mise	előtt	az	ol-
tár	elé	helyezzenek!	A	tanévnyitó	szentmise	után	ke-
rül	sor	a	plébánia	megáldására.

SEGÍTSE,	HOGY	MÁSOKAT	TÁMOGATHASSANAK

Támogassa	a	Karitász	Csoportot	
A	bordányi	Karitász	Csoport	szeptember	19-én	szil-
valekvárt	főz	jótékonysági	céllal.	A	Csoport	önkénte-
sei	szıv́esen	fogadnak	2,5-	3,5	dl-es	csavaros	üvege-
ket.	A	felajánlások	leadhatóak	Jenei	Györgynénél	8	
és	17	óra	között	a	Benke	Gedeon	u.	23.	szám	alatt.	Se-
gıt́ségüket	előre	is	köszönik!

HIBÁTLANUL	JÁTSZIK	A		MEGYE	I-ES	CSAPATUNK

Mórahalom	II	érkezik	vasárnap	

A	Sándorfalva	elleni	4-2-es	győzelmével	továbbra	is	
hibátlan	mérleggel	rendelkezik	megye	I-es	focicsa-
patunk,	ıǵy	Hódi	Mihály	legénysége	vezeti	a	bajnok-
ságot	a	4.	fordulót	követően.	Szombaton	16	órakor	
idegenben,	a	mindig	veszélyes	ellenfélnek	számıt́ó	
HFC	 II	 vendégei	 lesznek	 a	 bordányi	 labdarúgók.	
U14-es	 előkészıt́ő	 játékosaink	 pénteken	 16:30-tól	
hazai	pályán	fogadják	a	DAFC	II	gárdáját.	Vasárnap	
két	idegenbeli	és	egy	hazai	mérkőzésen	vagyunk	ér-
dekeltek.	10	órakor	Móravároson	játszik	női	focicsa-
patunk,	mıǵ	15	órakor	az	U19	kezd	Szentmihályon.	
16	órakor	a	Bordányi	Focipályán	a	Mórahalom	II	el-
len	meccsel	Megye	III-as	együttesünk.
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mell,	petrezselymes	rizzsel,	kompót
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Vadgesztenye	Étterem	MENÜAJÁNLAT	
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burgonyával,	káposzta	saláta
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Elvétve	zápor Részben	felhős

Apróhirdetés:	Megnyı́lt	 a	 zákányszéki	 önkiszolgáló
autómosó	 a	Bordányi	 úton!	Nyitva	minden	nap	06-22	
óráig.	 Szolgáltatások:	 mosás,	 porszı́vó,	 pénzváltó	
automata.
																																																				***
	 	 	 Zalagyöngye	 fajtájú	 szőlőtermés	Bordányban	eladó,	
kiváló	minőségben,	egészségesen.	E� rd.:	06	30/317-5776

ORSZÁGOSAN	MÁR	TÖBB	MINT	240	HELYSZÍNEN

Megnyílt	az	Üllési	Kormányablak
A	 CSMKH	 Mórahalmi	 Járási	 Hivatala	 tájékoztatja	

O� nöket,	 hogy	 az	U� llési	Kormány-
ablaka	 (integrált	 ügyfélszolgálat)	
megnyıĺt	 és	 a	 következő	 időpon-
tokban	 fogadja	 ügyfeleit:	 hétfőn	
7:00	 és	 17:00	 között,	 kedden	 és	

Tisztelt Mozgáskorlátozottak!
Szeptember 20-án, szerdán 15:00-tól csoportgyűlést

tartanak a Faluházban. Mindenkit szeretettel várnak!
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tár	elé	helyezzenek!	A	tanévnyitó	szentmise	után	ke-
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és	17	óra	között	a	Benke	Gedeon	u.	23.	szám	alatt.	Se-
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A kétgólos Culaficnek gratulál csapata

szerdán	 08:00-tól	 16:00-ig,	 csütörtökön	 08:00	 és	
18:00	 között,	 illetve	 pénteken	 08:00-tól	 12:00-ig.	
Szombaton,	illetve	vasárnap	zárva	tart.

Részben	felhős

Elvétve	záporRészben	felhős
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