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Bordányi Hírek
A Bordányi Napló heti hírmelléklete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

SIESSEN A BELÉPŐJEGY MEGVÁSÁRLÁSÁVAL UGYANIS AZ CSAK NOVEMBER 12-IG LESZ KEDVEZMÉNYES

A sportbál sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy lesz
A Bordány Sportkör tagjai, támogatói és szurkolói az elmúlt évekhez hasonlóan ismét sportbálon vehetnek
részt. November 24-én (szombaton) a Sportcsarnokban megrendezendő eseményre várnak minden családot, baráti társaságot, akik szeretnének egy bőséges, finom vacsorát elfogyasztani, táncolnának, buliznának
egyet, vagy akár csak egy jót beszélgetnének ismerőseikkel. A kedvezményes felnőtt belépőjegy ára november 12-ig 4.500 Ft, amely tartalmazza a a welcome drink, a vacsora
(csülök gazdagon, sajtkrémmel, kolbásszal és paprikával töltött sertésszelet, roston csirkecomb, rántott
sajt, libamájkrémmel töltött gomba,
zöldséges burgonya, párolt zöldségek, házi vegyes saláta), a sütemény
és a frissítő gyümölcsök árát is. 10
év alatti gyerekek részére a belépő
díja szintén november 12-ig 2.500
Ft, támogatójegy 1000 Ft-os áron
lesz vásárolható. November 13. és 22. között is lesz még lehetőség jegyvásárlásra, ám ebben az időszakban
már a felnőtt belépőjegy 5.900 Ft-ba, míg a tíz év alatti gyermekjegy 3.500 Ft-ba fog kerülni, így érdemes lesz
időben beszerezni a tiketteket. A sportbál bevételét bordányi utánpótlás sportolók támogatására és az egyesület működésére fordítják a szervezők. A zenekar ismételten a Gera Fivérek együttes lesz, de természetesen
számos meglepetéssel is készülnek még a szervezők. Az idei évben sem maradhatunk sztárvendég nélkül, hiszen a sokak által kedvelt, népszerű számokat feldolgozó IRIGY HÓNALJMIRIGY is fellép az est folyamán, akik
közel egyórás produkcióval készülnek erre az alkalomra! A bál vendéglátásáról ezúttal is a bordányi Vadgesztenye Étterem gondoskodik majd. Jegyek a mai naptól vásárolhatóak a Vadgesztenye Étteremben és a Faluház ügyfélpultjánál. Jöjjön el Ön is családjával, barátaival!
A GYIFÖ IDÉN IS SOK ÉRDEKES ÉS RÉMISZTŐ PROGRAMMAL RENDEZI MEG A HALLOWEENI BULIJÁT

Borzongással telik meg a biip és a Faluház október 31-én
Idén is vár minden borzongani vágyót október utolsó napján a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a 4. Halloween-i rendezvényére. Színes programokkal és meglepetéssel készülünk, melyek között szerepel a jelmezverseny is, amely talán a legjobban várt része a
délutánnak. Bátorságpróbáink várják a legrátermettebb szörnyeket.... vagy talán a szörnyeink
várják a legrátermettebbeket?! Mindenesetre
lesz sikoly mérés, táncverseny, könyvtári muri
és még sok próbatétel. Ne feledd, belépés csak
jelmezben egy tányér süteménnyel! A rendezvény időpontja és helyszíne: 2018. október 31.,
15-től 19:30-ig, Bordányi Ifjúsági Információs
Pont (Faluház emelete). Elég bátornak érzed magad? Akkor gyere el és tölts el velünk egy rémes
délutánt! Vida Patrícia / ifjúsági alpolgármester

MINDEN REGISZTRÁLT RÉSZTVEVŐ AJÁNDÉKOT KAP lót a hazai és az idegenben játszott mérkőzésekre!
Prevenciós napot rendeznek Üllésen Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

A HÁZIORVOSOKHOZ IS MEGÉRKEZETT AZ OLTÁS

Ingyenes influenza elleni védelem

Az influenza megelőzésének egyetlen hatékony eszköze a védőoltás. Az idei influenza szezonban is lehetősége van a kockázati csoportba tartozó egészséges lakosoknak, betegeknek és a munkakörük által veszélyeztetett munkavállalóknak ingyenes oltás igénybevételére. Az oltóanyagok már megérkeztek a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályára
és 2018. október 18-ig a megye minden háziorvosának átadásra kerülnek.
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Vasárnap Sándorfalvát fogadja a B2

Szerda
04.25. H

1 Pirított
tésztaleves
2
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Székelykáposzta, pudingos fánk
Krémsajttal, kolbásszal töltött bor-

B da rántva, pirított burgonya, cékla
Mexikói tüzes csirkemell csíkok
C tésztával

Petrezselymes
kukoricaleves
galuskával
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1 Csontleves

Sajttal töltött borda párolt rizzsel,
fokhagyma mártással
Csülökpörkölt körömmel,

B sósburgonya, vegyes vágott
Madártej
leves
2 habgaluskával
C Négysajtos szalonnás lasagne
Pé ntek

Hétvégén folytatódnak a bajnoki küzdelmek labdarúgó csapataink számára. Szombaton ifi és megye I-es felnőtt csapatunk szomszédvári rangadót játszik Zsombón, 12:30 és 14:30-as kezdettel. Női U18-as gárdánk
szintén szombaton, de 12 órás kezdettel Csengelén játszik. Vasárnap három bajnoki mérkőzés következik.
10 órakor Csanyteleken meccsel az U17, szintén ugyanebben az időpontban női felnőtt csapatunk Mihályteleken lép pályára, a hétvége egyetlen hazai találkozóját
vasárnap 14:30-kor rendezik a Bordányi Focipályán,
megye III-as felnőtt csapatunk a Sándorfalvát fogadja.
Ezen a hétvégén is szeretettel várnak minden szurko-

1 Babgulyás
füstölt hússal
2

Csirkeraguleves

A

Sajtos metélt

B Diós tészta
tarhonya csemege
C Krumplis
debrecenivel, kovászos uborka
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Csütörtök

Ingatlana, járműve, terménye vagy bármi más eladóvá vált,
esetleg hirdetni szeretné vállalkozását?
Ne feledje - apróhirdetéseit 500 Ft ellenében megjelentetjük
és 1250 háztartásba jutattjuk el
Bordány legnépszerűbb heti és havi lapjában!

A Bordány, Forráskút, Üllés praxisközösség egészségtudatossággal kapcsolatos Prevenciós napot szervez
Üllésen a Déryné Művelődési Központban október 27én reggel 9 órától. Regisztrálni az eseményre aznap
8:30-tól lehet, ahol mindenkinek ajándékot adnak. Az
csokros krizantém kapható.
egészségtudatos nap kezdetén kerékpártúra (kerék- Mindenszentekre
Hé tfő
Érdeklődni:
Takács
Gyuláné
pár, láthatósági mellény szükséges), frissítő kocogás
(sportöltözet, sportcipő ajánlott) és átmozgató torna 6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459
(kényelmes öltözetben) közül lehet választani. A déleMindenszentekre
lőtt további részében pedig előadásokat hallhatnak az Hé tfő
krizantém rendelést felveszek.
érdeklődők. Dr. Vereczkey Csaba magáról a Prevenciós
Érdeklődni: Csonka Józsefné
programról beszél. Dr. Csonka Erika a víz csodájáról,
6795 Bordány, Teréz u. 36., Tel.: 30/292-9419
míg Dr. Frányó Ildikó az otthoni egészségmegőrzésről
számol be. Ádám Patrícia megosztja velünk, hogy ho- Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
gyan tehetjük élhetőbbé az életet. Fábiánné Dr. Kiss Ilo- Hé tfő
1
na a gyógynövényekről, míg Szenteczki Magdolna az A
élelmiszerekről tart előadást. Ezt követően 12-től 13:45ig Rácz György és munkatársai egészséges ételeket 2
mutatnak be. TEVAgy a hős fantázianévvel ellátott Kedd
04.25. H
foglalkozással zárul az egésznapos programsorozat. 1
A
Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!
2
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SZOMBATON ÉS VASÁRNAP LESZNEK MÉRKŐZÉSEK
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