
A SZÍNPADON VASÁRNAP ÉLŐ KONCERTET AD A SUGARLOAF EGYÜTTES

24. alkalommal rendezik meg a Bordányi Falunapokat
A Bordányi Napló számolhat be elsőként a 24. Bordányi Falunapok fellépőiről, terve-
zett programjairól, hiszen már egyre többen készülnek a május 15-16-án megrende-
zésre kerülő pünkösdi faluünnepre. A falunap programjához idén is csatlakozott a Bor-
dányi Lóbarátok Köre, akik május 14-én, szombaton a VI. Bordányi Lovasnapot ren-
dezik meg a Petőfi utcai lovaspályán. A pünkösdi program vasárnap reggel 9:30-kor 
ünnepi szentmisével veszi kezdetét a templomban, majd 10:30-kor a Szent István té-
ren kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, a díszpolgári cím és a Bordányért emlékér-
mek átadására. A Park téren motoros találkozóval és felvonulással indul a programso-
rozat, 10-14 óra között pedig véradásra várják a segíteni akarókat a Faluházban. A 
színpadi produkciók délután 13:30-kor kezdődnek, először a Buke Reikon Egyesület 
karate bemutatóját láthatják, majd színpadra lépnek az Ádám Jenő Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Lesz még moderntánc a WDS - Just Dance 
Tánciskola jóvoltából, népzene a Csólyospálosi Tamburás Együttes előadásában, va-
lamint country bemutató a Bad Boots - Linedance Tánccsoport bemutatójában. Délu-
tán fellép még többek közt a Cairo Együttes, a Balance Band, de a Megarox produkció 
zenés-táncos operett és musical összeállítását is élvezhetik a résztvevők. Az este fo-
lyamán fellép egy ifjú tehetség, Szabyest, majd 90 perces élő koncertet ad a Sugarloaf 
Együttes. A napot bál zárja a rendezvénysátorban a Casino Együttessel. A hétfői nap 
hagyományosan a mezei futóversennyel indul reggel kilenc órakor a Park térről. A dél-
előtt folytatása is a sport jegyében zajlik, a tornateremben a II. Börcsök József női ké-
zilabda emléktorna várja a szurkolókat. Délután a Park tér színpadán a Classicon 
Egyesület mazsorett bemutatót tart, de dalol majd a Borostyán Dalkör, valamint zum-
ba, bokwa és salsation bemutatót is láthatunk. Fellép még a székelyudvarhelyi Syntia 
énekesnő, de Szikra László stand up comedy műsorán is szórakozhatunk. Virtuóz 
hangszer-szólókkal tarkított műsort ad a Fourtissimo Zenekar, a mulatós zene kedve-
lőit pedig a Sramlikings szórakoztatja majd. A 24. Bordányi Falunapokat a Bye The 
Way együttes műsora zárja. A programokra sok szeretettel várnak mindenkit!
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CIKKSOROZAT INDUL LAKOSSÁGI KÉRDÉSEKRŐL

Nótárius Szakmai Egyesület friss hírei
Tisztelt Bordányi Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti 
Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a 
külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcso-
latokkal; a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményes-
ségét javítsa; a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket is-
mertesse, átadja. Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalat-
cseréket, jegyzői klubokat tart, együttműködik más jegyzői 
egyesületekkel, egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések 
együttműködését. A ma már 31 fős tagságot számláló szerve-
zet Bácsalmástól Algyőig, Újszentivántól Pétervásáráig fela-
datul tűzte ki, hogy tagjai révén a helyi lakosság és civil szer-
vezetek részére közérdekű információkat szolgáltasson. Így 
információs kiadványokat készít aktuális témákról, melyek a 
lakosságnak és a civil szervezeteknek nyújthatnak segítséget.
Ezzel a cikkünkkel egy folyamatot indítanánk el, hónapról hó-
napra, a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket igyek-
szünk majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Elekes 
Petra, Mórahalom város jegyzője ismerteti a „pálinkaadó“ né-
ven rögzült közteherre vonatkozó szabályokat.
Tisztelettel:                                            Dr. Fodor Ákos, jegyző

Párlat otthoni főzésének szabályai
2015. január 1-jével az önkormányzati adóhatóság hatásköré-
be utalta a magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésé-
vel, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésé-
vel kapcsolatos eljárást a jövedéki adóról és a jövedéki termé-
kek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény. A törvény értelmében a magánfőző a desztil-
lálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést kö-
vető 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóha-
tósághoz. A magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberen-
dezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy elle-
nőrzés esetén azt bemutatni.A bejelentés hiányában a desztillá-
lóberendezés birtoklása jogellenes, egy ellenőrzés esetén a 
vámhatóság a be nem jelentett készüléket elkobozza jövedéki 
bírság kiszabása mellett.
Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő 
személy minősül, aki rendelkezik saját tulajdonú gyümölccsel 
vagy gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésé-
re alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel. A ma-
gánfőző párlatot kizárólag a lakóhelyén vagy gyümölcsöse 
helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillá-
lóberendezésen állíthat elő évente legfeljebb 50 liter mennyi-
ségben, amely alatt 50 liter 86 térfogatszázalékos etil-alkohol-
tartalmú párlatot, vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyi-
ségű etil-alkoholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell 
érteni. Az 50 liter 86 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlat, 
43 hektoliterfok párlatnak felel meg (példával szemléltetve 50 
térfogatszázalék alkoholtartalmú párlat esetében az előállít-
ható mennyiség 86 liter). 
Magánfőzés keretein belül párlatot csak gyümölcsből, illetve 
gyümölcsből származó alapanyagból lehet előállítani, egyéb 
termékből alkoholtermék, szesz előállítása nem megenge-dett. 
A tiltott termékek előállítóját mulasztási bírság szankció 
alkalmazása mellett a termék előállítására használt berende-
zés lefoglalása és elkobzása büntetés is fenyegeti.

Abban az esetben, ha tárgyévben főzött párlat mennyisége 

meghaladja az 50 litert, akkor a magánfőző a többletmennyi-
séget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a 
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többlet-
mennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítés-
re nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholter-
mék-adóraktár részére értékesíthető. Egy tárgyéven belül a 
természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőző-
ként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy 
háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magán-
főzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot. Ameny-
nyiben egy háztartásban több magánfőző él, akkor az adómen-
tesen, illetve az adó megfizetésével előállítható mennyiségek 
egybeszámítandók (egy háztartásban akkor is csak 50 liter 
párlat állítható elő adómentesen, ha abban több magánfőző él, 
azaz az adómentes mennyiséget a háztartásban élő magánfő-
zők nem vonhatják össze).
Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a ma-
gánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt 
venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat ere-
detét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti 
bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállí-
tott önkormányzati adóhatóság igazolása igazolja. Ha a ma-
gánfőző az általa előállított adómentes párlattal kíván részt 
venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az előállítást 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és pénzügyőri 
igazgatóságainál öt nappal korábban be kell jelentenie és nyi-
latkoznia kell, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztar-
tásban élő más személy nem állít vagy állított elő bérfőzésben 
párlatot. Ebben az esetben zárjegyet nem kell igényelnie és a 
bejelentése nem minősül adóbevallásnak. A vámhatóság a be-
jelentés alapján 8 napon belül a bejelentett mennyiségre szár-
mazási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezé-
sére, de ez az igazolvány nem igazolja az adó megfizetését.
Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni kizárólag NAV en-
gedélyével lehet. A desztillálóberendezés műszaki, technoló-
giai megfelelőségét a NAV nem vizsgálja. A desztillálóberen-
dezés beszerzésével, birtoklásával kapcsolatban a magánfő-
zőnek semmilyen bejelentési kötelezettsége nincs a NAV felé. 
Mindezek mellett azonban, ha a magánfőző saját maga állítja 
elő párlat előállítására alkalmas desztillálóberendezését, azt 
kizárólag a NAV engedélyével teheti meg. Az alkoholtermék 
előállítására alkalmas desztillálóberendezés jogosulatlan elő-
állítása első alkalommal legalább 20 ezer forint összegű, leg-
feljebb 200 ezer forintig terjedő, ismétlődés esetén legalább az 
előző alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság két-
szeresének, legfeljebb az előző alkalommal kiszabható jöve-
déki bírság legmagasabb összegének kétszereséig terjedő jö-
vedéki bírsággal büntetendő. Ezen túl a NAV a jogosulatlanul 
előállított desztillálóberendezést lefoglalja. 
A párlatot értékesíteni akkor lehet, ha a magánfőző kisterme-
lőnek minősül, és megfizette a jövedéki adót, az értékesítés 
palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben és párlat zár-
jeggyel ellátva, a kistermelő saját gazdasága helyén folytatott 
vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében 
lehetséges. Értékesíthető továbbá a párlat a kistermelő saját 
gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország terü-
letén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron vagy piacon 
is (nem üzlethelyiségben), azonban az értékesítés helye sze-
rint illetékes vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés meg-
kezdése előtt három munkanappal - az értékesítés helyét és 
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VI. Bordányi Lovas-
nap májusban
Kedves bordányi Lakosok!
Az idei év május 14-én a Bordá-
nyi Lóbarátok Köre szervezésé-
ben immár hatodik alkalommal 
kerül megrendezésre a Lovas-
nap. A hagyományokhoz híven 
a környező települések fogato-
sai illetve hátaslovasai mérhetik 
össze tudásukat. A gyerekeket 
ugrálóvár várja a helyszínen. 

Mint minden évben,  új dolog-
gal készül a Bordányi Lóbará-
tok Köre. Ebben az évben kiállí-
tásra kerülnek régi munkára 
használt, illetve napjainkban is 
használható lovas eszközök, 
melyre szívesen fogadunk még 
eszközöket. Jelentkezni lehet 
Tari-Vass Veronikánál a 70/603-
6941-es telefonszámon
Köszönjük a tavalyi évben a Lo-
vasnapra kilátogató résztvevők-
nek a tombola vásárlást illetve a 
felajánlásokat, idén is hálásan 
fogadjuk a tombola állatokat, és 
tombola vásárlást melynek fő-
díja egy póni csikó. A program-
ról a Lovasnap előtti Bordányi 
Hírekben olvashatnak. Szeretet-
tel várunk minden Lószerető 
felnőttet és gyermeket.
„Nem tudok leszállni a bakról, 
mert a végtelenségig szeretem a 
fogat hajtást, a versenyek han-
gulatát, a lovakat. Valamennyi 
az életem részévé vált.“
„A lovaglás egyfajta magatar-
tásforma is, hiszen a ló megta-
nítja az embert viselkedni.“
          Bordányi Lóbarátok Köre

2016. április

Rövid hírek

Katolikus bál Katolikus bál Katolikus bál

időpontját be kell jelenteni. A NAV ellenőr-
zései során a jövedéki szabályokban megha-
tározottak teljesülését vizsgálja, így például 
a bejelentési kötelezettség teljesítését, a pár-
lat értékesítésére, elidegenítésére vonatkozó 
szabályok betartását (például a párlat to-
vábbra sem ajándékozható).
Párlat adójegy bevezetésével kapcsolatos 
intézkedések: A párlat adójegy egy a ma-
gánfőző nevére kiállított, sorszámozott, pa-
pír alapú, vagy elektronikus vámhatósági 
igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött 
párlat után 700 forint jövedéki adó megfize-
tését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 
liter párlat eredetét igazolja. Formailag, il-
letve felhasználását tekintve nem azonos a 
zárjeggyel, adójeggyel. A párlat adójegy 
után fizetendő jövedéki adót (adójegyenként 
700 forint) a 942 jelzésű NAV egyéb termé-
kek jövedéki adója elnevezésű 10032000-
01037313-00000000 számú bevételi szám-
lára kell a magánfőzőnek befizetni. A ma-
gánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor mi-
nimum 3.500 forintot kell megfizetnie 
(tárgyévben első alkalommal legalább 5 db 
adójegyet kell igényelni). Amennyiben a 
magánfőző a tárgyévben valamilyen okból 
nem állít elő párlatot, vagy kevesebb párlatot 
állít elő, és az igényelt párlat adójegyet nem 
használja fel, akkor a jövedéki adó nem igé-
nyelhető vissza.
Párlat adójegy igénylés benyújtásával és 
feldolgozásával kapcsolatos intézkedések:
A párlat adójegy igénylést formanyomtatvá-
nyon a magánfőző a lakóhelye szerint illeté-
kes adó- és vámigazgatóság részére kell be-
nyújtani. A Jöt. 64. § (6) bekezdésének mó-
dosítása kapcsán egy új elektronikus nyom-
tatvány kerül bevezetésre „NAV_J27 - Ma-
gánfőzők párlat adójegy megrendelése“ né-
ven (továbbiakban: párlat adójegy megren-
delő), amely elektronikusan és papír alapon 
egyaránt benyújtható a lakóhely szerint ille-
tékes adó- és vámigazgatóság részére. A pár-
lat adójegy megrendelő beszerezhető az 
adó- és vámigazgatóságnál papír alapon és 
letölthető a NAV honlapjáról (kérem a párlat 
adójegy megrendelő megfelelő példányszá-
mú nyomtatását). Magánszemélyek - ügy-
félkapus jogosultságuk birtokában - előzetes 
vámhatósági regisztráció nélkül is be tudják 
nyújtani beadványaikat.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, 
jogkövetkezmények: A magánfőző desz-
tillálóberendezésének bejelentésével kap-
csolatban és a magánfőzés szabályai betar-
tásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivé-
ve a magánfőzött párlat jogszabálysértő ér-
tékesítését - az önkormányzati adóhatóság 
jár el. A párlat jogsértő értékesítésén túl to-
vábbra is a vámhatóság jogosult az eljárás 
lefolytatására amennyiben: a párlatot előál-
lító természetes személy nem töltötte be a 
18. életévét, a természetes személy nem mi-
nősül gyümölcstermesztőnek, a párlatelő-
állítás céljára kialakított desztillálóberen-
dezés űrtartalma a 100 litert meghaladja.
Párlat megsemmisítésére vonatkozó sza-
bályok: Amennyiben az önkormányzati 
adóhatóság a magánfőzés szabályainak el-
lenőrzése során az évente előállítható 
mennyiségi korlát túllépését észleli, erről 
haladéktalanul értesíti az állami adó- és 
vámhatóságot. Ebben az esetben meg kell 
vizsgálni, hogy a magánfőző tett-e bejelen-
tést a többletmennyiségről. Abban az eset-
ben, ha a magánfőző a bejelentést elmulasz-
totta, fel kell szólítani, hogy tegyen eleget a 
többletmenynyiség megsemmisítésére vo-
natkozó jogszabályi kötelezettségének és 
az adó- és vámigazgatósággal egyeztesse a 
többletként előállított párlat megsemmisí-
tésének helyét, időpontját és módját.
Párlattal kapcsolatos egyéb szabályok:
A magánfőzött párlat továbbra is kizárólag 
a magánfőző, családtagjai vagy vendégei 
által fogyasztható el, illetve kizárólag alko-
holtermék-adóraktár (italgyár, szeszfőzde) 
részére értékesíthető a fenti szabályozás 
szerint abban az esetben, ha a magánfőző 
kistermelőnek minősül vagy a kistermelő 
saját gazdasága helyén folytatott vendéglá-
tás vagy falusi szálláshely-szolgáltatással 
foglalkozik. Egy tárgyéven belül a termé-
szetes személy vagy bérfőzetőként, vagy 
magánfőzőként jogosult párlatot előállíttat-
ni, illetve előállítani. Ez a szabály vonatko-
zik az egy háztartáson belül élőkre is. 
Amennyiben egy háztartásban több bérfő-
zető vagy több magánfőző él, az éves 86 li-
ter mennyiségi korlát szempontjából az ál-
taluk főzetett, illetve főzött mennyiségek 
egybeszámítandók.

                    Nótárius Szakmai Egyesület
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Könyvtári felolvasóest
Május 11-én, szerdán 16:00 órai 
kezdettel a Faluház Községi 
könyvtárában felolvasóestet 
szervezünk. Kérjük, hozza ma-
gával kedvenc versét vagy pró-

zarészletét, melyet felolvashat. 
Várunk szeretettel minden iro-
dalmat kedvelőt, felolvasóként 
és hallgatóként is, hogy egy csé-
sze tea mellett eltölthessünk egy 
kellemes estét.

Nőgyógyászati rák-
szűrés májusban
Nőgyógyászati rákszűrés lesz 
ultrahangos vizsgálattal a Védő-
női Szolgálatnál 2016. május 
25-én 16:00 órától 18:00 óráig. 
A vizsgálatot Dr. Kajtár István 
végzi, költsége 3000 Ft. Az ult-
rahangos vizsgálat mellett cyto-
lógiai kenet és hurok levételt, 
felhelyezést, gyógyszer íratást 
is végez és bármilyen nőgyó-
gyászati panasszal lehet fordul-
ni a szakemberhez. Ha még nem 
telt le az 1 év az előző vizsgálat-
tól számítva és panasza van, az 
sem akadály. Várjuk a helyi és a 
környező települések lakóit is.
Időpont egyeztetés és bejelent-
kezés személyesen a Védőnői 
Szolgálatnál, vagy telefonon a  
06-30/33-81-647-es számon.
                 Frank Eszter, védőnő

Falugazdász hírei
A 2016. évi területalapú támo-
gatás elektronikus ügyintézésé-
re május 15-ig van lehetőség. 
Azok a termelők, akik még nem 
kértek időpontot támogatási ké-
relem kitöltéséhez minél előbb 
tegyék meg a sorban állások el-
kerülése érdekében. További in-
formációk megtekinthetők Bor-
dány honlapján a Gazda ügyek 
fül alatt.
      Tóth András, falugazdász
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Szeminárium Szicíliában
Masir Norbert ifjúsági polgármester is meg-
hívást kapott Szicíliába, ahol a Taorminában 
megrendezésre kerülő négy napos szeminá-
riumon vehet részt, amely a Fiatalok 3D-
ben, Dialógus-Demokrácia-Döntés címet 
viseli. Az április 26-30. között zajló nemzet-
közi szeminárium célja, hogy strukturált 
párbeszéd keretében bevált gyakorlatok cse-
réje valósuljon meg. Az Olasz Nemzeti Ifjú-
sági Iroda együttműködve a Salto-Youth 
Központtal szervezi meg a programot, a 
résztvevőket pályázat útján választották ki. 
A rendezvényen nemzeti és helyi ifjúsági ta-
nácsok képviselői, döntéshozók, és az ifjú-
ságpolitika alakítói osztják meg egymással 
tapasztalataikat, bevált gyakorlatok cseréjét 
valósítják meg, és közös stratégiát dolgozza-
nak ki annak érdekében, hogy integrálják az 
ifjúsági területen megvalósult minőségi pro-
jekteket európai, nemzeti, regionális és helyi 
szinten. Masir Norbert Magyarországot és 
Bordányt képviselve a Bordányi Gyermek- 
és Ifjúsági Önkormányzatot, a helyben kifej-
lesztett elektronikus ifjúsági önkormányzati 
választási rendszert, továbbá a bordányi Kö-
zösségi Önsegélyező Rendszert és a KÖR 
Bankot mutatja majd be a résztvevőknek.

SZJA 1%-ának felajánlása
2016-ban személyi jövedelemadójának 1 %-
át a következő bordányi civil szervezetek és 
alapítványok javára ajánlhatja fel:
Bordány Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 18461637-1-06. Célja: a tanulók 
támogatása, jutalmazása, tanulmányi verse-
nyek szervezése és jutalmazása, szemlélte-
tőeszközök vásárlása, az iskolakönyvtár fej-
lesztése.
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Adószáma: 18465411-1-06. Célja: egyrészt 
Bordány község kulturális örökségének 
megőrzése, a lakosság kulturális ellátása 
színvonalának javítása, a településen élők 
életminőségének növelése, egészségügyi 
szűrőprogramok támogatása. Másrészt Bor-
dány község tűzvédelme, közrendje, közbiz-
tonságának védelme és erősítése érdekében 
a bűnmegelőzési, bűnüldözési tevékenység, 
az ilyen tevékenységű hivatalos szervek tá-
mogatása. Harmadrészt a bordányi lakhelyű, 

kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendel-
kező közép-, és felsőoktatásban tanulmá-
nyokat folytató diákok támogatása.
Bordány Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 18456406-1-06. Célja: a ver-
senysport, a szabadidősport támogatása, a 
testnevelés, a diáksport felkarolása, tehetsé-
ges fiatalok versenyeztetése, a testedzéshez 
szükséges feltételek biztosítása.
Bordány Sportkör
Adószáma: 19079646-1-06. Célja: rendsze-
res sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása 
tagjai részére. Az utánpótlássport támogatá-
sa labdarúgás és a kézilabda sportágakban. 
Sport és szabadidős programok szervezése.
Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület
Adószáma: 18286681-1-06. Célja: a sportág 
népszerűsítése, versenyzési lehetőség bizto-
sítása, utánpótlás nevelés, edzési lehetőség 
biztosítása, tehetségkutatás és gondozás.
Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület
Adószáma: 18474990-1-06. Célja: családi 
programok szervezése, lebonyolítása.
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért 
Alapítvány
Adószáma: 18464520-1-06. Célja: a 3-7 
éves korú gyermekek támogatása.
Bordányi Polgárőr Csoport
Adószáma: 18460863-1-06. Célja: bűnmeg-
előzés, közrendvédelem.
Egérház Alapítvány
Adószáma: 18478190-2-06. Célja: létrehoz-
ni és működtetni egy olyan közösségi házat, 
ifjúsági centrumot, multifunkciós közösségi 
teret, amely segíti és támogatja a már műkö-
dő és létrehozandó ifjúsági szervezeteket.
Kulturális és Szabadidős Egyesület
Adószáma: 18464551-2-06. Célja: az ifjú-
ság összefogása, koordinálása, érdeklődési 
körének felkutatása, megfogalmazása, igé-
nyeik felmérése Bordányban. Szabadidős és 
szórakoztató programok szervezése a kultú-
ra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és 
a környezetvédelem terén.
Magyar Technikai és Tömegsport Klu-
bok Szövetsége Bordányi Klubja
Adószáma: 19082318-1-06. Célja: a köz-
ségben a lövészetet kedvelő lakosság részé-
re a versenyek, illetve a szabadidősport szer-
vezéséhez, lebonyolításához szükséges fel-
tételek biztosítása.

Felajánlásaikat köszönjük!
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Kínzó, gátolt orrlégzés, masszív orrváladékozás: Orrvála-
dékozó gyermek szinte kivétel nélkül előfordul közösségben 
az őszi-téli-tavaszi időszak során. A közönséges nátha gyor-
san gyógyul, a vizes orrváladékozás előbb fehéres, majd sű-
rűbb sárgás lesz és egy jó hét alatt az állapot teljesen rendező-
dik. Fontos, hogy a gyermeket mielőbb tanítsuk meg a helyes 
orrhigiénére, orrfújásra.
Szemváladékozás: Fertőzés jele, mely kezelendő, és gyó-
gyulásig a gyermek közösségbe nem vihető.
Fájdalom: Ha a gyermek bármiféle fájdalomra, hasfájásra, 
fejfájásra, torokfájásra, fülfájásra panaszkodik, vegyük ko-
molyan. Természetesen előfordulhat, hogy ezt már számtalan-
szor „átverés“ formájában megéltük, de ha nem akar múlni, 
vagy gyakran visszatérő panasz, kérjünk orvosi segítséget.
Fejtetű: A közösségbe járó gyermekeknél ez bármikor fel-
bukkanhat, szűrése rendszeresen történik az óvodában, isko-
lában, gondos kezelés a szülők feladata.
Az óvodába járó gyermeknél mindezek a tünetek bármikor az 
óvodai bentlétük alatt is jelentkezhetnek, melynek észlelése 
esetén a szülőt mielőbb értesítik, és a közösségből való kieme-
léséről, elkülönítéséről az óvoda dolgozói gondoskodnak.
Mindezek mellett - a leggondosabb óvodai felügyelet ellenére 
is - a gyermeket bármikor érhetik balesetek, sérülések is. Az 
elsősegélynyújtásban mindenkinek szerepe van, vészhelyzet-
ben a mentők 104 bármikor hívhatók. Balesetek, sérülések 
esetében beutaló nélkül a sürgősségi baleseti ambulancia – a 
gyermekek részére Szegeden a Gyermekklinika gyermekse-
bészete - a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Sürgős szük-
ség esetében hasonlóan a Szemészeti és Fül-orr-gégészeti 
Klinika is elérhető beutaló nélkül.
A közösségbe járó gyermekek szinte folyamatosan fokozot-
tabban vannak kitéve fertőzéseknek, melyek a hazánkban 
meghonosított kötelező védőoltásoknak - diftéria, szamár-
köhögés, járványos gyermekbénulás, tetanusz, tüdőgyulla-
dás, kanyaró, rózsahimlő, mumpsz, fertőző májgyulladás B 
elleni oltásnak - köszönhetően ma már egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon ritkán fordulnak elő. Bár a szülők sok esetben ter-
mészetesnek tekintik, hogy a gyermekkorral együtt járnak a 
fertőző betegségek, kevésbé vannak tisztában azzal, hogy 
azoknak esetleges szövődményei is kialakulhatnak, és ez elő-
re nem jósolható meg. 
A kötelező védőoltásokon kívül ma már számtalan egyéni vé-
delmet is biztosító védőoltás is rendelkezésre áll bizonyos 
betegségek megelőzésére (pl. bárányhimlő, járványos agyhár-
tyagyulladás (A,C,W135,Y,B), influenza, rotavírus, kullancs 
okozta agyvelőgyulladás, méhnyakrák, HPV okozta szemöl-
csök stb.), melyhez javasolt, hogy minden szülő kérjen taná-
csot gyermeke orvosától.
Ne engedjük, hogy a rohanó világ, munka, pénz, karrier elte-
relje figyelmünket egyetlen kincsünkről, a gyermekről, akiért 
mindezt vállaljuk. Húzzunk féket, adjunk figyelmet és időt 
gyermekünknek, ne hagyjuk a bajban magára. Ne feledjük, 
hogy a rendszeresen adott D-vitamin, számtalan multivita-
min és immunerősítő ellenére a betegségek hátterében lelki 
okok is meghúzódhatnak, mintegy figyelmeztetve minket 
arra, hogy kicsit elhanyagolva, mellőzve van gyermekünk.
A betegségek megelőzésén és kezelésén túl a lelki erősítésre, a 
lelki egyensúlyra is törekedjünk, hiszen erre a legjobb orvos-
ság az egymásra figyelés és a szeretet.
                                                                 Dr. Kovács Julianna
                                                                          gyermekorvos

A GYERMEKORVOS TANÁCSAI BETEGSÉG ESETÉN

Gyermekbetegségek az óvodáskorban
Akinek óvodás korú gyermeke van, bizonyára gyakran szem-
besül azzal a helyzettel, hogy a kicsit betegsége miatt nem tud-
ja közösségbe vinni, mert az átlagosnál sűrűbben betegszik 
meg, vagy csak lassabban tud egy-egy betegségből kilábalni. 
Az anyukák mennének dolgozni, hiszen fontos a munkahelye, 
ugyanakkor a betegség tüneteit mutató gyermeket mégis csak 
jobb lenne otthonában ápolni, és ez egy ördögi kör, amivel 
lépten-nyomon szembesül a szülő, az óvoda és a gyermek or-
vosa. Ilyenkor elsősorban a gyermek érdekeit kell nézni, 
ugyanis rossz közérzetű, nyűgös, bágyadt apróság gyógyulá-
sát nem igazán segíti az óvodai közösségi élet. Pár napig az 
otthoni nyugalom, a szeretetteljes anyai vagy éppen nagyma-
mai ápolás, a közösségtől való távolmaradás mellett nagyobb 
esély van arra, hogy orvosi vagy komolyabb gyógyszeres ke-
zelés nélkül is egy-kettőre egészséges lesz a kis „örökmozgó“.
Minden alkalommal minden szülőnek, mielőtt gyermekét kö-
zösségbe viszi, fel kell mérnie és el kell döntenie, hogy mehet-
e gyermeke bölcsibe, oviba, iskolába vagy éppen baba zsúrra. 
Ha egészséges és tünetmentes a gyermek, erre a válasz egy-
szerű. Előfordulhatnak azonban nehezebben eldönthető ese-
tek: kicsit folyik az orra, elvétve hurutosan köhög, 37,0-és 

o38,0 C közt volt a hője, széklete 1x hígabb volt, fertőz-e vagy 
nem fertőz, kapjon-e gyógyszert, vigyem-e orvoshoz vagy né-
hány napig otthon pihenjen, ápoljam és figyeljem. Íme néhány 
tünet, amivel egyértelműen nem szabad a gyermeket közös-
ségbe vinni/engedni:

o
Láz: 38,0 C vagy ennél magasabb testhőmérséklet annak jele, 
hogy a szervezet vírusos vagy bakteriális fertőző betegség el-
len küzd, ezért jótékony hatása van, és az ellenanyag fokozot-
tabban is termelődik. Lázcsillapító adásával a lázat csökkent-
hetjük, a gyermek közérzetét javíthatjuk. Az antibiotikum 
nem lázcsillapító!
Hányás-hasmenés: Ismétlődő hányás, híg székletek ürítése 
gyors folyadékveszteséget eredményezhet. Szájon át adható 
infúziós oldattal, gondos folyadékpótlással a kiszáradás ve-
szélye csökkenthető. Ügyeljünk arra, hogy a gyermek vizele-
tének mennyisége a szokásos mennyiségű maradjon, így a 
kórházi felvételt mindenképpen el tudjuk kerülni. A diétás 
megszorításnak nincs jelentősége. Probiotikumokkal javít-
hatjuk a gyógyulás folyamatát.
Szokatlan kiütések a bőrön: Számos oka lehet: fertőző bőr-
betegségek, bőrgennyedések (pl.ótvar), étel vagy egyéb ere-
detű allergiás kiütések, csípések, vírusos hólyagos betegségek 
(herpes, kéz-láb-száj vírus, bárányhimlő) skarlát vagy bármi-
lyen szokatlan bőrelváltozás. Ezek eldöntésében mindenkép-
pen segítség az orvosi vizsgálat, a kezeléshez a megfelelő 
módszert és a gyógyszereket az orvos rendeli el, dönt a közös-
ségbe lépés idejéről.
Rohamszerű száraz, ugatós vagy hurutos köhögés, 
zihálás, nehézlégzés: A köhögés a légutak tisztításának mód-
ja, egy tünet, aminek számtalan oka lehet. A közösségbe járó 
gyermeknél főként légúti vírusok okozzák a kezdetben száraz, 
majd hurutosan oldódó köhögést, amely szövődménymentes 
esetben 7-14 nap alatt teljesen gyógyul. Ugatós köhögés a 
hangszalagok környékének gyulladása, mely párásítással, a 
hörgők szűkületével járó asztmatikus köhögés pedig hörgőtá-
gító kezeléssel jól gyógyítható. A lázzal, nyugalmi légzés-
szám emelkedéssel is járó tüdőgyulladás orvosi vizsgálatot és 

kezelést igényel.
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Betegségek az óvodában
Sok kritika ért bennünket az elmúlt időszak-
ban, hogy néhány csoportban, szinte állan-
dóan betegek a gyermekek. Van, aki heteken 
át alig jár óvodába, mert folyton megbeteg-
szik. Hiába érkezik vissza a közösségbe 
egészségesen, ha néhány nap múlva, újra 
megbetegszik, és ismét gyógyszereket kell 
szednie. A szülők többsége munkahelyen 
dolgozik, nem minden esetben tudják meg-
oldani gyermekük otthoni ellátását, akkor 
sem ha ők is érzékelik, hogy gond van a 
gyermekkel. Időnként meg kell küzdenünk 
azért, hogy az általunk betegnek vélt óvodást 
a szülő orvoshoz vigye.
Arra kérem a kedves szülőket, hogy saját és a 
csoportokba járó gyermekeik védelme érde-
kében, tartsák be a házirendben foglaltakat.

A házirendbe foglalt egészségügyi szabá-
lyok: Az óvodában csak teljesen egészséges 
gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert, 
láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lá-
badozó gyermek bevétele az óvodába a gyer-
mek biztonságos gyógyulása és a többi gyer-
mek egészségének megőrzése érdekében 
nem lehetséges. Ilyen esetekben az óvónő 
kötelessége a gyermek átvételének megtaga-
dása! Tilos otthonról beküldött gyógyszert 
beadni a gyermeknek! Kivéve allergia. A 
nap közben megbetegedő gyermeket ellát-
juk, majd értesítjük a szülőt, hogy minél ha-
marabb vigye el gyermekét. A beteg gyer-
mek, az orvos által meghatározott időszak-
ban nem látogathatja az óvodát. Betegen kia-
dott gyermek csak orvosi igazolással jöhet 
ismét óvodába! 
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, 
skarlát, májgyulladás, tetű) a szülőnek beje-
lentési kötelezettsége van, s csak orvosi iga-
zolással hozható a gyermek ismételten óvo-
dába. Egyéb betegség (pl.: allergia, lázgörcs, 
epilepszia stb.) esetén a szülő kötelessége az 
óvónő tájékoztatása.

A bölcsődei házirendbe foglalt szabályok:
- A gyermekorvos kitiltó és vizsgálatokra 
vonatkozó utasításait kérjük betartani!
- A bölcsődébe csak egészséges gyermek 
hozható. A közösség egészsége érdekében 
lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsék-
letű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre 
gyanús gyermek a bölcsődét nem látogat-
hatja. A családban előforduló fertőző beteg-
ségekről a gondozónőt értesíteni kell!
- A gyermek gyógyszer és ételérzékenységé-
ről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizs-
gálás eredményét kérjük bemutatni.
- Abban az esetben, ha a gyermek napköz-
ben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyer-
meknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzá-
tartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pon-
tos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen 
esetben minél előbb gondoskodjon a gyer-
mek hazaviteléről, orvosi ellátásáról, ezzel 
is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
- Ha a szülő gyermekét betegség vagy más 
ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmara-
dás okát 24 órán belül közölje a kisgyermek-
nevelővel vagy az óvodavezetővel.

Étkezések lemondása: A másnapi étkezés 
lemondására, minden nap 11:00 óráig van 
lehetőség az óvodában 62/588-075, vagy 
Czombos Kriszta óvodatitkárnál, telefon-
száma: 30/625-5542. A megbetegedés nap-
ján az ebéd elvihető 13:00 óráig.
Ha tartós távollét után érkezik gyermekük 
vissza a közösségbe, azt is jelezzék, hogy 
tudjunk számára étkezést biztosítani. A dié-
tás étkeztetésre is ugyanezek a szabályok 
vonatkoznak!
Segítő együttműködésüket köszönöm!

Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

Sikeres volt az I. Ka-
tolikus Bál
Első alkalommal került meg-
rendezésre Bordányban a Jóté-
konysági Katolikus Bál. Hagyo-
mányteremtő szándékkal indul-
tunk neki, s azzal a reménnyel, 
hogy igyekezetünket a lakosok 
érdeklődése is kíséri. Nem csa-
lódtunk, hiszen április 2-án 130 
fővel együtt töltöttünk el egy 
nagyon kellemes és jó hangula-
tú estét. A bál elsősorban azt a 
célt kívánta szolgálni, hogy ne 
csak a templomban találkoz-
zunk, hanem lehetőségünk le-
gyen a terített asztalnál is be-
szélgetni. 
Az est szép nyitánya volt a bor-
dányi családcsoport négy há-
zaspárja által bemutatott angol-
keringő. Ezt követte a család-
csoport több tagjának meglepe-
tés neontánca, majd Lippai Fan-
ni és Gábor Tamás kántor egy 
komolyzenei darabot adtak elő.
A Vadgesztenye Étterem jóvol-
tából nem üres hassal táncoltuk 
át az estét. Éjfélkor a tombola-
sorsolás okozott sokaknak iz-
galmat és sikert.

A hajnalig tartó mulatság szép 
eredményeket hozott: az est fo-
lyamán a plébánia belső felújí-
tására 230.000 forint gyűlt ösz-
sze, melyet ezúton is köszönök 
minden résztvevőnek. Bízom 
abban, hogy jövőre egy tága-
sabb helyszínen, még nagyobb 
érdeklődés mellett megrendez-
hetjük immár a II. Jótékonysági 
Katolikus Bált.
Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik bármilyen módon se-
gítették, hogy a bál szép, ünne-
pélyes és jó hangulatú legyen.

Dr. Janes Zoltán, plébános

Rövid hírekBetegségek az óvodában
Sok kritika ért bennünket az elmúlt időszak-
ban, hogy néhány csoportban, szinte állan-
dóan betegek a gyermekek. Van, aki heteken 
át alig jár óvodába, mert folyton megbeteg-
szik. Hiába érkezik vissza a közösségbe 
egészségesen, ha néhány nap múlva, újra 
megbetegszik, és ismét gyógyszereket kell 
szednie. A szülők többsége munkahelyen 
dolgozik, nem minden esetben tudják meg-
oldani gyermekük otthoni ellátását, akkor 
sem ha ők is érzékelik, hogy gond van a 
gyermekkel. Időnként meg kell küzdenünk 
azért, hogy az általunk betegnek vélt óvodást 
a szülő orvoshoz vigye.
Arra kérem a kedves szülőket, hogy saját és a 
csoportokba járó gyermekeik védelme érde-
kében, tartsák be a házirendben foglaltakat.

A házirendbe foglalt egészségügyi szabá-
lyok: Az óvodában csak teljesen egészséges 
gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert, 
láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lá-
badozó gyermek bevétele az óvodába a gyer-
mek biztonságos gyógyulása és a többi gyer-
mek egészségének megőrzése érdekében 
nem lehetséges. Ilyen esetekben az óvónő 
kötelessége a gyermek átvételének megtaga-
dása! Tilos otthonról beküldött gyógyszert 
beadni a gyermeknek! Kivéve allergia. A 
nap közben megbetegedő gyermeket ellát-
juk, majd értesítjük a szülőt, hogy minél ha-
marabb vigye el gyermekét. A beteg gyer-
mek, az orvos által meghatározott időszak-
ban nem látogathatja az óvodát. Betegen kia-
dott gyermek csak orvosi igazolással jöhet 
ismét óvodába! 
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, 
skarlát, májgyulladás, tetű) a szülőnek beje-
lentési kötelezettsége van, s csak orvosi iga-
zolással hozható a gyermek ismételten óvo-
dába. Egyéb betegség (pl.: allergia, lázgörcs, 
epilepszia stb.) esetén a szülő kötelessége az 
óvónő tájékoztatása.

Kérjük a házirend betartását betegség esetén is

A bölcsődei házirendbe foglalt szabályok:
- A gyermekorvos kitiltó és vizsgálatokra 
vonatkozó utasításait kérjük betartani!
- A bölcsődébe csak egészséges gyermek 
hozható. A közösség egészsége érdekében 
lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsék-
letű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre 
gyanús gyermek a bölcsődét nem látogat-
hatja. A családban előforduló fertőző beteg-
ségekről a gondozónőt értesíteni kell!
- A gyermek gyógyszer és ételérzékenységé-
ről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizs-
gálás eredményét kérjük bemutatni.
- Abban az esetben, ha a gyermek napköz-
ben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyer-
meknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzá-
tartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pon-
tos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen 
esetben minél előbb gondoskodjon a gyer-
mek hazaviteléről, orvosi ellátásáról, ezzel 
is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
- Ha a szülő gyermekét betegség vagy más 
ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmara-
dás okát 24 órán belül közölje a kisgyermek-
nevelővel vagy az óvodavezetővel.

Étkezések lemondása: A másnapi étkezés 
lemondására, minden nap 11:00 óráig van 
lehetőség az óvodában 62/588-075, vagy 
Czombos Kriszta óvodatitkárnál, telefon-
száma: 30/625-5542. A megbetegedés nap-
ján az ebéd elvihető 13:00 óráig.
Ha tartós távollét után érkezik gyermekük 
vissza a közösségbe, azt is jelezzék, hogy 
tudjunk számára étkezést biztosítani. A dié-
tás étkeztetésre is ugyanezek a szabályok 
vonatkoznak!
Segítő együttműködésüket köszönöm!

Lázárné Borbola Márta
intézményvezető

Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat
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A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új vásárlót
takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Tavaszi szezonkezdési kínálatunk:
VETŐMAGOK széles fajtaválasztéka: tavaszi kalászos és kukorica vetőmagok előjegyezhetők

Kiváló minőségű BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítők, valamint problémamegoldó 
készítmények kaphatók (Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz nyalósó a készlet erejéig.)

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelő tápszerek,koncentrátumok,  

toxinkötők. Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétől függően a termékek kiszállítását is vállaljuk előzetes egyeztetés alapján.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-15:00
Takarmány: Állattartási eszközök:

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6. 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 130 Telefon: +36 62 556 120

Nyílt napot tartottak a bölcsődében
Március 23-án nyílt napot tartottunk a bölcsődénkben, melyre 
szeretettel meghívtuk és vártuk a jelenlegi bölcsiseinket szüle-
ikkel, és a már beíratott gyerekeket és azok szüleit is. Az időjá-
rás miatt az udvarra tervezett programokat átszerveztük és 
bent  tartottuk meg. A vendégeket 15:30-tól húsvéti készülő-
déssel, kézműves foglalkozásokkal vártuk. Az érkezőket sok 
játék, zene, vidámság fogadta. Mindenki megtalálhatta a szá-
mára legkedvesebb tevékenységet. A szomszédos óvodai cso-
portban mozgásfejlesztő játékokat próbálhattak ki az érdeklő-
dők. Az új mozgásfejlesztő Feber kukacnak is nagy sikere volt. 
A bölcsődei csoportszobában „kézműveskedhettek“ a gyere-
kek: nyuszikat, kiscsibéket ragaszthattak. A terített asztal mel-
lett pedig finom húsvéti kalácsot kóstolhattak meg a vendége-
ink, amivel szakácsnőnk, Judit néni kedveskedett nekünk. Ez-
úton is köszönjük a figyelmességét! A kalács mellé finom, 
„valódi bölcsis" teát is ihattak. Volt nyuszisimogatás, ami na-
gyon nagy élményt jelentett a kicsiknek. Köszönjük Mészáros 
Fábiánnak, aki elhozta nekünk a kisnyulakat. A tartalmas délu-
tánunk az általunk meghívott vendégünk, Szabó Emese zene-
pedagógus (Falovacska) fergeteges tavaszi előadásával zárult. 
A gyerekek lenyűgözve, élvezettel hallgatták a mondókákat, 
énekeket, amelyek fontosak ebben a korban. Távozáskor min-
den kis vendégünktől egy-egy általunk készített kis meglepe-
téssel búcsúztunk el. A nyílt napot azért is tartjuk nagyon fon-
tosnak, mert így a szülők betekintést nyerhetnek a bölcsőde 
életébe! Esetleges kérdéseikre választ kaphatnak, megismer-
kedhetnek a bölcsőde környezetével, a kisgyermeknevelők-
kel, és az itt dolgozókkal is. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
a vártnál is több szülő látogatott el hozzánk gyermekével. Jö-
vőre is szívesen látunk minden kedves érdeklődő szülőt és 
gyermekét.                        Béres Bernadett, kisgyermeknevelő

Egyházi gondolatok
Édesanyák köszöntése
Május 1-jén, vasárnap a 9:30-kor kezdődő 
szentmisén köszöntjük Boldogságos Szűz 
Máriát, mindnyájunk Égi Édesanyját, va-
lamint a földi édesanyákat.
Szeretettel hívunk és várunk minden 
édesanyát és nagymamát!

Közösségünk közelgő ünnepei
Bérmálási szentmise:
2016. május 8. vasárnap 
9:30 óra
Pünkösdvasárnap:
2016. május 15. vasárnap 
9:30 óra
Úrnapja, Szentmise és 
körmenet, Elsőáldozás:
2016. május 29. vasárnap 
9:00 óra

Hirdessen itt Ön is 100 karakter (betű, szám, írásjel) 
hosszúságban 500 Ft/hirdetés áron. Hirdetés feladás 

személyesen a Faluház ügyfélpultjánál, vagy e-mailben a 
naplo@bordany.hu címen.

Tekintse meg Ön is 
legújabb videós hír-
anyagunkat a „Hírek 
Bordányból“ elneve-
zésű youtube csator-
nánkon!

Egyházi gondolatok
Édesanyák köszöntése
Május 1-jén, vasárnap a 9:30-kor kezdődő 
szentmisén köszöntjük Boldogságos Szűz 
Máriát, mindnyájunk Égi Édesanyját, va-
lamint a földi édesanyákat.
Szeretettel hívunk és várunk minden 
édesanyát és nagymamát!

Közösségünk közelgő ünnepei
Bérmálási szentmise:
2016. május 8. vasárnap 
9:30 óra
Pünkösdvasárnap:
2016. május 15. vasárnap 
9:30 óra
Úrnapja, Szentmise és 
körmenet, Elsőáldozás:
2016. május 29. vasárnap 
9:00 óra

Idén május 29-én lesz az elsőáldozás



Szent Márk napi program
A Katolikus Egyház Szent Márk ünnepéhez 
kapcsolódóan április 24-én végezte a búza-
szentelést, mely nem más, mint a vetések 
megáldása. Az Integrált Szociális és Egész-
ségügyi Központ a bordányi Szent István 
Egyházközséggel együttműködve harmadik 
alkalommal elevenítette fel az ünnephez 
kapcsolódó hagyományokat, szokásokat. Az 
esős időjárás miatt a kültéri programok el-
maradtak, így a templomban megrendezett 
szentmisén került sor a búzaszentelésre. A 
programon közreműködött a Schola egyházi 
énekkar Gábor Tamás vezetésével. A mise 
után a megjelentek hazavihettek egy-egy 
szálat a megszentelt búzából.

Gyógynövény és fűszernövény 
ismereti program
A Család-, Ifjúság- és Népességpolitikai In-
tézet CSP-CSBO-15-C számú  „Családbarát 
Ország 2015" című pályázata keretében a 
Kulturális és Szabadidős Egyesület közös-
ségi programokat szervez, melynek célja a 
generációk közötti együttműködés erősíté-
se. A program keretében többéves tapaszta-
lattal rendelkező szakemberek osztják meg 
velünk tudásukat, egy könnyed, barátságos 
hangulatú, gyakorlati segítséget nyújtó kur-
zus keretében. A téma gyógynövények és fű-
szernövények felismerése, azok hatásai, 
sokrétű feldolgozási, felhasználási lehetősé-
gei otthoni körülmények között.

Előadók: Ábrahám Krisztián biológia-kör-
nyezettan-környezetvédelem szakos peda-
gógus, a Kör-Te Természetvédelmi Egyesü-
let alapítója, Lovai Mihály környezetgaz-
dálkodási agrármérnök, okleveles növény-
orvos és Tóth-Kelemen Erzsébet gyógynö-
vény termesztő és feldolgozó.

2016. április Bordányi    Napló

MTTSZ friss hírei
2016. március 20-án a szentesi 
lövészklub megrendezte a ha-
gyományőrzőnek tekinthető 
légfegyveres lövészversenyét a 
Magyar Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére. A szoká-
sokhoz híven a bordányi klub is 
meghívást kapott, természete-
sen örömmel mentünk el Szen-
tesre részt venni ezen a verse-
nyen. Bordányi, csongrádi és 
szentesi versenyzők mérték ösz-
sze tudásukat 3 korcsoportban, 
amely izgalmát az is növelte, 
hogy a csongrádi klub lövészei 
országos versenyeken is részt 
vesznek. A 6 kategóriából 4-ből 

értünk el dobogós helyezést: női 
kat. 3. hely: Simon Mihályné, 
ifj. leány 1. hely: Szlovják Kitti, 
ifj. fiú 3. hely: Dancs Arnold, 
serdülő fiú 2. hely: Juhász Ba-
lázs. Gratulálunk mindenkinek!

4. Tollas-maraton
Április 15-16-án rendezték meg 
a Tollas maratont. Különleges-
ség volt idén, hogy délelőtt 11 
órától Sándorházi Vivien, a ka-
zanyi U15-ös Európa-bajnok-
ság ezüstérmese is ellátogatott 
Bordányba. Vivien szüleivel és 
indonéz edzőpárosával érkezett, 
néhány mondatban bemutatko-
zott a bordányi gyerekeknek, 
majd bemutatót tartott, és töb-
bek közt Bálint Mátéval is ját-
szott. A 24 órás rendezvény idén 
is sikeres volt, a tavalyinál 2 
fővel vettek többen részt rajta, 
összesen 269-en.

képgaléria képgaléria képgaléria képgaléria

Búzaszentelés Búzaszentelés Búzaszentelés Búzaszentelés

Sport hírek

9V
id

e
ó
k
 B

o
r
d
á
n
y
r
ó
l

-
o
n

Előadások gyógynövény és fűszernövény 
fajismeret, hatásuk, felhasználási és feldol-
gozási módjaik témakörben. Helyszín: Bor-
dányi Faluház, időpontok: 2016. május 6, 
20, 27 /péntek/ 17:00~19:00.
Az ismeretterjesztő programokon való rész-
vétel ingyenes! További információ kérhető 
Pintér Mártától a 62/588-090-es telefonszá-
mon. Mindenkit szeretettel várunk!

Kerékpárosbarát települési 
címre pályázott Bordány
Bordány Nagyközség Önkormányzata a 
múlt héten nyújtotta be pályázatát a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért fele-
lős tárcájához a Kerékpáros Magyarország 
Szövetség által idén tizedik alkalommal 
meghirdetett pályázati felhívására, amely a 
„Kerékpárosbarát Település 2016“ cím oda-
ítélésével ismeri el a települések kerékpáro-
zásra ösztönző, példamutató intézkedéseit 
és kezdeményezéseit. A nyertes pályázók jo-
gosultak egy évig használni a „Kerékpáros-
barát Település 2016” címet és emblémát. A 

„Kerékpárosbarát Település” pályázatok el-
bírálásánál fontos szempont a kerékpáros 
infrastruktúra nagysága és minősége, a hely-
ben szervezett kerékpáros rendezvények, a 
szemléletformálás terén tett lépések vagy a 
fejlesztésekre fordított keret mértéke. El-
mondható, hogy Bordányban hosszú évek 
óta kiemelten fejlesztik ezt a területet, hi-
szen az elmúlt években megépült a Bordány-
Sziksós kerékpárút bordányi szakasza, 100 
férőhelyes B+R kerékpártároló lett kialakít-
va az általános iskolánál, de például 2014 
óta egy 30 bicajból álló kerékpárkölcsönző 
is a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szál-
láshely vendégeinek a rendelkezésére áll. A 
pályázatok szakmai értékelését már meg-
kezdte a tárca, várhatóan május-június hó-
napban döntés is születik a pályázatról.

Szent Márk napi program
A Katolikus Egyház Szent Márk ünnepéhez 
kapcsolódóan április 24-én végezte a búza-
szentelést, mely nem más, mint a vetések 
megáldása. Az Integrált Szociális és Egész-
ségügyi Központ a bordányi Szent István 
Egyházközséggel együttműködve harmadik 
alkalommal elevenítette fel az ünnephez 
kapcsolódó hagyományokat, szokásokat. Az 
esős időjárás miatt a kültéri programok el-
maradtak, így a templomban megrendezett 
szentmisén került sor a búzaszentelésre. A 
programon közreműködött a Schola egyházi 
énekkar Gábor Tamás vezetésével. A mise 
után a megjelentek hazavihettek egy-egy 
szálat a megszentelt búzából.

Gyógynövény és fűszernövény 
ismereti program
A Család-, Ifjúság- és Népességpolitikai In-
tézet CSP-CSBO-15-C számú  „Családbarát 
Ország 2015" című pályázata keretében a 
Kulturális és Szabadidős Egyesület közös-
ségi programokat szervez, melynek célja a 
generációk közötti együttműködés erősíté-
se. A program keretében többéves tapaszta-
lattal rendelkező szakemberek osztják meg 
velünk tudásukat, egy könnyed, barátságos 
hangulatú, gyakorlati segítséget nyújtó kur-
zus keretében. A téma gyógynövények és fű-
szernövények felismerése, azok hatásai, 
sokrétű feldolgozási, felhasználási lehetősé-
gei otthoni körülmények között.

Előadók: Ábrahám Krisztián biológia-kör-
nyezettan-környezetvédelem szakos peda-
gógus, a Kör-Te Természetvédelmi Egyesü-
let alapítója, Lovai Mihály környezetgaz-
dálkodási agrármérnök, okleveles növény-
orvos és Tóth-Kelemen Erzsébet gyógynö-
vény termesztő és feldolgozó.

Ingyenes előadásokkal várják az érdeklődőket

Előadások gyógynövény és fűszernövény 
fajismeret, hatásuk, felhasználási és feldol-
gozási módjaik témakörben. Helyszín: Bor-
dányi Faluház, időpontok: 2016. május 6, 
20, 27 /péntek/ 17:00~19:00.
Az ismeretterjesztő programokon való rész-
vétel ingyenes! További információ kérhető 
Pintér Mártától a 62/588-090-es telefonszá-
mon. Mindenkit szeretettel várunk!

Kerékpárosbarát települési 
címre pályázott Bordány
Bordány Nagyközség Önkormányzata a 
múlt héten nyújtotta be pályázatát a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért fele-
lős tárcájához a Kerékpáros Magyarország 
Szövetség által idén tizedik alkalommal 
meghirdetett pályázati felhívására, amely a 
„Kerékpárosbarát Település 2016“ cím oda-
ítélésével ismeri el a települések kerékpáro-
zásra ösztönző, példamutató intézkedéseit 
és kezdeményezéseit. A nyertes pályázók jo-
gosultak egy évig használni a „Kerékpáros-
barát Település 2016” címet és emblémát. A 

„Kerékpárosbarát Település” pályázatok el-
bírálásánál fontos szempont a kerékpáros 
infrastruktúra nagysága és minősége, a hely-
ben szervezett kerékpáros rendezvények, a 
szemléletformálás terén tett lépések vagy a 
fejlesztésekre fordított keret mértéke. El-
mondható, hogy Bordányban hosszú évek 
óta kiemelten fejlesztik ezt a területet, hi-
szen az elmúlt években megépült a Bordány-
Sziksós kerékpárút bordányi szakasza, 100 
férőhelyes B+R kerékpártároló lett kialakít-
va az általános iskolánál, de például 2014 
óta egy 30 bicajból álló kerékpárkölcsönző 
is a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szál-
láshely vendégeinek a rendelkezésére áll. A 
pályázatok szakmai értékelését már meg-
kezdte a tárca, várhatóan május-június hó-
napban döntés is születik a pályázatról.

Kerékpárosbarát Település lehet Bordány



Bordányi    Napló 2016. április



III. Homokhát Félmaraton
Harmadik alkalommal rendezték meg Bor-
dányban a Homokhát Félmaratont. A 2014-
ben életre hívott eseménynek a nem titkolt 
célja a futás, mint szabadidős sport népsze-
rűsítése volt. Szerencsére mivel minden év-
ben egyre több versenyző áll rajthoz a ho-
mokháti viadalon, így ezt a célt sikerült elér-
ni, de a szervezők minden évben több újdon-
sággal készülnek. A verseny az idei évben 
bolygónk, a Föld védelmére is szerette volna 
felhívni a figyelmet, így egy, a világnaphoz 
kapcsolódó zöld és kék színű pólót vehettek 
át a versenyzők. 151 versenyző nevezett elő-
zetesen januártól a Homokhát Félmaratonra, 
míg 12 sportoló a Deák téri helyszínen re-
gisztrált. A 163 regisztrált futó közül 86 fő 
futott 10,5 km-t, míg 77 fő a félmaratonnak 
vágott neki. Találkozzunk 2017- ben is!

III. Homokhát Félmaraton eredményei:
Női 10,5 km – 35 év alatti kategória: 1. Zagy-
va Rebeka - Öttömös, 2. Ozsváth Lili - Sze-
ged, 3. Kiri Enikő - Zákányszék
Női 10,5 km – 35-50 év közötti kategória: 1. 
Dobó Márta - Domaszék, 2. Bodó Karolina - 
Szeged, 3. Balogh Magdolna - Szeged
Női 10,5 km – 50 év feletti 
kategória: 1. Kocsis-Sava-
nya Zsuzsanna - Szeged, 2. 
Berta Éva - Szeged, 3. Mu-
csi Katalin - Szeged
Női 21 km – 35 év alatti ka-
tegória: 1. Várkonyi Anna - 
Szeged, 2. Paku Zsófi - 
Szeged, 3. Duka Gabriella - 
Mórahalom
Női 21 km – 35-50 év kö-
zötti kategória: 1. Tóth 
Csilla - Szeged, 2. Dr. Mó-
zes Dóra Nikoletta - Sze-
ged, 3. Weisz Csilla - Kis-
kunhalas
Női 21 km – 50 év feletti 
kategória: 1. Pintér Zoltán-
né - Mezőhegyes, 2. Dobó 
Katalin - Szeged
Férfi 10,5 km – 35 év alatti 
kategória: 1. Becskei Dáni-
el - Bácska Topolya, 2. Ste-
fán Márk - Szeged, 3. Mala-
gurszki Adrián - Szabadka

Férfi 10,5 km – 35-50 év közötti kategória: 1. 
Hajas József - Magyarkanizsa, 2. Tiralla 
Zsolt - Domaszék, 3. Hidvégi Gábor - Szeged
Férfi 10,5 km – 50 év feletti kategória: 1. 
Csala Ernő - Szeged, 2. Nagy Zoltán - Sze-
ged, 3. Malagurszki Sándor - Szabadka
Férfi 21 km – 35 év alatti kategória: 1. Tóth 
Gergő - Szeged, 2. Bodnár Balázs - Szeged, 
3. Pavel Radu - Temesvár
Férfi 21 km – 35-50 év közötti kategória: 1. 
Balla Zsolt Attila - Szeged, 2. Lipták Zoltán - 
Magyarkanizsa, 3. Boros Ferenc - Szeged
Férfi 21 km – 50 év feletti kategória: 1. Csá-
szár Pál - Szeged, 2. Tóth 
Sándor - Szeged, 3. Bodnár 
János - Szentes
Gratulálunk minden indu-
lónak és a helyezetteknek!

A Megyei II. osztályú foci 
bajnokság sorsolása

május 7. 17:00
Bordány SK – Komlósi Trans 

Baktó - FC Szegvár
május 14. 17:00

St. Mihály FC - Bordány SK
május 22. 17:00

Bordány SK - Székkutas TC
május 28. 17:00

Deszk SC - Bordány SK

Megyei II. osztályú U19-es 
foci bajnokság sorsolása

május 14. 15:00
St. Mihály FC - Bordány SK

május 22.15:00
Bordány SK - Székkutas TC

Megyei II. osztályú U16-os 
foci bajnokság sorsolása

május 12. 17:30
Bordány SK - Deszk SC

május 15. 10:00
Zsombó SE - Bordány SK

május 19. 17:30
Nagymágocs - Bordány SK

Megyei III. osztályú foci 
bajnokság sorsolása

május 1. 17:00
Bordány SK II - Sándorfalva SK II

május 8. 17:00
Algyő SK II - Bordány SK II

május 15. 17:00
Bordány SK II - Ásotthalmi TE II

május 21. 17:00
Röszke SK - Bordány SK II

május 29. 17:00
Bordány SK II - Pusztamérges SE
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05. 03. K A
Zöldségleves

B

Zöldséggel töltött csirkemell tekercs, 
tejszínes paraj mártással, tésztával

Sertésborda Orly módra, petrezselymes 
rizzsel, uborkasaláta

C

B

CFejtett bableves Csülök gazdagon, hagymás törtburgo-
nyával, cékla

04.25. H05. 04. SZ
A

Sertéshúsleves

B

Paradicsommártás főtt hússal, 
törtburgonyával

Rántott csirkecomb rizibizivel, tavaszi 
saláta

C

B

C
Tojásleves 
kenyérkockával

Mustáros sertéstokány, makaróni 
tésztával

04.25. H05. 05. CS A
Zöldborsó leves 
daragaluskával B

Sertéspörkölt tarhonyával, fejes saláta

Sült kolbász karikás burgonyával, 
vegyes vágott

C

B

CGyümölcsleves Almával,sajttal töltött csirkemell 
rántva, majonézes kukorica salátával

A
A1

2

1

2

1

2

04.25. H05. 02. H
A

Húsgombóc 
leves B

Zöldborsó főzelék stefánia vagdalttal

Fűszeres túróval, kolbásszal töltött borda 
rántva, pirított burg., káposztasaláta

C

B

C
Tejleves 
csipetkével Csirkefalatok Budapest módra, rizzsel

A
A1

2

04.25. H05. 06. P A
Sertésgulyás 

B

Derelye

Hortobágyi húsos palacsinta

C

B

CFrankfurti leves
Sertéssült vegyes körettel
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