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974-en	szavaztak	Bordányban	–	a	Fidesz-KDNP
kapta	a	voksok	60,54%-át
Május utolsó hétvégéjén európai parlamenti választásokat 
tartottak Magyarországon, mely a negyedik ilyen jellegű 
voksolás az ország történetében. A választás egyfordulós, 
listás szavazás volt. Az ország az Európai Parlament javas-
lata alapján a 2019-es választásokat követően is 21 képvi-
selőt küldhet az Európai Parlamentbe.
A bordányi választópolgárok összesen kilenc lista közül 
választhattak. A belföldi szavazóköri névjegyzékben szerep-
lő bordányi választópolgárok száma 2 635 fő volt, amely-
ből 974-en (36,96%) éltek szavazati jogukkal. 
A június 26-án megtartott választáson a legtöbb szavazatot 
a FIDESZ-KDNP listája kapta, 586-an (60,54%) tettek ik-
szet a párt neve mellé. A második hely elég szoros volt, csu-
pán egy szavazaton múlott a sorrend. Az MSZP-PA� RBESZE� D 
listájára 85-en (8,78%), mıǵ a Demokratikus Koalıćió lis-
tájára 84-en (8,68%) szavaztak. A MOMENTUM 82 szava-
zattal (8,47%) lett a negyedik, ami ugyancsak szoros ered-
ményt jelent, hiszen a párt listája csupán 3 szavazattal ma-
radt le a második helyről. A MI HAZA� NK összesen 59 bor-
dányi voksot gyűjtött be (6,10%), a többi induló párt pedig 
mind-mind 5%-nál kevesebb arányban szerzett szavazatot 
nagyközségünkben, rájuk összesen 72 szavazat érkezett. 

E� rdekesség még, hogy hat bordányi polgár do-
bott be érvénytelen szavazólapot az urnába. O� k 
vagy több lista mellé tettek ikszet, vagy nem ik-
szeltek, talán mert nem volt számukra támo-
gatható párt az idei európai parlamenti képvi-
selő választáson.
A Mórahalmi járásban összesen 10042 fő ment 
el szavazni, a legtöbben Mórahalmon (52%-os 
részvételi arány), a legkevesebben A� sotthal-
mon (35,28%) járultak az urnák elé. Bordány a 
választási aktivitásban az utolsó előtti helyet 
szerezte meg (974 fő, 36,96%). A megyei átlag-
tól is elmaradtunk, Csongrád megyében 43,9% 
volt a szavazáson megjelent választók  aránya.

A hétfői Sportnapon az egészség is középpontba kerül, köszönhetően Dr Frányó 
Ildikó és Dr. Takács Ildikó háziorvosoknak. 8 órától a program teljes ideje alatt a 

Zabosfa KerTE� SZ Kft. standjánál zöldség-gyümölcs alapú smoothie italok 
kóstolására lesz lehetősége a kilátogatóknak. A délelőtt folyamán 8-12 órá-

ig sor kerül az InBody Testösszetétel mérésére is. Az Inbody a jelenleg lé-
tező legprecıźebb bioimpedancia elvén működő testösszetétel mérő 
készülék. A testösszetétel-méréssel meghatározzuk, hogy a test hány 
százaléka zsıŕ, valamint ebből mennyi található a belső szerveken, 
illetve hány százalékban alkotja izom a szervezetet. 8.40-től a Mezei 
futóversenyre melegıt́hetünk be Gut Gabival. Aki esetleg nem nevez 
be a futásra ne csüggedjen, hiszen 9.15-9.45-ig életmód tanácsadáson 
vehet részt, melynek cıḿe “Tippek,	hogy	jobban	érezd	
magad	a	bőrödben”, melyet szintén a pörgős és min-
dig életvidám motivációs tréner tart majd. A futóver-
senyt követően, 10 órától egy órás Gut Gabi Pünkös-
di tornán vehetünk részt hatékony gyakorlatokkal, 
fergeteges hangulattal. Sokan már ismerhetik, hi-

szen minden héten csütörtökön 17 órától tart telt-

Egészségtudatos	programok	Pünkösd	hétfőjén

házas órákat a bordányi sportcsarnokban. Akik esetleg még nem vettek részt a tor-
nákon, most kipróbálhatják, akik pedig lelkes résztvevői buzdıt́sanak mindenkit 
arra, hogy bátran próbálja ki ezt a fajta mozgásformát! Gyere Te is próbáld ki! A fu-
tóverseny után kerékpár regisztrációra, kerékpár állapotfelmérésre is lehetőség 
nyıĺik a Koffeinkerékpár - Bordány Bikes és Tari Attila jóvoltából. Ezen kıv́ül 
görkoris bemutató, valamint görkorcsolya oktatás is lesz Lavner Endrével, a 
Viking Korisuli oktatójával. Dr. Pőcze Tünde rendőr őrnagy tart rendőrségi 
bemutatót a rendezvényen résztvevőknek. A programokon való részvétel 
ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 
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Önkormányzati	elektronikus	ügyintézés	a	helyi

Az online elérhető O� nkormányzati Hivatali 
Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem 
a vállalkozásoknak is megkönnyıt́i a minden-
napjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül 
az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és ké-

nyelmesen intézhetők az önkormányzati 
ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók 
ıǵy nemcsak a sorban állás miatti bosszanko-
dástól kıḿélik meg magukat, hanem támogat-
ják a papıŕmentes és környezetkıḿélő ügyin-
tézést is. Egy új vállalkozás elindıt́ ása, vagy egy 
meglévő adminisztrációs feladatainak telje-
sıt́ése mellett nehéz a rohanó hétköznapok 
során még az önkormányzati hivatalt is útba 
ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs 
feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális 
tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali 
ügy elintézhető. Az O� nkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, kereske-
delmi, szociális ügyek sora indıt́ható és egy-
szerűen nyomon követhető. 

vállalkozók	részére		

„Együtt	menjünk,	énekeljünk!"	-	dalkör	a	feszten
A Bordányi Borostyán Dalkör működésének 17. évében 2019. június 8-án Pünkösd szombatján tartja a 16. 
népzenei találkozóját a Faluház szabadtéren felállıt́ ott sátrában. A meghıv́ott vendégek szintén népdalkör-
ként működő együttesek, akikkel évek óta kapcsolatban állunk, �igyelemmel kisérjük egymás munkáját és 
évről évre bemutatjuk az újonnan ta-
nult dalcsokrokat. A környező telepü-
lések népdalkörei mellett új csoportok 
is meghıv́ást kaptak, mint pl. Szeged Al-
sóvárosi Asszonyok együttese, és a Hód-
mezővásárhelyi Olvasókör elnevezésű 
népdalkör. Testvértelepülésünk Detta 
Galaj dalos csoportja - alig két éve ala-
kultak - márciusban, a Bordányi Kultúra 
napi rendezvényen voltak vendégeink 
és szerepeltek a Művészeti Iskola diák-
jai és a Borostyán Dalkör mellett.
A 16. Népzenei Találkozóra, amely Pün-
kösd szombatjának délutánján 15 órakor kezdődik, 10 csoport kapott meghıv́ást, ıǵy biztosan tudom, hogy 
népzenétől hangos, tartalmas, szép délutánnak nézünk elébe. A népzenét szeretőknek a �igyelmét felhıv́om 

A portál segıt́ségével a papıŕ alapú, személyes megjelenést 
igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bár-
mikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és 
vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túl�ize-
tés esetén átvezetés és visszatérıt́és kezdeményezhető, gép-
jármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/ 
önkormányzati adó- és értékbizonyıt́vány igénylésre is van 
mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segıt́ségével 
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra fordıt́ott idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesıt́ he-
tik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és 
lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való 
belépést és személyes azonosıt́ást követően ismét időt ta-
karıt́ meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles 
nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automa-
tikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy 
indıt́ható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 
birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az O� nkormányzati Hi-
vatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett 
e-Papıŕ szolgáltatás (epapir.gov.hu) segıt́ségével szinte bár-
milyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A beje-
lentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az ál-
taluk indıt́ott helyi önkormányzati ügyeket, ıǵy pár kattintás 
után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előze-
tesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik, mint 
az O� nkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormany 
zat.gov.hu weboldalon, úgy településünk hivatalos honlap-
ján a wwww.bordany.com-on is. Tartson lépést és használja 
ön is az online elérhető O� nkormányzati Hivatali Portálját!
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arra, hogy Pünkösdvasárnap délután ismét hallhatnak, láthatnak bennünket a Faluház szabadtéri szıńpa-
dán. Változatos műsort tervezünk, a népdalcsokrok mellett lesz vers, nóta és egyéb ismert dalok.
A találkozók létrejöttét segıt́i Bordány Nagyközség O� nkormányzata, a Faluház, a Vadgesztenye E� tterem, a 
Pékség vezetői, dolgozói, az anyagi támogatást nyújtók: Zádori Imre, Gyuris Tibor, Dobó Istvánné, Dudás La-
jos, Masıŕ János, Galzó Jánosné, dalkör tagjai, akik az új dalok tanulásával, oda�igyeléssel, lelkesedéssel, szor-
galmas készülődéssel járulnak hozzá a találkozó sikeréhez. Köszönet mindenkinek!! Remélem szép napok-
nak nézünk elébe a Pünkösdi rendezvényeken, akár esik, akár fúj!                      						Illés	Mária                                                                                                                                     
„Az	 emberi	 hang,	 a	mindenkinek	 hozzáférhető,	 ingyenes	 és	mégis	 legszebb	hangszer	 lehet	 csak	 általános,	
sokakra	kiterjedő	zenekultúra	termő	talaja.”	-	Kodály Zoltán

Az elmúlt év október első szombatján összejöttek a bordányi foci egykori képviselői egy baráti múltidézésre. 
Legnagyobb sikerként azt lehet elkönyvelni, hogy olyanok is megjelentek a hathatós szervezés (Godó Lajos, 
Rácz Zoltán) jóvoltából, akik hosszú évek óta még csak a faluban sem jártak. Ez adta az ötletet, hogy hagyo-
mányt kellene teremteni, lehetőséget adni azoknak, akik 1960, a Bordányi Sportkör megalakulása óta bármi-
lyen módon (vezető, játékos, szurkoló, 
szponzor) részt vettek a csapat kialakıt́á-
sában, fenntartásában. Ebben az emberöl-
tőnyi időben nagyon sokan, sokat tettek 
ezért, felsorolni is nehéz lenne, nem kiseb-
bıt́ve a későbbi elnökök, vezetőségi tagok 
érdemeit, elsőről illő megemlékezni az utó-
kornak is! Kiss-Patik Péter jelenlegi SK el-
nök támogatásával minden év október el-
ső szombatját a bordányi labdarúgás nap-

„Mihálffy	Lajos	emléknap”	-	a	helyi	labdarúgás	napja

Újabb	mazsorett	sikerek,	győzelmek	és	különdíjak
2019. április 27-én Siófokon került megrendezésre a 15. Siófoki Vándorkupa Nem-
zetközi Majorette verseny, ami jubileumi és egyben zárórendezvény is volt. A ver-
senyen 30 település 700 mazsorettje 345 kategóriában mérettette meg magát. Bor-
dányból öt lánykánk  képviseltette magát. Mini korcsoport Nagycsapat formáci-
óban Fodor Nóra, Lajkó Sára és hét csapattársa 1. hely. Mini korcsoport Pom Szóló 
Fodor Nóra 1. hely. Mini korcsoport Pom Trió kategória Fodor Nóra, Lajkó Sára, Tu-
ru Zsó�i 3. hely. Mini korcsoport Pom Kisformáció Avramucz Kincső, Hemm Kamil-
la, Máté Alıź, Meleg Detti, Szögi Anikó 2. hely. Junior korcsoport Nagyformáció Bot 
kategória 1. hely. Junior korcsoport Nagyformáció Pom kategória 1. hely. Junior 
korcsoport Kisformáció Bot kategória Valkár Anna, Tanács Rebeka, Pecze Lara, Tö-
rök Petra, Bodó Regina 1. hely. Junior korcsoport Bot duó kategória Valkár Anna és 

Tanács Rebeka 1. hely. Több különdıj́ban részesült az egye-
sület: a csapat a szervezetek összesıt́ ett pontszámai alap-
ján 2. hely, Balaton kupa különdıj́a, Vándorkupa különdıj́a, 
Legjobb Duó Junior korcsoport Valkár Anna és Tanács Rebe-
ka. O� röm volt látni és  hallgatni a szép eredményeket.
Köszönjük a felkészıt́ést az edzőknek Szögi Barbarának, 
Horváth Péternek és a mentoroknak Makula Katának és 
Farkas Csillának.  									Valkárné	Lukács	Andrea	                                                   

jának nyilvánıt́juk, id. Mihálffy Lajos emléknapként. Tisztelegve az egész falu „Lajos bácsi tanıt́ója”, valamint 
a Mihálffy család valamennyi tagjának áldozatos munkája, sportszeretete előtt. Nincs jövő a múlt ismerete, 
tisztelete nélkül! E kettőt összekapcsolandó, ezen a napon dıj́azásra kerül az előző bajnoki évad korcsopor-
tonkénti legjobb játékosa, valamint a legidősebb, élő egykori focista. Terveink szerint, az időjárás függvényé-
ben, a délelőtt a focipályán telve el, akár össze is állhatnak vállalkozó kedvűek egy kis focira, lábteniszre, 
�loorballra. A délután egy �inom ebéddel kezdődik a Faluházban, közben és utána a nosztalgiázások. Fontos 
lenne, hogy a résztvevők hozzanak magukkal régi fényképeket, ezeket diavetıt́őn tudnánk megnézni, de vi-
deófelvételt is be tudnánk mutatni, ha valaki előre jelzi. Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, remélhető-
leg minél nagyobb számban. Szervezők: Godó Lajos 30/358-6729, Király Antal 30/674-7651, Rácz Zoltán 
20/925-3738, Kálmán Gábor 30/323-3215, Farkas László 70/326-7269.
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Egymást	követték	a	bordányi	lövész	klub	programjai		
Május 11-én a bordányi általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói látogatták meg a bordányi lőteret. A diákok 
tanáraik kıśéretében érkeztek meg, ahol először a lőtér elnöke köszöntötte őket. Minden tanuló kipróbálhat-
ta a légpuska használatát, mindenkinek külön segıt́ettek a használatban, majd egy kisebb verseny keretében 
kipróbálhatták szerzett tudásukat, amit 
oklevelekkel dıj́aztunk. 
A lőtérre látogattak még a dorozsmai 
ıj́ászok is, akik bemutatták az ıj́ásza-
tot, majd ki is próbálhatták a tanulók. 
A gyerekek eközben egy kis tıźóraira is 
vendégek voltak. Mindenki új élmények-
kel gazdagodott, és reméljük kedvet 
kaptak e sportághoz is.
Iskolai szemmel:	 „Május	11-én,	 szom-
baton	az	iskolától	elbicikliztünk	a	bor-
dányi	lőtérre,	ahol	a	lövész	klub	tagjai	
nagyon	kedvesen	fogadtak	bennünket.	Különös	meglepetéssel	készültek	számunkra.	Nem	csupán	a	megszokott	
lőgyakorlatban	és	az	azt	követő	lövészversenyben	volt	részünk,	hanem	új	fegyverrel,	az	íjjal	is	megismerkedhet-
tünk,	a	Dorozsmai	Íjászok	Baráti	körének	köszönhetően.	Mindkét	fegyver	használatát	igazi	pro�ik	tanították,	
majd	két	helyszínen	két	fegyvernemben	folyt	a	küzdelem	a	dobogós	helyezésekért.	Az	eredményhirdetést	köve-
tően	a	fáradt	és	éhes	versenyzőinket	meleg	étellel	várták.	Köszönjük	a	lövész	klub	minden	tagjának	a	vendég-
látást	és	a	színes	programokat.	(Sándor	Mónika)”
Május 18-án megrendezésre került a vadásztársaságok között a vadászkupa verseny, melyet idén a bordányi 
vadásztársaság szervezett a bordányi lövészklub tagjai segıt́ségével, a bordányi lőtéren. A versenyre meghı-́
vást kapott a röszkei, a zsombói és a szatymazi vadásztársaság. A reggeli órákban kezdődött a gyülekező, a jó 
időnek köszönhetően sokan összegyűltek, voltak akik családjuk társaságában érkeztek. A résztvevők a szo-
kásos zsıŕos kenyérrel kezdhették a reggelt. Rövid ismertető után el is kezdődött a verseny.
Egyszerre 8 lőállásba feküdhettek be, 5 próba és 10 értékelt lövést kellet teljesıt́ eni. A verseny leforgása után 
a bordányi vadásztársaság tagjai egy �inom őzpörköltre hıv́ták meg a résztvevőket. Az ebéd után sort 
kerıt́ettünk a várva várt eredményhirdetésre. Fér�i egyéni: 1. Horváth A� kos; 2. Katona László; 3. Füle Csaba; 
4. Lovász Zoltán. Női egyéni: 1. Zádori Lajosné; 2. Kasperné Babarczi Magdolna; 3. Friedrich Irén; 4. Pipicz 
Evelin. Csapat: 1. Röszke FT.VT I.; 2. MTTSZ Bordány I.; 3. Kistemplom tanya I; 4. Röszke FT.VT II. Ezúton is 
gratulálunk a nyerteseknek, a továbbiakban is sok szerencsét kıv́ánunk mindenkinek. 			Simonné	Szabó	Ildikó 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2019. július 6-án rendezi meg a Morajlás I�júsági Fesztivál Vol. 3-at! A 
fellépők listája már közel teljes és előre elmondhatjuk, hogy megéri kilátogatni nyár elején a Faluház parkjá-
ba. A helyi- és kistérségi tehetségek mellett feltörekvő és hıŕes együttesek is szıńpadra állnak. A délutánt 
énekes és táncos produkciók nyitják meg, 
majd kora este Lukács Gergely slam-poet-
ry előadását hallhatjuk. O� ket követi a szıń-
padon a környéken már jól ismert üllési 
Rézhúros Banda és a Fonó Néptáncegyüt-
tes. Természetesen nem maradunk kon-
cert nélkül sem, hiszen este 8 órától Pus-
kás Peti és együttese, a The Biebers élő kon-
certjére bulizhatnak a kilátogatók. A szıń-
padi műsor ezzel nem ér véget, a nagykon-
cert után a Kjartan and the Hét Hat Club 
koncertje alapozza meg a hangulatot az es-
te hátralevő részéhez. Az együttes a legkü-
lönfélébb népi zenék pörgős, bulizós átiratát játssza. A Klub helyi gyökerekkel is rendelkezik ugyanis amel-
lett, hogy amerikai, francia tagokból áll még bordányi tagja is van. A további részletekért érdemes �igyelni az 
i�júsági önkormányzat és a Kusza közösségi oldalait, ugyanis folyamatosan derülnek ki az újabb információk 
a Fesztiválról, de az már biztos, hogy érdemes lesz kinézni július 6-án a Faluház parkjába!

The	Biebers	a	Morajlás	Fesztivál	sztárfellépője



Nagy örömmel kaptuk a felkérést a 2019. május 4-én megrendezett XXI. Duna-Körös-Maros-Tisza Regi-
onális Amatőr Fesztiválra. A gyerekek izgatottak voltak, hiszen ez volt az első fellépésük nagyközönség előtt. 
A műsort tavaszi dalokból, dalos játékokból és versekből állıt́ ottuk össze. A� prilis elején elkezdtük a próbákat 
az óvodában, majd lehetőséget kaptunk a Faluház vezetőjétől Börcsök Rolandtól, hogy a helyszıńen is tud-
junk próbálni. A gyerekek örömmel vettek részt a próbákon, és várták már nagyon, hogy eljöjjön a nagy nap. 
Mindenki bátran kiállt a szıńpadra, ügyesen és hangosan mondták a verseket, énekelték a dalokat. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segıt́séget a szülőknek, akik közreműködtek 
abban, hogy a gyerekeket elhozták. Köszönjük a lehetőséget Szalai Anti bácsinak is, hogy gondolt a legkiseb-
bekre is. 	 									 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Tücsök	csoport

XXI.	DKMT	fesztivál	Tücsök	szemmel

A naptárban 1974. február 13-át ıŕtak, amikor Bordány községben -asszonyok- beszélgetései és javaslatai 
alapján alakıt́ottak egy Nyugdıj́as közösséget. Azzal a céllal, hogy legyen saját  közösségi helyük, ahol beszél-
getéseken kıv́ül lehessen más hasznos dolgot is csinálni: verset mondani, irodalomról beszélgetni. Igen, ez 

45 évvel ezelőtt történt. Köszönhetjük a 
megalakulást a falu beszédes, jókedvű asz-
szonyainak, akik Buzási Emi néni -magyar 
tanár- köré csoportosultak és lelkesedé-
süket olyan jól osztották el, hogy még ma is 
működik a Nefelejcs klub és remélhetőleg 
működni is fog. A� prilisban klubfoglalkozás 
keretében emlékeztünk a kezdetekre és a 
történtekre. Szerencsénk volt abban, hogy 
Fődi Lászlóné E� vikét, a nyugdıj́as könyvtá-
rosunkat meggyőztük, kapcsolódjon ebbe 
a beszélgetésbe. O� römmel jött és hozott 
könyveket, képeket és más Naplórészletek 
is szóba kerültek. Jó hangulatú beszélgetés 
volt, ıǵy még ebben az évben szeretnénk 
visszatérni erre az alkalomra. 2019. május 

4-én a Faluházban ismét nagyszabású és nagy létszámú rendezvény volt, melyet a nyugdıj́as klubunk és a 
megyei nyugdıj́as Szövetség rendezett, immáron a XXI. DKMT regionális fesztivált. Nagyszerű volt a műsor, 
18 fellépővel és mintegy 223 fővel megrendezve. A műsor Fesztivál jellegének köszönhetően a versek, dalok, 
mondókák és jelenetek egymást váltották. A fesztivál legszebb ajándékát a bordányi Apraja-falva O� voda és 
Bölcsőde Tücsök csoportja adta a jelenlévőknek és a szervezőknek is. Anyák napi köszöntő műsoruk nagyon 
jól sikerült, szép és látványos volt, köszönjük szépen! A műsor folyamán az Anyák napi köszöntések nem vé-
letlenül kerültek elő, hiszen az egyik legszebb családi, közösségi ünnep. A műsor zárásaként egy közös ebéd 
hangulatával köszöntünk el egymástól. Köszönjük a támogatóinknak: Bordány Nagyközség O� nkormányza-
tának, a Vadgesztenye E� tteremnek, a Faluház vezetőjének és dolgozóinak segıt́ségét, illetve Szeged Megyei 
Jogú Város támogatását is. Jövőre ugyanitt, újra találkozunk. Köszönjük minden fellépőnek a szıńes műsort.
	 	 	 	 	 	 	 	 Szalai	Antal		klubvezető,	a	megyei	Egyesület	elnöke

A	Nefelejcs	45.	születésnapja	és	regionális	fesztiválja	
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Nemrégiben Gyurisné Inci néni személyes meghıv́ásának 
tettünk eleget. A régi "O� NO" épületébe látogattunk el, ahol 
Hagyományőrző kiállıt́ ást tekintettünk meg. Különféle dı-́
szıt́ő, festési technikákkal készült textileket, selyemkendő-
ket, blúzokat, terıt́őket láttunk. A gyerekek érdeklődését 
különösen a húsvéti dıśztárgyak, tojások, amelyek külön-
leges szalaghıḿzéses technikával készültek, valamint a 
csodálatos, szıńpompás virágok, amikről alig akarták el-
hinni, hogy harisnyából készıt́ették. Inci néni részletesen 
elmagyarázta, természetesen úgy, hogy a gyerekek minél 
könnyebben megértsék a technikák lényegét. O� vatosan 
meg is tapinthatták a kiállıt́ ott tárgyakat, ıǵy közvetlen 
megtapasztalhatták az anyagok puhaságát, selymességét.
Persze, felvetették a gyerekek, hogy csinálhatnánk ilyene-
ket az oviban. Elmagyaráztuk, hogy nekünk nincsenek ilyen 
különleges eszközeink, amelyekkel ezek a gyönyörűségek 
készültek. Megegyeztünk abban, hogy fehér textilre ecset-
tel fogunk festeni, amiből ıǵy gyönyörű terıt́őt fogunk 
varázsolni. Hasznos volt a kiállıt́ áson tett látogatásunk, hi-
szen ismereteik bővültek a különleges kézműves techni-

Immár harmadik évben neveztünk a Gedói A� ltalános Iskola által kiıŕt csendé-
letfestő versenyre, amelyre már a tavasz beköszöntével készültek a szebbnél 
szebb alkotások. Itthon készıt́ett pályamunkával lehetett nevezni, amelyet szak-
értő zsűri bıŕált el. Több mint 300 alkotás érkezett a pályázatra, amelyből 75 
bizonyult arra érdemesnek, hogy készıt́őjét meghıv́ják a megyei döntőbe. A 
döntő május 2-án került megrendezésre, ahol a gyerekek 5 tanteremben 9 
beállıt́ ás közül választva festhették meg alkotásaikat. Iskolánkból Fodor Nóra 
2. osztályos, Béres Regina 4.b osztályos, Czombos Lara 5. osztályos, Kiss Ange-
lika 7.b osztályos és Heintz Petra 8. osztályos tanulók kaptak meghıv́ást a dön-
tőbe. Szép festmények születtek, amelyeket Popovics Lőrinc szobrászművész, 
Pataki Ferenc festőművész és Horváth András képzőművész fog zsűrizni az el-
következő napokban, ıǵy az eredményekről csak a későbbiekben fogunk érte-
sülni. Azonban az eredményektől függetlenül jól éreztük magunkat. A "Va-
rázsecset" csendéletfestő verseny megyei döntőjének dıj́azott alkotásai május 28-ától lesznek láthatóak a 
szegedi A� rkád bevásárlóközpontban, ahol Heintz Petra 8. osztályos tanulónk festménye is kiállıt́ ásra kerül. 

„Varázsecset”	csendéletfestő	verseny	-	öten	jutottak
iskolánkból	a	megyei	döntőbe
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Megrendezésre	került	a	Családi	nap	Apraja-falván
Május 17-én délután, mint minden évben, ismét Családi napra vártuk a gyermekeket és szüleiket az Apraja-

Falva O� vodába és Bölcsődébe. Sok szıńes programon vehettek részt 
az érdeklődők. A lovaskocsikázás, a kézműves programok és a moz-
gásos játékok mellett csillámtetoválásnak is örülhettek a gyerme-
kek. Délután 5 órától a Moccantó gyermekzenekar lépett fel, melyet 
nagy érdeklődéssel vártak az ide látogatók. A koncert során a zene 
élvezete mellett a gyermekeknek lehetőségük volt táncolni, inter-
aktıv́ módon részt venni az eseményekben. A �inom ételek és italok 
sem maradhattak el, zsıŕos kenyér partyval, túró rudival, gyümöl-
csös joghurttal és szörppel kıńáltuk vendégeinket. Az időjárás ked-
vezett a kültéri programoknak, ıǵy mindenki felhőtlenül jól érez-

hette magát. Köszönjük a szülőknek és a gyermekeknek a részvételt, a segıt́őinknek a munkájukat. Külön kö-
szönet Tari Attilának és csapatának a lovaskocsikázásért, valamint Szabóné Gyuris Bernadettnek és a SOLE-
MIZO Zrt.-nek a �inomságokért.                A	bordányi	Apraja-Falva	Óvoda	és	Bölcsőde	dolgozói

Süni	csoport	és	a	Hagyományőrző	kiállítás	csodái
kák bemutatásával. Inci néni informált bennün-
ket a további kiállıt́ ások időpontjairól. I�gy ki tud-

juk választani a gyerekek érdeklődési körének 
megfelelő, ismeret bővıt́ő programot. Különle-
ges élményekkel telve köszöntük meg Inci néni-
nek a tárlatvezetést.
Macsekné	 Mesi,	 Marótiné	 Erika	 óvónénik	 és	
Apraja-falva	Süni	csoportos	pajtásai
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Megyei	bajnok	a	focicsapat
A 2018/19-es tanév 3. korcsoportos labdarúgás Diákolimpia 
megyei bajnok csapata és ezzel Országos döntő résztvevő az 

A� dám Jenő A� ltalános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la Bordányból. 
Csapattagok: Rabi Bálint, 
A� rva Bence, Csuka Marcell, 
Bóta Emil Benjámin, Sán-
dor Márton, Turcsik Bálint, 
Nógrádi Gergő, Fodor A� kos, 
Rácz Milán, Lévai Bence.
Gartulálunk a csapat tagjai-

nak a kiváló teljesıt́ ményükért és kitartásukért!
Eredmények: Bordány-Mórahalom 6:0, Bordány-Dózsa 
György Szeged 4:1, Bordány-Hódmezővásárhely 13:2
	 	 	 	 												Retek	Flórián	és	Kiss	Csaba

Forráskút	Kupa
Idén is meghıv́ást kaptunk a forráskúti fel-
sős kistérségi matematikaversenyre, melyet 
a környező települések iskolái számára ren-
deztek meg. A� prilis 16-án délután 11 iskolá-
ból 75 tanuló vett részt az eseményen, ahol 
évfolyamonként az első három helyezettet 
dıj́azták. A bordányi diákok nem állhattak 
fel a dobogóra, mégis sikeresen szerepeltek 
a versenyen, közülük a legjobb eredmény: 
Tari Lenke (5. osztály) 4. helyezett; Fülöp-
Tanács Fanni (5. osztály) 7. helyezett ; Gyu-
ris Márk Zsolt (7. osztály) 6. helyezett; Hő-
dör Zoltán (8. osztály) 5. helyezett. Az isko-
lák közötti csapatversenyben Bordány a 4. 
helyen végzett. Gratulálunk a versenyzők-
nek!          Török	Tilda

2019. 06. 07. Tanıt́ási nélküli munkanap – E� v végi osztályozó értekezlet miatt nincs iskola
2019. 06. 09-10. Falunapok, melyen fellépnek iskolánk tanulói, hétfőn futóverseny
2019. 06. 11. A� thelyezett munkaszüneti nap – nem jövünk iskolába
2019. 06. 12. DO� K nap – bazár, sport és szabadidős foglalkozásokat tartunk
2019. 06. 15. 9:00 Ballagás
2019. 06. 19. Tanévzáró ünnepség – 16:00 Művészeti tanévzáró, 17:00 A� ltalános iskolai tanévzáró
Kérjük, akik eddig ezt nem tették meg, mielőbb rendezzék művészeti iskolai tandıj́ illetve térıt́ési dıj́ 
hátralékukat, különben nem áll módunkban bizonyıt́ványt kiállıt́ ani. 											

Kimagasló	sikerek	a	Bendegúz	megyei	fordulóján
A Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulóján 
iskolánk alábbi tanulói első helyezést értek el, 
ezzel továbbjutottak az országos fordulóba: He-
intz Petra 8. osztály anyanyelv 1. hely (országos 
döntő), akit Lippai Judit tanárnő készıt́ett fel.  
Bálint Kálmán természetismeret 1. helyezés (or-
szágos döntő). Felkészıt́ő tanára Fodorné Kál-
mán Szilvia volt. Frank Dóra 6. b osztály iroda-
lom 1. hely (országos döntő). Felkészıt́ette Hődör 
Zoltánné tanárnő. Gratulálunk a kimagaslóan 
szép erdeményekért!

A tudásbajnokság további helyezettjei: Verok Hanga Bernadett 3.a osztály angol kezdő 8. helyezés (felkészıt́ő 
tanár: Kissné Mészáros Sarolta); Aknai Dávid 4.a osztály környezetismeret 10. helyezés (felkészıt́ő tanár: 
Sólyáné Sárközi A� gnes); Bálint Kálmán 5. osztály matematika 6. helyezés (felkészıt́ő tanár: Petákné Tóth 
Sára); Czombos Lara 5. osztály anyanyelv 4. helyezés (felkészıt́ő tanár: Hegedűsné Gyuris Katalin); Farkas 
Roland 5. osztály anyanyelv 10. helyezés (felkészıt́ő tanár: Hegedűsné Gyuris Katalin); Komjáti Tamara 
Melissza 5. osztály természetismeret 9. hely (felkészıt́ő tanár: Fodorné Kálmán Szilvia) Tari Lenke 5. osztály 
anyanyelv 2. hely (felkészıt́ő tanár: Hegedűsné Gyuris Katalin); Tari Lenke matematika 4. hely (felkészıt́ő 
tanár: Petákné Tóth Sára); Tompa Emıĺia Lara 5. osztály természetismeret 7. hely (felkészıt́ő tanár: Fodorné 
Kálmán Szilvia); Verok Daisy Nikolett 5. osztály angol haladó 8. hely (felkészıt́ő tanár: Czékus Edina); Béres 
Dorina 6. a osztály anyanyelv 9. hely (felkészıt́ő tanár: Hődör Zoltánné); Béres Dorina irodalom 2. hely 
(felkészıt́ő tanár: Hődör Zoltánné); Sándor Márton 6. a anyanyelv 8. hely (felkészıt́ő tanár: Hődör Zoltánné); 
Simon Elizabet 6.b irodalom 4. hely (felkészıt́ő tanár: Hődör Zoltánné); Fodor A� kos 7.b irodalom 6. hely 
(felkészıt́ő tanár: Hegedűsné Gyuris Katalin); Hődör Zoltán 8. osztály biológia 6. hely (felkészıt́ő tanár: 
Fodorné Kálmán Szilvia); Sándor Balázs 8. osztály anyanyelv 3. hely (felkészıt́ő tanár: Lippai Judit).

Ocskó	Zoltán	intézményvezető



Úrnapja	–	június	23.	–	ünnepi	szentmise	és	körmenet
Ez a szentmise egyben a tanévzáró szentmi-
se is, a Te Deum, amely 9 órakor kezdődik. 
U� rnapja Krisztus szent Testének és Vérének 
ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csü-
törtökön, Magyarországon a következő va-
sárnapon tartott főünnep. A nagycsütörtöki 
ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem 
tudja az öröm hangulatát kellőképpen kife-
jezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk 
lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ün-
neplését szolgálja az U� rnapja.
„Én	vagyok	a	mennyből	alászállott	élő	kenyér.	
Aki	e	kenyérből	eszik,	örökké	él.	A	kenyér,	ame-
lyet	adok,	a	testem	a	világ	életéért."	Erre	vita	
támadt	a	zsidók	közt:	"Hogy	adhatja	ez	a	tes-
tét	eledelül?"	Jézus	ezt	mondta	rá:	"Bizony,	
bizony,	mondom	nektek:	Ha	nem	eszitek	az	
Ember�ia	testét	és	nem	isszátok	a	vérét,	nem	
lesz	élet	bennetek.	De	aki	eszi	az	én	testemet,	
és	issza	az	én	véremet,	annak	örök	élete	van,	
s	 feltámasztom	 az	 utolsó	 napon.	 A	 testem	
ugyanis	valóságos	étel,	s	a	vérem	valóságos	
ital.	Aki	eszi	az	én	testemet	és	issza	az	én	vé-
remet,	az	bennem	marad,	én	meg	benne.	En-
gem	az	élő	Atya	küldött,	s	általa	élek.	Így	az	is	

Az elkövetkező időszak egyházi ünnepei: 
Urunk mennybemenetelének ünnepe – 2019. június 2. 9.30
Pünkösd – Elsőáldozás: 2019. június 9. 9.30
Szentháromság vasárnapja – 2019. június 16. 8.00

élni	fog	általam,	aki	engem	eszik.	Ez	a	mennyből	alászállott	ke-
nyér	nem	olyan,	mint	az,	amelyet	atyáitok	ettek	és	meghaltak.	
Aki	ezt	a	kenyeret	eszi,	az	örökké	él.”		Biblia	–	Jn	6,51–58	–	Úrnapja	
	 	 	 	 									Szent	István	Társulati	Biblia
Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia, 
amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet út-
vonala mentén négy oltárt állıt́ anak fel az ott tartandó rövid 
szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára. …Az oltárok 
fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség 
elé rózsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és 
illatos füvek terıt́ik be a körmenet útvonalát) és a dıśzıt́ésre 
szolgáló zöldágak varázserejű szentelményeknek számıt́ot-
tak; hasonló hatást tulajdonıt́ottak nekik, mint más ünnepek 
„megszentelődött” növényeinek (főleg betegség és villámcsa-
pás ellen). Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más 
néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s 
abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a vallás-
gyakorlat is a XIII. században keletkezett. Az úrmutató készı-́
tését az úrnapi körmenet és a szentségimádás tette szüksé-
gessé.      		Jankovics	Marcell

Babits	Mihály:	Eucharistia	
részlet

Az U� r nem ment el, itt maradt.
O� belőle táplálkozunk.
O� h különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó 
éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korább-
ra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészeté-
hez hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rıḿ és szabályos ritmus 
nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia 
és a liturgia többi szövegei is.
A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokásos. 
Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a liturgia szellemében Isten imádá-
sát tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba 
egész önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrab-
ban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, Szentháromság, Krisz-
tus Király, más főünnepek…), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, 
lelkigyakorlatok alkalmával. 

Te	Deum	–	Tanévzáró	szentmise

Iskolatáskacsere-akciót	szervez	a	Karitász	csoport
A bordányi Karitász csoport az idén ismételten iskolatáskacsere-akciót szervez. Szeretnénk lehetőséget biz-
tosıt́ani arra, hogy a használt, de még jó állapotú iskolatáskák gazdát cserélhessenek. Az akció keretében a 
csoport önkéntesei a megjelölt időpontokban várják a feleslegessé vált 
használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, majd várják azokat is, 
akik szeretnék lecserélni régi iskolatáskájukat. A táskák leadásának 
nem feltétele másik táska elvitele, illetve az átvételnek sem feltétele cse-
retáska leadása. A táskákat augusztus 5-én (hétfőn) és 9-án (pénteken) 
9-től 16 óráig fogadjuk. Helyszıńe a Plébániánk hittanterma (Bordány, 
Kossuth u. 59.). Kérjük, hogy kezdeményezésünket támogassák, ıǵy 
eredményes lesz.      						A	Karitász	csoport	tagjai
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Sárgazsák elszállıt́ásának időpontjai:
június 11.; június 25.

Zöldhulladék elszállıt́ásának időpontjai:
június 4.; június 18.

Apróhirdetés: 2,6 ha szántó Bordánytól 2 km-re 
U� llés felé, főúttól 500 méterre, könnyen megköze-
lıt́hető helyen eladó. E� rdeklődni Vidéki Csabánál 
a  +36 30/9-255-203-as telefonszámon lehet!

Az Integrált Nappali Szociális és Egészségügyi Köz-
pont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det gondozó munkakör betöltésére. A jogviszony 
határozott idejű, helyettesıt́és céljából 2021. au-
gusztus 28-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A 
foglalkoztatás teljes munkaidős, heti 40 órás.  A pá-
lyázat benyújtásának határideje 2019. június 11., 
elbıŕálásának határideje 2019. június 12.

Május 15-én az ISZEK-ben bemutató foglalkozást tartott a bordányi Senior csoport. Szegedről, Erdélyből és a 
Vajdaságból érkeztek hozzánk vendégek tapasztalatcserére. A közel kétórás foglalkozás keretében tartott já-
tékos feladatokban, fejtörőkben, táncokban vendégeink is részt vettek. Nagyon oldott és vidám hangulatban 

töltöttük el az időt. A végén gratuláltak csoportunk sikeres 
munkájához, a résztvevők aktivitásához. A bordányi senior cso-
port 2018. február 16-án alakult 14 fővel. Célja, hogy idősen is 
megőrizzük szellemi és testi frissességünket. Mottója: „idősként	
életvidáman,	egészségesen,	aktívan”. A csoport tagjai eddig 25 
alkalommal találkoztak. A foglalkozások az időskori mozgásra, 
tornagyakorlatokra, táncra, zenére, memóriafejlesztésre, em-
lékezetjavıt́ásra, valamint közösségi életre motiválnak. Kezdet-
ben Jeneiné Zsuzsával tartottuk a foglalkozásokat. Tavaly ősz-
szel csatlakozott hozzánk Szegedről Szél Anikó senior táncok-
tató is.  O�  vállalta, hogy a mozgásos feladatokat, táncokat vezeti. 

Az összejöveteleket tavasszal és ősszel tartjuk, heti rendszerességgel. A csoport átlagos létszáma 10-15 fő.  A 
foglalkozások általában 110-120percesek. Minden alkalommal egy választott téma köré találjuk ki a felada-
tokat és az elcsendesedés témáját is. A játékos feladványok megmozgatják a jobb és bal agyféltekét, segıt́ik a 
rövid és hosszú távú memóriát, a koncentrációt. Ezen kıv́ül a kreativitás, kézügyesség és �igyelem fejlesztésé-
re készıt́ettünk papıŕból virágot, angyalkát, fenyőfát, stb. Minden alkalommal ülő- és körtáncokkal is segıt́jük 
a test és a szellem karbantartását. O� szre újra várjuk a senior csoport résztvevőit! 
	 	 	 	 	 	 	 								Jeneiné	Zsuzsa	és	Kispéterné	Eta	senior	csoportvezetők

Idősen	is	�iatalosan	-	tapasztalatcsere	az	ISZEK-ben

Munkaadóknak,	munkavállalóknak	segít	a	Paktum
A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. Az együtt-
működés szolgáltatásai már 2017. júniusa óta elérhetőek a Mórahalmi járás, a Kisteleki járás, valamint a Sze-
gedi járás 5 településén, melynek eredményeként 282 fő bevonása valósult meg. A projekt keretében mind a 
munkáltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak szerint: 
Munkáltatók	részére foglalkoztatást segıt́ő támogatásokat nyújtunk (bérköltség támogatás, foglalkoztatás 
bővıt́ését szolgáló támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegıt́ő bérköltség-támogatás, mobilitás támogatás). 
A munkavállalók elhelyezkedést segıt́ő támogatásokat vehetnek igénybe (a munkába járáshoz, munkata-
pasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogatása). A legfeljebb 6 hónapra kapha-
tó, a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű támogatás az önfoglalkoztatóvá válás elősegıt́ését célozza.
Az előzőek mellett	ingyenes	munkaerő	piaci	szolgáltatások is igénybe vehetőek, melyet a projekt kere-
tében mentorunk, Oltányi Edit Gréta  (telefon: 0670/374-7222, cıḿ: 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.) 
nyújt minden érdeklődő számára. A mentor folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdeké-
ben, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban részesüljön. A 
mentorálási folyamat eredményeként fő cél minél több álláskereső személy munkába állásának, illetve az el-
helyezkedett ügyfelek munkahely-megtartásának elősegıt́ése. Előzetes időpont egyeztetésért keresse fel 
mentorunkat elérhetőségei valamelyikén.
A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban további információ érhető el a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain, illetve a Paktumirodán 
(telefon: 06-30/5610039, cıḿ: 6782 Mórahalom, István király út 8.). E-mail: paktumiroda@morahalom.hu.
Facebook: www.facebook.com/PaktumIroda. A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu 
/foglalkoztatasi_paktum oldalon olvashatnak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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PIETAS
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

Bordányban 
a régi temetőben

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Telefon: 06-30/207-4129

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30/924-3293

Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland, 
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím: 
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255 
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon: 
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu  Kéziratokat 
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés 
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. 
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv, 
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A 
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar 
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2019. június 18. (kedd).
Következő szám megjelenése: 2019. június 28. (péntek).

Bár energiaitalnak nevezik őket, valójában nem adnak energiát olyan értelemben, mint például a szénhidrá-
tok. Az energiaitalok élénkıt́ő szert, koffeint tartalmaznak. Egy-egy energiaitalban kb. öt-tıźszer annyi koffein 
van, mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Egy doboz elfogyasztása tehát annyit jelent, mintha 5-10 csé-
sze kávét innánk meg. Ráadásul az energiaitalokban található koffein nem természetes, mint a kávéban, ha-
nem Kıńában, gyógyszergyárakban fehér por formájában gyártják.
A koffein egy drog. Az energiaitallal hirtelen nagy mennyiségben juttatjuk a szervezetbe, ahol erős izgató-
szerként hat. E� s ahogy a szervezet hozzászokik, egyre több kell belőle, hogy elérjük a kıv́ánt élénkıt́ő hatást. A 
túl sok koffein okozhat álmatlanságot, nyugtalanságot, szorongást, gyomorproblémákat és izomrángásokat. 
Megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, szıv́dobogásérzést, szıv́ritmuszavart is előidézhet. Akinek vele-
született szıv́rendellenessége van, annál egyetlen doboznyi energiaital is végzetes ritmuszavart okozhat. Ha 
már kialakult a függőség és elvonjuk a koffeint, megvonási tünetek jelentkeznek. Ilyen tünetek a fejfájás, a fá-
radtság, az idegesség, a depressziós hangulat és a koncentrálási nehézségek.
A koffein mellett az energiaitalokban rengeteg cukor van, néhányukban akár 10 teáskanálnyi is. A folyékony 
cukor a szilárdnál sokkal károsabb, mert gyorsabban felszıv́ódik. Elhıźáshoz, fogszuvasodáshoz, a cukorbe-
tegség kockázatának növekedéséhez vezet. Ezen felül a cukor önmagában is képes függőséget okozni. Ha cu-
kormentes energiaitalt választunk, akkor sem járunk jobban, mert ezek mesterséges édesıt́ őt tartalmaznak, 
ami szintén egészségtelen. az energiaitalok különböző savakat is tartalmaznak, melyek felborıt́ ják a test sav-
lúg egyensúlyát, károsıt́ják a fogakat, veszélyeztetik a gyomrot, gyomorfekélyt, csontritkulást okozhatnak.
O� riási a veszélye, ha az energiaitalt alkohollal együtt fogyasztjuk, hiszen mindkettő vıźhajtó hatású, ezért ilyen-
kor az alkohol mérgező hatása is sokkal erőteljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Ve-
szélyes sportolás előtt vagy közben inni, hiszen a testmozgás is folyadékvesztéssel jár, ugyanıǵy napozáskor 
is kerülendő, mert a nap is szárıt́, ıǵy a hatások együttvéve rövid idő alatt eszméletvesztést okozhatnak.
Az energiaitalok fogyasztása nem váltja ki az alvást, mindössze pár óra plusz energiát ad, ám ezt követően 
még intenzıv́ebb kimerültség jelentkezik. A koncentráció fokozása érdekében helyesebb, ha eleget alszunk, 
változatosan étkezünk, napközben pedig a jó minőségű tea járulhat hozzá az agy frissességéhez. 
A hozzászokás elkerülése vagy a kialakult függőség kezelése érdekében szakemberek várják hıv́ását, akik fo-
gadóórát is tartanak Bordány településen előre megbeszélt időpontban.
Elérhetőségek: alacsonykuszob.orsolya@hoszkp.hu, 
időpont egyeztetés céljából a 06 (20) 269 3864 nor-
mál dıj́as szám hıv́ható. 

Az	energiaitalok	fogyasztásának	legfőbb	veszélyei
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Kis	Leventéékre	újabb	nehéz	meccs	vár,	ezúttal	a	Zsombó	elleni	találkozó	következik
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