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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

A HAGYOMÁNNYÁ VÁLT KÜLTÉRI BÚZASZENTELÉST IMMÁR ÖTÖDIK ALKALOMMAL SZERVEZIK MEG

Szent Márk Napi ünnepség a Hermina tanyánál
Az elmúlt évek hagyományához híven idén is megrendezésre kerül a Szent Márk Napi ünnepség. A Katolikus
Egyház Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést (latinul litaniae maiores) ami a határ, a
búza- és gabonaföldek megáldásának szertartása a keresztény liturgiában. A római katolikus szokás szerint a
szentelés időpontja Szent Márk napjához (vagy
ehhez közel eső naphoz) kötődik, de a szertartásnak nincs kapcsolata Szent Márk evangelista
ünnepéhez. (Általában ez az az időpont, amikor
az ősszel elvetett búza olyan fejlődési állapotban
van, hogy a gabonarozsdák és más károsítók gyakran és könnyen támadják.) A hagyomány szerint
körmenetet tartanak a vetés megáldásáért, a jó
termésért és a természeti csapások elhárításáért. A búzatáblánál a szertartás része, hogy a pap
a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekel, annak jeléül, hogy az áldást az
egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri.
A szentelt búza régóta megbecsült népi szentelmény. A hagyományokhoz tartozott, hogy koszoA 2015-ös Szent Márk Napi körmenet
rút készítenek a templom zászlóira, keresztjeire,
sok helyen a kenyérkosárba is tesznek belőle, a
megszentelt búzavetésből kitépnek egy szálat, melyet a férfiak a kalapjuk mellé tűznek, a nők pedig imádságos könyveikbe teszik. Bordányban már hagyománya van ennek a jeles eseménynek, idén ötödik alkalommal
kerül sor a Szent Márk napi kültéri búzaszentelésre a tanyagondnoki szolgálat és az egyházközség együttműködése révén. A szabadtéri szentmise április 29-én, vasárnap 9 órától a Nagy Kálmánné-féle Hermina tanyán
(Bordány, Mező dűlő 64.) kerül bemutatásra. A gyülekezőre reggel 8 órától kerül sor a bordányi templomnál,
majd 8:15-kor indul meg a körmenet a szentmise helyszínére. A program végén szerény vendéglátással várják a kilátogatókat. Az idősek részére igény szerint a hálaadó körmenet ideje alatt a tanyagondnokok gépkocsival biztosítják a kültéri helyszínre kiszállítást és a visszajutást is. Eső esetén a szabadtéri rendezvény elmarad, a szentmise és a búzaszentelés szertartása a templomban a szokásos időben, 9:30-kor kezdődik.
A KUSZÁSOK PORTUGÁL ÍNYENCSÉGEKET KÓSTOLTAK

Portugál-magyar ismerkedés
A Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezésében portugál önkénteseink bemutató napot tartottak az egyesület
tagjai számára április 13-án, pénteken , ahol országukról
készítettek prezentációt és mutatták be érdekességeit. A
két fiatal beszélt hazájuk történelméről, területi sajátosságáról, zenei stílusáról, ételeiről és hagyományairól. Az
előadásuk alatt és után a magyar fiatalok kérdéseket tehettek fel, amelyekre készséggel válaszolt Ema és Francisca.
A lányok -Ema szüleinek segítségével- portugál ételeket
készítettek: croquetes-t, farinheira-t, pudim-t és mousse
de chocolate-t, amelyek az ő specialitásaik és régiójuk legkedveltebb ételei közé tartoznak. Az alapanyagok beszerzésénél adódtak csupán kisebb gondok, mivel az ott könynyen beszerezhető élelmiszerek egy része nem fellelhető

Ema és Francisca előadása
a magyar gasztronómiában, mint például a karamellizált sűrített tej. A helyi fiatalok is készültek az estre, közösen megfőztek egy bogrács
marhapörköltet. Desszertnek kígyórétest sütöttek, melynek elkészítésében Ema és Francisca is
aktívan részt vett. Miután a feltálalt ételeket végig kóstolták az esemény résztvevői, kötetlen beszélgetésbe és zenehallgatásba kezdtek.

REGISZTRÁLNI MÁR CSAK A HELYSZÍNEN LEHET

MONDJA EL SÉRELMEIT DR. KISS ÉVÁNAK 26-ÁN

Előzetesen közel százan neveztek Egyenlő Bánásmód ügyfélfogadás
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2018. április 26-án, csütörtökön 11-15 óra között az Aranyszöm Rendezvényházban (Mórahalom, Röszkei út 1.) tart ingyenes ügyfélfogadást mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés
ér. Az érdeklődők a 06/30/275-2520-as telefonon
vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is kérhetnek időpontot.

ingyenes angol

Homokhát Félmaraton startja

nyelvoktatás

Lezárult az előzetes nevezési lehetőség az április 28-án,
Bordányban rendezendő V. Homokhát Félmaratonra.
A Deák térről induló futóversenyen 10,5 km és 21 kmEmával és FranciScával
es távon is rajthoz állnak a versenyzők a Bordány és
általános iskolásoknak
Üllés közötti kerékpárúton rendezendő futáson, előzetesen már közel százan regisztráltak a viadalra. Aki
szeretne részt venni a futáson természetesen nem késett el, viszont nevezni már csak a verseny napján, a délutánonként
5 órától
helyszínen tud 8:30-9:30 óra között. Minden nevező
kapni fog majd pólót, rajtcsomagot (útvonaltérkép, fél
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
liter ásványvíz, müzli szelet), útvonal biztosítást, ver- Hé tfő
04.25. H
A Milánói makaróni
seny közbeni frissítést, egészségügyi biztosítást, időHúsgombócA
Fokhagymás tarja hagymás
mérő chippel ellátott rajtszámot és befutó érmet is. 1 leves
B törtburgonyával,
csemege uborka
Minden kategória (18 év alattiak, 18-35 évesek, 35-50
Marhapörkölt
tarhonyával,
vegyes
2 Hamis gulyás C vágott
évesek, 50 év felett) első három helyezett női és férfi
Borsos csirkebrassói petrezselymes
04.25. H
indulója serleget és oklevelet kap, továbbá minden be- Kedd
Karfiolleves, A burgonyával, fejes saláta
futó a célban frissítőt kap, azaz ásványvizet, édességet 1
Avajas
galuskával
B Rántott csirkecomb párolt zöldséggel
és gyümölcsöt. Szintidő nincs, mindenkit megvárnak a
Fejtett
Póréhagymás sertéstokány
célba érkezéssel. További információ kérhető a neve- 2 bableves C gombával,
tészta
zéssel kapcsolatosan a +36306765910-es mobilszá- Szerda
Paradicsommártás főtt hússal,
04.25. H
A törtburgonya
mon, vagy a bordanysportkor@gmail.com mail címen.
1 Sertéshúsleves
B Csikósborda, penne tészta
VASÁRNAP PIZZÁVAL VÁRJÁK A SZURKOLÓKAT
Magyaros
Mozarellával, sonkával töltött
2 gombaleves C csirkemell
rántva barackos rizzsel

Szerda

A

Csü tö rtö k

1

Brokkoli
krémleves
csipettésztával

2

Gyümölcsleves

A

B Csáky féle töltött borda galuskával
Rakott burgonya darált hússal,
C csemege
uborka

Pé ntek

1 Csirkegulyás
2

Frankfurti
leves

Roston csirkemell filé fokhagyma
mártással, petrezselymes bulgurral

A

Egy szelet ára a kupon felhasználásával 200 Ft helyett csak 100 Ft lesz!
Beváltható április 22-én, vasárnap 17:00-18:30 között a focipályán.

Pizza Kupon

Ásotthalom elleni derbi következik

A szabadnapos hétvége után ismét komoly feladat előtt
áll megye I-es felnőtt labdarúgó csapatunk. Hódi Mihály együttese a szintén dobogóra pályázó Ásotthalmi
TE gárdáját fogadja április 22-én, vasárnap 17.00 órakor a Bordányi Focipályán. A homokháti derbire ismét
kiegészítő programmal készülnek a szurkolóknak, ezúttal kedvezményes áron beszerezhető pizza szeletekkel
várják a bordányi családokat, baráti társaságokat. A
Bordány II és az U14 szabadnapos lesz, míg az U19 idegenben, a listavezető MUFC-Kiszombor otthonában lép
pályára. Női együttesünk számára pedig véget ért a
pontvadászat, a lányok hetedik helyen fejezték be a küzdelmeket. Korábbi, eddig nem közölt eredmények: Foliaplast-Bordány SK II - Balota TFC 1-2 (1-0), FoliaplastBordány SK U19 - Apátfalva SC U19 3-0 (2-0), FoliaplastBordány SK U14 - Kisteleki TE U14 5-0 (3-0), MUFC I U14
- Foliaplast-Bordány SK U14 1-1 (1-1), a női mérkőzésen
Csengele KSC - Foliaplast-Bordány SK 1-0 (1-0).

Vágd ki és hozd magaddal a kupont! A tavasz második bordányi
focimeccsére tekintettel ezúttal pizzával várják a mérkőzésre kilátogatókat.
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Krumplis tészta

B Vargabéles
C Bácskai rizses hús, káposztasaláta
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