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Mottó: "Egymásért, rólunk"
"A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett,
amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán
megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki
elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség
kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus
kortársak között."
Ismeretlen szerző

Fejezetek Úny község jelenéből
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A Magyar Falu Program célja az 5000 fő alatti kistelepülések hátrányainak enyhítése, így
többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása,
amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen
településeket.
A Magyar Falu Program a 2019-es évben több célterületre kiterjedő fejlesztési lehetőséget
biztosít az 5000 fő alatti települések részére. Az egyes alprogramok, illetve intézkedések
szorosan összefüggnek egymással, így segítve a kistelepüléseken élők életminőségének
javítását. A Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján
2019. év első negyedévétől kezdődően intenzív ütemben várhatók a célterületek 100%
támogatási intenzitású, előfinanszírozású pályázati felhívásainak megjelenése az alábbiak
szerint:
• Orvoslakás program: tartósan betöltetlen háziorvosi praxissal bíró település számára egy
központi mintaterv szerint megépítésre kerülő orvoslakás céljára. A konstrukció
telekvásárlás, építés költségeire kínál támogatást. Támogatás maximális összege: az
elszámolható költségek 100%-a erejéig.
• Szolgálati lakás program: (jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott
önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei
kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára): közfeladatot ellátó személy részére lakhatás
biztosításának támogatása érdekében önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, új
épület építését segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az
önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.
Támogatás maximális összege: 30 millió forint.
• Orvosi rendelő: - Meglévő orvosi rendelő külső-belső felújítása. Támogatás maximális

összege: 30 millió forint.
- Új orvosi rendelő építése, illetve integráltan működő alapegészségügyi szolgáltató intézmény (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,
védőnő) épületének felújítása. Támogatás maximális összege: 100 millió forint (háromfunkciójú intézmény esetén 80 millió forint).
• Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése. Támogatás maximális összege: 2 millió forint.
• Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával. Támogatható tevékenységek:
o Használaton kívüli egyházi épületek (plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház) felújítása. Támogatás maximális
összege: 15 millió forint.
o Közösségi célú egyházi hitéleti, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások,
valamint egyéb programok + eszköz beszerzés + működési költségek támogatása; Támogatás maximális összege: 5 millió forint.
o Egyházi közösségszervező személy bértámogatás nyújtása. Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének
megfelelő bér és járulékainak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.
• Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával. Támogatható
tevékenységek:
o Meglévő kulturális intézmények, művelődési házak közösségi tereinek felújítása. Támogatás maximális összege: 15 millió
forint.
o Programszervezés, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek. Támogatás maximális összege: 5 millió
forint.
o Közösségszervező személy bértámogatás nyújtása. Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő
bér és járulékainak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.
• Bölcsőde: - Bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra
használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása. Támogatás maximális összege: új férőhelyenként
legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 100 millió forint.
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- Új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése. Támogatás maximális összege: új
férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió forint.
- Mini bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra
használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása. Új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy
ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése. Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de
maximum 50 millió forint.
- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása. Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft,
de maximum 100 millió forint.
• Óvoda: - Óvodaként működtetett épület újranyitása, jelenleg is óvodai ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt,
önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása. Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 4
millió Ft, de maximum 100 millió forint.
- Új óvoda építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület legalább egy csoportszobával bővítése esetén.
Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió forint.
- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása. Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft,
de maximum 100 millió forint.
- Meglévő óvodaépület felújítása, mely nem jár férőhelybővítéssel. Támogatás maximális összege: 30 millió forint.
• Belterületi útfelújítás. Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása,
portalanítása). Támogatás maximális összege: 30 millió forint.
• Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása. Szilárd burkolatú belterületi járda javításához, felújításához szükséges anyagok
támogatása, beleértve az állami fenntartású járdákat is. Támogatás maximális összege: 5 millió forint.
• Eszközfejlesztés közterület karbantartására. Új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő
karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. Támogatás maximális
összege: 15 millió forint.
• Falubusz program. Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések
részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt; Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan
létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára; amortizálódott falubuszok cseréje. Támogatás maximális összege: 12,5 millió
forint.
• Óvodai udvar. Óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése. Támogatás maximális összege:
5 millió forint.
• Óvodai sport. Részvétel az „Irány a pálya” programban, melynek keretében egy darab, 8x16 méteres, rekortán borítású,
többfunkciós sportpálya építése. óvodai sporteszközök vásárlása és telepítése. Támogatás maximális összege: központi beszerzés
szerint.
• Polgármesteri hivatal felújítása. Polgármesteri hivatal funkciót (is) betöltő épület külső és belső felújítása, átépítése, korszerűsítése,
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése, bútorcsere. Támogatás maximális
összege: közös hivatal székhelytelepülése esetén 50 millió forint; egyéb esetben 30 millió forint.
• Temető fejlesztések önkormányzatok és egyházak számára.
o Ravatalozó építésére. felújítására. Támogatás maximális összege: 30 millió forint.
o Egyéb, temetői fejlesztésekre. Támogatás maximális összege: 5 millió forint.
A fenti program közlését azért tartjuk fontosnak, mert az 5000 lakos alatti települések esetében eddig soha nem tapasztalt lehetőségről
van szó. A realitások talaján maradva azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden település fog tudni minden pályázati kiírásra
pályázni. A rendelkezésre álló források végesek, minek következtében nem lehet minden pályázat támogatott.

Református egyház rovata
A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐJE 2019
Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. (1 Kor 2,2)
Miért mondja Pál apostol: Elhatároztam, hogy nem akarok semmi másról tudni közöttetek, csupán Jézus Krisztusról, a
megfeszítettről. Ezen azt érti, hogy amíg Jézus halála nem jelenti számunkra azt, mint amit Pál tulajdonított neki, hogy
tudniillik belépés az Ő életébe, addig az Úr Jézus feltámadása sem jelent számunkra semmit.
Jézus élete a tökéletes emberi élet példája. Ám mire jó ez nekünk? Úgy akarunk élni, hogy Jézust utánozzuk, de ez teljes
képtelenség. Mielőtt három lépést tennénk, máris érzéki vággyal, kevélységgel, gyűlölködéssel, irigységgel, haraggal,
rosszindulattal, bosszúsággal vagyunk tele. Mindennek nyoma sem volt Őbenne. Így aztán könnyen el is csüggedünk. Ha Jézus
csupán azért jött, hogy tanítsa az emberiséget, akkor jobban tette volna, ha nem jön. Ám ha mint Megváltót ismerjük meg Őt,
akiben újjászülethetünk, felismerjük, hogy nemcsak tanítónak jött, hanem azért, hogy azzá tegyen minket, amire tanít. Azért
jött, hogy Isten fiaivá tegyen bennünket. Azért, hogy megadja a helyes készséget, nem azért, hogy megmondja, hogy hagyjuk
el a rosszat. Ehhez az áldáshoz vezető utat az Ő halála nyitotta meg számunkra.
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
Április 14.
18.

Virágvasárnap
Nagycsütörtök

11 óra istentisztelet
17 óra istentisztelet
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19.
21.
22.

Nagypéntek
11 óra ünnepi istentisztelet
Húsvétvasárnap 11 óra úrvacsorai istentisztelet
Húsvéthétfő
11 óra ünnepi istentisztelet
Áldott, békés, boldog húsvéti ünnepeket kíván Boross Géza lelkipásztor

Óvodai hírek
A meghitt karácsonyi ünnepek után azt vettük észre, hogy máris
farsangi vidámság vesz körül minket! A sok mesével és érdekes
feladatokkal gyorsan elszaladt a tél. Az óvodásokkal nagyon
vártuk már a jó időt. A megérkezéséért ezért mindent meg is
tettünk. Februárban farsangi mulatságot tartottunk. Nagyon
vidám nap volt tréfás játékokkal, bohócos feladatokkal, mókával
és tánccal. De a biztos célunk eléréséért kiszebábot is égettünk,
majd a patakon útjára engedtük.
Most, hogy megérkezett a tavasz, nagyon sok tervünk és
feladatunk van. Megszépült a sziklakertünk és tervezünk még
további kertészkedést, ültetést az óvoda udvarán.
Részt vettünk a település március 15-i ünnepségén. Az óvodások
nagyon lelkesen készültek erre a napra és ügyesen mutatták be
a műsorukat, táncukat. Nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre,
hogy a szeles, hűvös időjárás ellenére nagyokhoz méltóan
szerepeltek. Az ünnepség után sok dicséretet kaptunk, amiért
nagyon hálásak vagyunk! A Carino Lovas SE. tagjaival többször együtt tudunk működni az év
során. A mostani közös munkáért és szervezésért köszönet Dedinek!
A nagycsoportos óvodásokkal ellátogattunk az iskolába, találkoztunk régi óvodás
társakkal és természetesen a tanító nénikkel. A kézműves foglalkozás húsvéti
hangulatban telt, majd egy német órán vettünk részt, ahol Móni nénivel néhány
német szót is megismertünk.
Mi is lelkesen készülünk a Húsvétra. A lányokkal tojást festünk, a fiúkkal verset
tanulunk.
Az
iskolásokat
várjuk
húsvéti
kézműveskedésre!
Húsvét után az édesanyák és nagymamák
köszöntésére készülünk.
2019-ben új óvodásokkal bővült a csoport, három
kisfiú érkezett hozzánk, így mostanra 18-an vagyunk.
Továbbra is várjuk a leendő óvodásokat, ezért a
számukra NYÍLT NAPOT tartunk április 25-én 9
órától, ahol megismerkedhetnek az óvodával, az óvó
nénikkel és a leendő csoporttársakkal!
Szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik szeretnék beíratni gyermeküket óvodánkba!
Beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre: május 8. és 9.!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Iskolaai hírek
A téli szünetről visszatérve újult erővel folytattuk a tanulást, készültünk a félév zárására. A farsangi bál vidám
hangulatban telt, sok ötletes jelmez, mókás műsor, tréfás mulatozás jellemezte. Köszönjük a szülők támogató, segítő
munkáját!
A tavaszi napsugarak korán előcsalogatták a hóvirágot. A jó idő bennünket is kicsalt a természetbe, szívesen álltunk fel
az iskolapadokból, és amikor csak lehetett, szünetekben és a napközi idején sokat voltunk a szabadban, túráztunk a
faluban és környékén, elmentünk Pusztamarótra kirándulni és medvehagymát gyűjteni.
Márciusban nyílt napot tartottunk a szülőknek, majd a nagycsoportos óvodásokat hívtuk, hogy betekintést nyerjenek az
iskola életébe, az oktatásba, a nyelvtanulásba. A március 15-i ünnepséget idén az iskola falai között tartottuk meg.
Márciustól folytatódik az úszástanulás is Piliscsabán.
Kis iskolánk újabb nagy sikere!
4. évfolyamos tanulóink –Kreitner Luca, Pósfai Hanna, Knapp László Levente, Kucsik Máté, Veiszhausz Péter – 3
forduló eredménye alapján bejutottak a Kéktúra természetismereti vetélkedő döntőjébe, melynek megrendezésére április
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végén kerül sor Seregélyesen. A vetélkedő tél elején indult, sok elméleti feladatból állt; diákjaink csapatmunkában
dolgozva, interneten kutakodva töltötték ki a feladatlapokat, kreatív rajzokat készítettek. A sok plusz munka eredménye,
hogy az 50 csapatból első helyen kerültek Negyedikeseink a döntőbe. Gratulálunk teljesítményükhöz!

A település minden Lakójának Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

az iskola közössége

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom!
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

Idősek Klubja
Mindenkit nagy szeretettel várunk az únyi idősek klubjának közösségébe. Az előző évhez hasonlóan idénre is
tervezünk két jó hangulatú kirándulást. Tavaly a szentendrei skanzent látogattuk meg, valamint a kisvonatoztunk a
Királyréten. Az idei kirándulás helyszínére a csatlakozni vágyóktól szívesen fogadunk ötleteket.
Nem csak kirándulás alkalmával készülünk Önöknek érdekes programokkal, hanem sok átlagos hétköznapon is.
Most pedig húsvét alkalmából készülünk egy szöszmötölővel, április 17.-ére, 10 órától. Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Az idősek klubjának dolgozói
4
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Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
I. negyedéves ülései

1. ülés: 2019. január 22. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Döntés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12.
pontja szerint a belügyminiszter által meghirdetett kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási igény benyújtásáról.
Előterjesztő: Héder János Jegyző
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

3.) Ingatlanvásárlási kérelem megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek /a) Vízitársulati per, b) Fenyves utcai kérelem, c) Tájékoztató a Megyei Értéktárról, d) Tájékoztatás a megyei közösségfejlesztési találkozókról, e) Kőfal előtti parkolás a Bercsényi utcában/
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/
4. ülés: 2019. március 25.
Napirend:
1.) Szabó Ferenc álláspontjának meghallgatása az önkormányzati tulajdonú, únyi 100 hrsz-ú, sporttelep
művelési ágú ingatlannal kapcsolatosan (írásban bejelentett vagyoni, illetve tulajdonosi jog igazolása)
Előadó: Szabó Ferenc
2.) A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi munkájáról
Előadó: Héder János jegyző
4.) Úny, Kossuth Lajos és Nefelejcs utcák útburkolata
egy-egy szakaszának a felújítására érkezett kivitelezői
ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Úny, Kossuth Lajos és Nefelejcs utcák útburkolata
egy-egy szakaszának a felújítására érkezett műszaki
ellenőri ajánlat elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Egyebek /a) Dorogi Mentőállomás támogatási kérelme, b) Ajánlatok egyedi tisztítók telepítésére, c) Az
Únyi társasházak és a Konferenciahely lakóinak levele/
Részletek:
https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

2. ülés: 2019. január 28.
Napirend:
1.) Tagintézmény (ÖNO) 2019. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
2.) Úny Község Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek /a) A polgármester 2019. évre esedékes
szabadságolási ütemtervének jóváhagyása, b) Szabó
Ferenccel folytatott levelezés ismertetése, c) Tinnyei
civil megkeresés az új M10 és az M100 (R11) utak
ügyében, d) Orvosi rendelő tetőcsere műszaki
ellenörzése, e) Kossuth Lajos utca felújításának
zárórendezvénye/
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/
3. ülés: 2019. március 11. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Zsidótemető kerítésére érkezett árajánlatok bírálata
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Kérelem önkormányzati tulajdonú közút megépítésére
Előadó: Pósfai József polgármester

Anyakonyvi hírek
A közelmúltban születtek:
Mezősi János és Mezősi-Bakos Fruzsina Sára gyermeke Mezősi Izabella
Podhorszki Csaba és Podhorszkiné Benke Szabina gyermeke Podhorszki Zétény Csaba
Bárczi Dániel József és Bárczi-Grim Valéria gyermeke Bárczi Kristóf
Friedrich György és Fridrichné Babics Andrea gyermeke Friedrich György
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet
és erőt, egészséget gyermekük felneveléséhez!
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ÚNYI ÚJSÁG XXIII. ÉVFOLYAM I. SZÁM
A Húsvétról
A nagyhét - Húsvéti népszokások
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a
hívek között. (Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum 'pálma vasárnap', ezért
mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat
szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII. században elterjedt volt Itáliában.) A megszentelt barkának gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elűzi a férgeket.
Virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai,
azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják
Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni,
így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a
harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták
meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy
égetés. A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak
(verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.
Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekből készült ételeket főztek (sóska, spenót...), a bő termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények
körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok
némák. Ezen a napon a passiojátékok, élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden
évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel
a keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti
életben. Tiltották az állattartással, föld-műveléssel kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé
válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), nem fontak.
A víznek, mint ősi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus erőt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte
előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni,
az védett a betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz
itatni, és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan

mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel űzték el
az ártó erőket a földekről.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a
nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus
templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról
gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma
is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet
szombat estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. Ünneplése a VIII. század körül vált általánossá, bár már a III. századból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap megünneplésére
utalnak. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt
piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást,
kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották
vagy a földekre vitték a jó termés reményében.
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés.
Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket.
A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet
megújhodását ünneplő énekes játék. A lányok kettes
sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos
vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely
magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás
szimbóluma.
Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja.
A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit
az alapja ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott
formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a
lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket. Sajnos, ha hideg volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebből.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!
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