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Szép húsvétot kívánunk minden kedves olvasónknak!

Itt

a húsvét, 

eljött végre,

A szép lányok

örömére.

Mert a lányok szép

virágok,

Illatos víz illik

rájok.

Messze

földön jártam

szép harmatos reggel,

aranytündér kútvizébõl

vizet merítettem.

Aranytündér kútvizével

öntözgetni járok,

olyan szagos, 

mint a rózsa,

gyertek ide, lányok!

Itt

vagyok, 

Friss vagyok,

Máris sorba állok!

Csak egy kicsit

meglocsollak, 

Aztán odébb

állok.

Szépen

kérem az apját,

De még szebben az

anyját:

Adja elõ a lányát,

Hadd locsolom a haját!

Hadd nõjön nagyra, 

Mint a csikó farka, 

Még annál is 

nagyobbra, 

Mint a Duna hossza.

Szabad-e 

locsolni?

Tojásformába bújtatott locsolóversek.
Nagypéntek sötétjébõl húsvéti világos-
ságra vezetõ keresztény öröm. Várako-
zásaink, szokások és hiedelmek. Szün-
idei és ünnepi programok, húsvéti rejt-
vény… 
Ezekbõl kötöttünk Önöknek színes
csokrot, meglepetésül, márciusi hava-
zásban is, tavaszi jókedvvel. 
Kérem, fogadják olyan szeretettel, aho-
gyan mi készítettük!

Várfalvi Erzsébet



2. 2005. március   Mezõberényi Hírmondó

„Harangoznak. Ilyenkor? Igen, mert valaki
meghalt. Tudod ki lehetett? Megnézzük a gyászje-
lentést. Nekem nem ismerõs. Ó jaj, szegény.
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen korán…
pedig nem is volt beteg. Most aztán nagy a
szomorúság a családban…”- Sokszor
hangzik ehhez hasonló beszélgetés az
utcán sétálók között. Valaki meghalt. Bár
a harang szava messze viszi a hírt, s ki
tudja hányan állnak meg a munkájukban,
ki az aki ilyenkor egy fohászt repít az ég
felé? 

Sajnos a halál kultúráját erõsítõ erõsza-
kos filmek és mindennapos agresszív cse-
lekményekrõl beszámoló hírek hatására már
nem is döbbenünk meg azon, hogy „valaki
meghalt”. Sõt, már a nagy katasztrófák és háborús
hírek sem taglóznak le igazán. Csak az értelmetlen
halál, az ártatlan gyermek halála háborít fel, és az ismert
kedves színész elhunyta vagy egy magas rangú államfõ elleni
merénylet szokott hosszasan foglalkoztatni bennünket. Csak annak a halála
roskaszt térdre, aki a szívünkben élt, aki közel állt hozzánk vagy valami-
lyen szempontból hatással volt az életünkre.

Az Úr Jézus Krisztus halála napja sok államban munkaszüneti nap.
Nemcsak egyperces néma fõhajtással adóznak az emlékének, hanem egy
teljes napot adnak oda. Mert Õ miattunk ment a keresztre. Helyettünk halt
meg. És bizony értünk tette. Furcsák, szinte nonszensz kijelentések ezek.
Sokan el is mondják kételyeiket: „2000 évvel ezelõtt ugyan honnan ismert
volna engem, aki most élek? Mit tudott volna rólam? Hogyan tehetett bár-
mit is helyettem vagy értem?” Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus nem egy
bölcs csodadoktor volt, egy csodálatos elme vagy egy csupa szeretet ván-
dortanító, hanem maga Isten Fia, a láthatatlan Isten képe. Õ rád és rám gon-
dolva jött ebbe a földi világba, mert tudta, mennyire bizalmatlanok
vagyunk Isten dolgait tekintve. Azért jött el, hogy valamit megmutasson
annak a másik, eljövendõ világnak a tökéletességébõl és tisztaságából. De
legfõképpen azért, hogy az életünket beárnyékoló bûntõl megmentsen,
kiszabadítson a gonosz fogságából és minden rosszért Õ feleljen helyet-
tünk. Ezért ment a keresztre, mert nem akarta, hogy mi szenvedjük el a
büntetést. Értünk tette.

A bajtársam helyettem halt meg, milyen hõsies tett ez a csatamezõn!
Egy katona a népe függetlenségéért vállalta a harcot és halált, mekkora
hazaszeretet volt benne! Egy tûzoltó halált megvetõ bátorsággal vetette
magát a lángok közé, hogy valakit megmentsen, micsoda önfeláldozó cse-
lekedet! 

Jézus Krisztus az egész emberiségért vállalta a halált. Az egész világ
bûntõl való szabadulásáért ment a keresztre. Ártatlanul, mindannyiunk
helyett tette ezt, odaáldozta magát végtelen szeretetbõl.

„Mert amikor még erõtlenek voltunk, a rendelt idõben halt meg Krisz-
tus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg vala-
ki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutat-
ta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bûnösök voltunk.” Római levél 5, 6-8

Lázárné Skorka Katalin
evangélikus lelkész

A hét elsõ napján pedig kora hajnalban
elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elké-

szített illatszereket. A követ a sírról elhen-
gerítve találták, és amikor bementek,

nem találták az Úr Jézus testét. Míg
ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt
melléjük fénylõ ruhában. Majd ami-
kor megrémülve a földre szegezték
tekintetüket, azok így szóltak hoz-
zájuk: „Mit keresitek a holtak között
az élõt? Nincs itt, hanem feltámadt.

Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt
nektek, amikor Galileában volt: az

Emberfiának a bûnös emberek kezébe
kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a har-

madik napon feltámadnia.” Ekkor visszaem-
lékeztek az õ szavaira és visszatérve a sírtól,

elbeszélték mindazt a tizenegynek és a többieknek.

Lukács evangéliuma, 24, 1-9

HARMADNAPON   FELTÁMADOTT

NAGYHETI PROGRAMOK - ALKALMAK

AZ I. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

21-én, hétfõn 18 órakor: J.S. Bach: Máté Passió vetített képes elõadás 
24-én, csütörtökökön 18 óra: nagycsütörtöki ünnepi úrvacsorai isten-
tisztelet
25-én, pénteken este 18 óra Passió olvasási istentisztelet
27-én, vasárnap napfelkelte elõtt (5 órakor) húsvét hajnalban, virrasztás
a templomban
27-én, vasárnap 10 órakor húsvét ünnepi úrvacsorai istentisztelet
27-én, vasárnap 16 órakor Feltámadás koncert a gyülekezet ifjúságának
szolgálatával 
28-án hétfõn, 10 órakor húsvét másnapi úrvacsorai istentisztelet

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK AKATOLIKUS TEMPLOMBAN

24-én csütörtökön, 25-én pénteken, 26-án szombaton 18.30 óra
27-én, vasárnap és 28-án hétfõn  délelõtt 9.00 óra és 18.30 óra

A II. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

24-én, csütörtökön 10 óra: nagycsütörtöki istentisztelet az imateremben
25-én, pénteken 10 óra: nagypénteki istentisztelet az I. kerületi
Evangélkus Templomban
27-én, vasárnap 10 óra: istentisztelet úrvacsora osztással a templomban
27-én vasárnap 17 óra: Passioi istentisztelet az imateremben
28-án hétfõn 10 óra: istentisztelet úrvacsora osztással a templomban
április 3-án 10 óra: Konfirmációi ünnep 

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI RENDJE

március 20-án 10 órakor virágvasárnapi istentisztelet
március 20-26. napjain minden este 6 órakor úrvacsorai elõkészítõ isten-
tisztelet
március 25-én 10 órakor nagypénteki istentisztelet
március 27-én 10 órakor úrvacsorás istentisztelet, 
március 27-én este 6 órakor ünnepi istentisztelet
március 28-án 10 és este 6 órakor ünnepi istentiszteletek

25-én pénteken 10 órai kezdettel a Kossuth Rádió élõben
közvetíti mindkét evangélikus gyülekezet részvételével a
nagypénteki istentiszteletet az I. kerületi (német) evangélikus
templomból.
(Mindazokat, akik eljönnek, kérjük, legalább fél órával az isten-
tisztelet kezdete elõtt foglalják el helyeiket.)
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Baloghné Bozsik Katalin,
tanárnõ

Már gyûjtöm a hagymahajat a hús-
véti tojásfestéshez! Minden húsvét-
kor készítek hímes tojást, karcolom
vagy berzselem õket. Most szép
csipkedarabokat válogatok, ezekkel
takarom majd a tojáshéjat, a lefe-
dett helyeken nem éri a festõlé,
megmarad a csipke mintája.
Mostanában szûk családi körben
ünnepeljük a húsvétot. A szüleim
mesélték, hogy régen ez az ünnep
is alkalom volt arra, hogy össze-
gyûljön a család, ötvenen-hatvanan
is összejöttek, megte-
rítettek egy hosszú
asztal, rátették a
húsvéti finomsá-
gokat és beszél-
gettek.

Szabó Lajosné,
gazdaságvezetõ

Én szeretem a húsvétot! A kapum
mindig nyitva áll, várom a lo-
csolókat. Jön is sok kisfiú meglo-
csolni! Az idén új locsolóm is lesz:
a most 11 hónapos kisunokám,
Bálintka!

Maléth Nikolett, 
4. osztályos

A mi családunkban is nagy ha-
gyományai vannak a húsvétnak.
Anyukámmal együtt szoktunk
készülni, süteményt sütünk, tojást
festünk, feldíszítjük az ünnepi asz-
talt. A locsolkodást nem nagyon
szeretem, de mégis sok vendéget
várunk húsvétra.

Répási László, 
gimnazista

A húsvét az egyik leginkább várt
ünnep kis hazánkban, így a család-
ban is. A locsolkodást, valamint az
ünnepi ételeket mindannyian na-
gyon várjuk, hiszen közös felelõs-
ségünk, hogy megõrizzük ennek a

csodálatos ünnep-
nek a tradicio-

nális szépségét.

Borgula Györgyné, 
önkormányzati képviselõ

Ahúsvét a kereszténység  egyik leg-
nagyobb ünnepe, lelkileg is fel kell
rá készülni. 
Rohanó világban élünk, kapko-
dunk, nincs idõnk örülni, pedig
fontos lenne!

Én minden évben keresek valami
szép írást, elviszem a Nyugdíjas
Klubba, hogy ráhangolódjunk az
ünnepre. 
Húsvét elõtt „tojásfát” is viszek –
hímes tojással feldíszített aranyesõ-
csokrot! 
A lakást is húsvéti ruhába öltöz-
tetem. Az idén kis vödröt vettem,

füvet vetettem bele,
majd valamilyen
virágot teszek
hozzá. Szerin-
tem egyre di-
vatosabb a la-
kásdíszítés-
nek ez a mód-
ja, és ez jó!

HÚSVÉTVÁRÓ

Húsvéti szokásaink változása

A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, melyet Jézus feltámadásának emlékére tar-
tunk meg évrõl évre.

A húsvét ünnepe napjainkig megõrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve a tavaszköszöntõ nép-
szokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyekkel párhuzamosan ott él a
keresztény vallási ünnep gazdag szokásvilága.

A keresztény egyházi ünnep elõkészületi ideje Jézus negyvennapos sivatagi böjtjét felidézõ, ham-
vazószerdán kezdõdõ nagyböjt. A hit szerint nagyböjt idején senki nem ehetett húst, csak harmat
nevelte eledeleket, azaz vizet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt vehettek magukhoz.

A húsvét magyar neve is erre utal, vagyis a 40 napon át tartó böjt után húsvétvasárnapján ettek
elõször húst az emberek, „húst vettek magukhoz”.

A szigorú böjt fegyelme csupán az elmúlt évszázadban lazult meg, s a nagyhétre, illetve nagypén-
tekre korlátozódott az idõtartama.

A nagyhét a böjt utolsó hete, mely napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. A nagyhét
virágvasárnappal kezdõdik. Magyar népszokás ezen a napon a zöldág-hordás, más néven villõzés,
mely termékenységet segítõ eljárás. Az ággal megütögették a fiatal lányokat. 

A katolikus egyház szertartásaiban ma is jelen lévõ templomi barkaszentelés a keresztény és a
„pogány” szokások ötvözetét mutatja.

Nagycsütörtök az utolsó vacsorát szimbolizálja, mely a vendégszeretet jelképe is egyben. 
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja – gyászünnep. Az idõsebb nemzedék pontosan tudja még

itt Mezõberényben is, hogy ezen a napon a fekete (gyász)ruha az illõ templomi viselet. A középkor-
osztály emlékezetében még élhet ez a hagyomány, bár gyakorolni már nem gyakorolja, a fiatalabb
generáció valószínûleg nem is tud róla. 

Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik, míg húsvétvasárnap a feltámadás napja.
Korunkban tapasztalható a húsvétnak, mint ünnepnek, valamint az ünnephez kapcsolódó szokások

megítélésének a változása. Ennek egyik okát vélhetõen a szekularizációban, a vallástól való
eltávolodásban kereshetjük. Másik okként lehetne megemlíteni, hogy a mai világ gyors informá-
cióáramlása és változása, az értékrendek keveredése nem kedvez a hagyományok kialakulásának, s a
meglévõk megõrzésének. A szokások éppen lényegüket veszítik el, gyakorlatilag kiüresednek. 

Húsvét hétfõjén ma is szokásban van a locsolkodás. A locsolás õsi termékenységvarázsló és
megtisztuló rítusban gyökeredzik. A víz tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik.
A víz az életet jelenti, akit meglocsolnak, azt a tavaszi esõ jótékony hatásával akarják felfrissíteni, az
egészséges életet kívánva akarják neki megmutatni szeretetüket. Régen a legények friss kútvízzel
öntözték meg a lányokat. Mára megszelídült változata az illatos vízzel, kölnivel való locsolás.

A tojásajándékozásnak is a mai profán jellegével ellentétben korábban liturgikus, szimbolikus
jelentése volt. Ma a locsolók inkább a színét, díszítését, alapanyagát figyelik. Lényege azonban nem
a külsejében rejlik, hanem abban, hogy a kiscsibe saját erejébõl töri fel a héját és bújik elõ a tojásból.
A feltámadt Krisztus is jelképesen feltöri a zárt világot, hogy bemutassa, van egy másik világ, van egy
természetfölötti valóság. Ezt a természetfölötti valóságot akarja szimbolizálni a vallásban a húsvéti
tojás. 

Mostanában divat, hogy csokoládé- vagy élõ nyulakat ajándékoznak a locsolóknak. A húsvéti nyúl
szimbólumának lényege, ahogyan az üregi nyúl elõbújik tavasszal a saját maga által vájt lyukból,
ugyanúgy Krisztus is elõjött a sírjából. 

Ezek a szimbólumok adnak tartalmat a húsvéti népszokásoknak. A ma oly divatos és szinte elvárt
locsolópénz egyik népszokáshoz sem köthetõ.     

Napjainkban a modern korra jellemzõ individualizációs folyamat felerõsödésével, a helyi
közösségek bomlásával a húsvéti ünnepkörhöz kötõdõ hagyományok is kezdenek fellazulni, s csak az
emlékek szintjén élni.                                                                                         Kovács Edina  

szociológus  
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Wagner Márton, 
alpolgármester

A húsvét a feltámadás és az
újraéledés csodája. 
És hogyha a fiúk meglocsolják a
lányokat, a lányok szíve nyíljon ki,
ne az anyukák pénztárcája.

Csabay László

Remélem, hogy a szüleim rejtenek
majd el a kertben csokit, rágót,
cukorkát, amiket meg kell majd
keresnem. 
És várom a locsolópénzt is.

Eszter, 
kereskedõ

Nagyon nem szeretem a húsvétot!
Nem családi ünnep! 
A karácsony az igen!

Kovács Lászlóné,
nagymama

Mi nagyon készülünk az unokám-
mal! Az az öröm, amikor húsvét
reggelén keresi, 
hogy "mit hozott a nyuszi", sem-
mivel nem pótolható! 
Az ünnep elõtt sütünk, fõzünk,
megtartjuk a szokásokat (zöld-
csütörtökön 
spenót, nagypénteken túrós tészta,
vasárnaptól ünnepi bõség). 
Együtt örülünk és várjuk a tavaszt! 

Dr. Zuberecz
Zoltán,
háziorvos

A húsvét ke-
resztény ün-
nep, ugyanak-
kor a családi és
baráti összetar-

tást is jelenti számomra. 
Komoly díszítéssel készülünk az
ünnepre és ilyenkor gyakran kirán-
dulunk.

Litauszky Jánosné,
nyugdíjas tanár

A többnapos ünnepen kirándulni
szoktam. A Tájak-Korok-Múzeu-
mok Egyesület ebben az évben

Szabolcsba szervez egy négy  na-
pos utat, ahol múzeumok, mûemlé-
kek, természeti értékek megtekin-
tése a program. Már
vagy hat éve tagja
vagyok ennek a
szervezetnek
és olyan he-
lyekre jutunk
el, ahová egyé-
nileg nem.

„Ab ovo”* - minden a tojással kezdõdött.  
A tojás õsi, egyetemes szimbóluma az emberiségnek,  a hozzá kap-
csolódó kultuszok az egész földön elterjedtek. A tojás az élet
keletkezésének jelképe, errõl tanuskodnak a teremtésmítoszok,
emelett a termékenységet és az újjászületést is megtestesítette. A
kereszténységben Jézus Krisztus kiontott vérét és a feltámadást
jelképezi, ezért maradhatott meg a húsvéti szokásokban. Sok vallásos
legenda magyarázza a húsvéti tojás történetét. A húsvéti tojás díszei
sem véletlenszerûek – mágikus óvó-védõ, rontás és bajelhárító jelek.
A magyarság õsi, totemisztikus világfelfogásnak nyomai is fellel-
hetõk a régi motívumokban. A tojást sokféleképpen díszítették, fes-
tették, kedvelt szín volt a piros. Az avar és honfoglalás kori nõi
sírokban is találtak karcolt díszítésû tojást. Ellentétben az írottal, a
karcolt tojást férfiak készítették.
Az utóbbi idõben fõleg pásztorok körében élt tovább e nemes ha-
gyomány, elsõsorban szerelmi ajándékba készítették.
A hímes tojásnak varázserõt is tulajdonítottak, hittek a gyógyító, óvó,
bajelhárító szerepében, így például villámcsapás vagy tûzvész
elhárításában. A varázserõt nem a díszítettség, hanem a rontáselhárító
jelek vagy a totemisztikus rajzok növelték. Nem véletlen tehát, hogy
a keresztanya keresztgyerekeinek, a nagyszülõ az unokáinak, a
nagylány a kedvesének külön hímestojást készített. A kereszt-
gyerekek régen 8-10 írott tojást is kaptak.
A szentelt tojást a család közösen fogyasztotta el. 
A tojással különféle mágiákat, praktikákat ûztek, a jóslás eszköze is
volt.
A húsvéti tojás, különleges bûverõvel rendelkezõ tárgy, amit azért
fogyasztottak, ajándékoztak vagy õríztek meg, mert a neki tulajdoní-
tott varázserõ védelmet, boldogságot hozott azokra, akik birtokolták.  

Csete Gyula
etnográfus

* ab ovo usque ad mala: a tojástól az almáig, a rómaiak az étkezést
tojással kezdték és almával fejezték be

Húsvéti menüsor

a Tópart vendéglõ szakácsainak ajánlása

Elõétel: 

Halkrémes fõtt tojás:
Halpástétomot vagy krémet tejszínhabbal felverünk jó könnyû
habbá. A fõtt tojás belsejébe töltjük, petrezselyemzölddel díszítjük.

Gombás tojás: 
Konzervgombát lecsöpögtetünk. Turmixszal pépesítjük. Krémsajttal
elkeverjük. Betöltjük. Rákkal és kaporlevéllel díszítjük.

Fõétel:

Provanszi báránysült: 

Báránytarja hosszúcsonttal. Fûszerezzük a turmixszal: só, bors, cit-
rom húsa, fokhagyma, mustármag, rozmaring. Bekeverjük a húst
minden oldalról és ropogósra sütjük. Köret: illatos burgonya: bur-
gonyát karikára vágjuk, sózzuk, borsozzuk, fokhagymázzuk.
Paradicsom-karikákat és hagymakarikát felváltva a burgonyával
tepsibe tesszük. Reszelt citromhéjjal, bazsalikommal, kakukkfûvel,
oregánóval megszórjuk. Olíva olajjal meglocsoljuk. Kevés vizet
öntünk rá és sütjük. 

Savanyúság: 

Kovászos uborka

Desszert: 

Tiramisu:

Babapiskótát rumos, nescafés, porcukros, tejes öntetbe beáztatunk.
Krémet készítünk. Mascarpone sajtot tojássárgájával, porcukorral,
vaníliával habosra keverünk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük.
Óvatosan összeforgatjuk, szögletes tepsibe alulra rakjuk a ba-
bapiskótát, ráöntjük a fele krémet. Ráhalmozzuk a piskóta másik felét
és a maradék krémet ráöntjük. Nesquik kakaóval megszórjuk.

HÚSVÉTVÁRÓ

Szivós László

Szomorúnak tartom, hogy napjaink
húsvétja bálványimádáshoz, nép-
szokásokhoz, üzlethez, vallásosko-
dáshoz kötõdik.
Pedig a húsvét lényege nem a tojás-
festés, locsolkodás, evés-ivás. 
A hívõ ember számára a húsvét a
megváltást és feltámadást jelenti. 
Meghalni Krisztussal és feltámadni
Õvele. 

Húsvét: Jézus él, feltámadt, a sír
ûres. Meghalt a halál, gyõzött az
élet. Az éjszakai sötétségbõl nap-
pali világosság lett. 
A húsvét hírdeti Jézus gyõzelmét,
Aki a feltámadás után a tanítvá-
nyoknak zárt ajtókon keresztül
jelent meg. 
Igazi húsvétja annak van, akinek a
szívérõl lehullanak a "láncok és
lakatok" és Jézus belép az életébe
ezt mondva: „Békesség ...”. 
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TÉLBÚCSÚZTATÓ HÚSVÉTI TÚRA

Bízván abban, hogy a tél az utolsó erõtartalékait is felélve, végre
visszavonul, az Alföld Turista Egyesület tagjai tavaszi határjárásra
invitálják az érdeklõdõket. No nem a településünk határait kívánjuk 
felülvizsgálni - középkortól dívó szokásnak megfelelõen -, hanem
egy kellemes, ebéd utáni Körös-parti sétára indulunk húsvét vasár-
napján.
Táv: kb. 12 km. Találkozó:14.00 órakor a Kossuth téren a Népek
barátsága szobornál. Túravezetõ: Váradi Lászlóné 

PROGRAMAJÁNLÓ

GYEREKEK, UNOKÁK! FESSÜNK EGYÜTT TOJÁST.
BUNDÁS KENYÉR UZSONNÁVAL.
Március 19-én 15.00 órától a Német Hagyományápoló Egyesület
klubhelyiségében

Húsvéti készülõdés a Mûvelõdési Központban! Most aztán olyan
tojást készítünk, amilyet még nem látott a világ! Vagyis, ha eljössz a
hozzánk 2005. március 26-án 9 órától, akkor együtt készíthetünk
húsvéti tojásokat új technikákkal. Készítünk 
arannyal írott hímes tojásokat, márvá-
nyosakat, szalvétával fedetteket,
„patkolt” tojásokat. Gyertek el,
várunk benneteket! 
A foglalkozás önköltséges.

A II. kerületi Evangélikus Egyházközség

és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

szeretettel hívja a zene barátait

a szlovák evangélikus templomba
2005. március 26-án

(szombaton)
17 órára

Kalocsay Károly

orgonamûvész

HÚSVÉTIHÚSVÉTI

ORGONA-ORGONA-

HANGVERSENYÉREHANGVERSENYÉRE

A rendezvénysorozatot támogatja:
Mezõberény Város 

Önkormányzati 
Képviselõ-testülete
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REJTVÉNY PROGRAMAJÁNLÓ

Húsvéti rejtvényünk megfejtéseinek beküldési határideje már-
cius 29. Cím: Városi Könyvtár Mezõberény, Fõ u. 4.

Az alábbi meghatározások mind a húsvéti ünnepkörhöz tartoznak. A függõleges
oszlopban (beküldendõ) szintén húsvéttal kapcsolatos fogalom található.

1. Ekkor mentek az asszonyok Jézus sírjához
2. Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe, a
néphit szerint ekkor kell vetni a virágmagot
3. Fehérvasárnap vitték egymáshoz
4. Jézus keresztre feszítésére emlékezünk
ezen a napon
5. Húsvét hétfõi népszokás
6. Így nevezik a húsvét elõtti hetet
7. Jellegzetes húsvéti étel
8. Az „örök barátság” záloga a csángó
lányoknál
9. A falu lakói megnézték a vetést, bõ termé-
sért imádkoztak
10. Ezen a napon spenótot volt szokás enni

KÖNYVAJÁNLAT

Csörgõ A.: Húsvét (Tanácsok, ötletek az ünnepi elõkészülethez)
Douglas: És köntösömre sorsot vetettek
Karinthy Frigyes: Barabás
Tészabó Júlia: Nagy húsvéti képeskönyv


