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Nagypéntek és húsvét története
A kereszténység legnagyobb ünnepe - a köztudatban elterjedt
vélekedéssel ellentétben - nem a karácsony, hanem a húsvét. Húsvétkor
ugyanis Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának
ünnepét üljük. Maga a keresztre feszítés egy pénteki napon zajlott (mai
ismereteink szerint I.sz. 33. április 3-án), és a feltámadás esett a
harmadik napra, vagyis vasárnapra. Így Jézus kereszthalálára
Nagypénteken emlékezünk.
Nagypéntek a gyász napja, amikor önmagunkba fordulunk és csendben
emlékezünk. A protestáns egyházakban a nagypéntek az egyetlen böjti
nap. A katolikus egyházban nincs szentmise, mert ezen a napon maga
-p]XV D] |U|N IĘSDS PXWDWMD EH D] iOGR]DWRW $ SDS Dszertartást piros
öltözékben végzi – a piros a vértanúság liturgikus színe. A papság és a
VHJtWĘN WHOMHV FVHQGEHQ YRQXOQDN be a templomba, s az üres oltárszekUpQ\HOĘWWDUFUDERUXOQDNEzt követi az igeliturgia: az olvasmány Isten
V]HQYHGĘV]ROJiMiUyOV]yO, majd a szentlecke után János evangéliumából olvassák fel vagy éneklik el Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.
(]XWiQ N|YHWNH]QHN QQHSpO\HV IRUPiEDQ D] HJ\HWHPHV N|Q\|UJpVHN 0DMG N|UPHQHWEHQ EHKR]]iN D NHUHV]WHW DPHO\ HOĘWW WLV]WHOHJve
PLQGHQ KtYĘ NLIejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki misén
konszekrált kenyérrel. (A konszekráció a katolikus liturgiában az átváltoztatást/átlényegítést jelenti - utalva az utolsó vacsorára -, ahogy a
kenyér Krisztus testévé változik.). $V]HUWDUWiVWHJ\V]HUĦN|Q\|UJpV]iUMDQLQFViOGiVQLQFVHOERFViWiV
Jézus története: Jézus a galileai Názáret városában élte gyermekkorát, bár születési helyszíne Betlehem városa volt. Betlehembe
egy népszámlálási rendelet miatt kellett ellátogatnia a Dávid nemzetségébe tartozó családnak, és ezen út során született meg a kis
Jézus. Jézus családja Názáret városában élte mindennapjait. Krisztus apja, József ácsként dolgozott, anyját Máriának hívták. (A
J\HUPHND6]HQW/pOHNWĘOV]OHWHWW0iULDV]Ħ]NpQWHVHWWWHKHUEH 
Jézus ifjú éveiben apja mellett dolgozott ácsként. Történelmi megjelenése Kr.u. 27-UHWHKHWĘDPLNRUWyOPHJNH]GWHNOGHWpVpWD]D]
tanai terjesztését. Jézus egész bibliai "munkássága" tehát alig 5-6
HV]WHQGĘW|OHOIHOpVN|]|WW.RUiEELpOHWV]DNDV]iUyODOLJ-alig
vannak ismereteink. Jézus történetét az evangéliumok (jelentése:
|U|PKtU  ĘUL]WpN PHJ PpJSHGLJ 0iWp 0iUN /XNiFV pV -iQRV
evangéliuma.
A Biblia és más források szerint Jézus tanítványaival, az apostolokkal járta Júdea városait. Jézus a tanítványaival hirdette a közelJĘ YpJtWpOHWHW DPLNRU ,VWHQ G|QW DUUyO KRJ\ HOQ\HUMN H D] |U|N
életet, vagy kárhozatra jutunk. Tanításainak lényege a szeretet
Isten és embertársaink iránt. Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsiViJRW D J\ĦO|OHWHW D] HUĘV]DNRW D ERVV]~W KLV]HQ PHJERFViWiV
nélkül nincs szeretet. Életével, földi ténykedésével is példát mutatott, megtestesítette, tapasztalhatóvá tette azt az életet és azt a
PDJDWDUWiVW PHO\HW ,VWHQ N|YHWHOW D] HPEHUHNWĘO 7DQDLW OHJWHOMeVHEEHQ D *HQH]iUHWL WDYDW |YH]Ę KHJ\HN HJ\LNpQ .DIDUQDXP
N|]HOpEHQ N|UOEHOO |WH]HU HPEHU HOĘWW PRQGWD HO 6]yQRNODWD
"Hegyi beszéd" néven, Máté evangéliumában maradt fenn. Miközben Jézus csodákat tett (pl. a víz borrá változtatása, egy vihar
lecsendesítése, kenyérszaporítás, vízen járás) és sok embert meggyógyított (leprások, bénák, vakok), illetve feltámasztott (Lázár
feltámasztása János evangéliumában), nevét megismerte az egész
provincia. Amerre járt, tömegek kísérték.
7DQtWiVDLpVQpSV]HUĦVpJHD]VLGyHJ\Ki]IĘNV]iPiUDYHV]pO\WpV
NRQNXUHQFLiWMHOHQWHWWHN)ĘNpQW.DMDIiVLVPHUWHIHOKDHQJHGLN

Jézust továbbra is prédikálni, akkor befolyása és tanai kiszoríthatják
a zsidyWDQRNDWpVFV|NNHQWKHWLND]VLGyIĘSDSRNEHIRO\iViW9pJO
D ]VLGyN HJ\Ki]YH]HWĘL ~J\ G|QW|WWHN KRJ\ HOIRJMiN PDMG D
rómaiakkal halálra ítéltetik Jézust, mégpedig arra hivatkozva, hogy a
zsidók királyának hívatva magát veszélyes a római uralomra is!
Jp]XVD]HOIRJiVDHOĘWWLHVWpQ- melyet 12 tanítványával töltött -, az
XWROVyYDFVRUDDONDOPiYDOPHJMyVROWDD]HOM|YHQGĘQDSHVHPpQ\eLW ËJ\ D]W LV SpOGiXO KRJ\ 3pWHU PHJ IRJMD ĘW WDJDGQL PpJSHGLJ
háromszor. A Biblia szerint Jézus az utolsó vacsorán mondta a
NHQ\pUUH pV ERUUD KRJ\ D] D] Ę WHVWH pV YpUH $ YDFVRUiW N|YHWĘHQ
.ULV]WXV pV WDQtWYiQ\DL D] 2ODMIiN KHJ\pQ OpYĘ *HWVHPiQp NHUWEH
mentek, ahol Jézus arra kérte híveit, hogy vele virrasszanak. A
tanítványok azonban elaludtak. Iskarióti Júdás a Getsemáné kertben
árulta el egy csókkal Jézus kilétét a Kajafás által odaküldött
NDWRQiNQDNDNLNH]XWiQHOKXUFROWiN Ä$NLWPHJFVyNRORNPRQGWDĘ
az, fogjátok el.”)
Végül másnap minden úgy történt, ahogyan Jézus megjósolta: a
zsidó papok elfogatása után megverették, majd a rómaiak kezére
adták. Pilátus a Római Birodalom helytartója pedig "kezeit mosva"
KDOiOUD tWpOWH -p]XVW ÈP 3LOiWXV PpJ tJ\ LV OHKHWĘVpJHW DGRWW DUUD
hogy a júdeai nép megmentse Jézust a kínhaláltól, amikor a húsvéti
amnesztia jogszokását felelevenítette. Pilátus feltette hát a kérdést az
|VV]HJ\ĦOWW|PHJQHNDNpW]VLGyIRJRO\N|]O-p]XVYDJ\%DUDEiV
kapjon szabadságot? A tömeg azonban ekkor Barabás nevét
kiabálta. Így végül Pilátus kénytelen volt kimondani a halálos
ítéletet. Jézust megkorbácsolták, fejére töviskoronát tettek, majd
nehéz fakeresztjét hátára téve a jeruzsálemi Golgota hegyre kísérték,
ahol Kr. u. 33. április 3-án, megfeszíttették. (Eközben elsötétedett a
QDS IHOWHKHWĘHQ pSS QDSIRJ\DWNR]iV YROW   $ KDJ\RPiQ\ V]HULQW
ekkor HJ\/RQJLQXVQHYĦNDWRQDWLV]WDNLPiVNDWRQiNNDOHJ\WWRWW
állt Krisztus keresztjénél, Pilátus parancsára lándzsával döfte át az
ÒU ROGDOiW .pVĘEE D]W OiWYD DKRJ\DQ -p]XV PHJKDOW, eljutott a
fölismerésre: "Ez az ember valóban Isten Fia volt!"

Jézus kereszthalála után azonban harmadnapra feltámadt, negyven nap múlva pedig felment a Mennybe, s pünkösdkor az apostolokhoz
HONOGWHD6]HQWOHONHWDNLNPHJHUĘV|GYHKLWEHQpVEiWRUViJEDQHOĘEE-HUX]ViOHPEHQPDMGDWiYROi országokban is hirdetni kezdték Jézus
tanításait.
Forrás: Harmat Árpád Péter történész, www.tortenelemcikkek.hu és http://news.discovery.com
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ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK – TÁJÉKOZTATÁSOK
$ WHPHWĘkben elkészültek az urnafalak és a padok.
Már a megrendeléskor igyekeztünk egy anyagában,
IRUPiMiEDQ LGĘWiOOy HV]WpWLNXV XUQDIDODW WHUYH]QL pV
rendelni. Összehasonlítva a környékbeli települések
azonos funkciójú kegyeleti építményeivel, elégedettek
OHKHWQN D] HUHGPpQQ\HO 1pKiQ\ ]DNODWRWW OHONĦ SRlgártársunk az urnafal alapjainak lerakásakor, a fogadó
betonból azt a következtetést vonta le, hogy az urnafal
nem fogja betöltHQLPHJIHOHOĘHQDIXQNFLyMiW. MeggyĘ
]ĘGpVHP V]HULQW HEEHQ tévedtek. Az urnafalak mellett
padok is felállításra kerültek. A padok elhelyezésénél
köszönjük Bartos Tibor segítségét, akivel közösen határoztuk meg a vállalkozónak a telepítés pontos helyeit!
Megújultak a búcsúztatásra szolgáló épületek és környezetük is.
Elkészült a Kossuth utca Enyingi és Honvéd utca közti járda
rekonstrukció.
A járda mellé árkot is kellett létesítenünk. Az árok létesítésénél
felmerült a közterületre ültetett fák kérdése. Egy KHO\HQD]pStWĘN
D]HUĘVODNRVViJLUiKDWiVUDD]iURNQ\RPYRQDOiWPHJYiOWR]WDWWiN
a közút felé egy méterrel kitolták. Az árok kiugrójának kiásásának
napján, március 11-én, szombaton, telefonos hívást kaptam egy
felháborodott lakótól az árok „cikcakkja” miatt. Természetesen az
árok az eredeti nyomvonalra lett visszatelepítve. Az esetlegesen a
N|]WHUOHWUHW|UWpQĘQ|YpQ\OWHWpVVHOJRQGR]iVVDODWHOHNpVD]~W
közti közterület karbantartási kötelezettséggel kapcsolatban Juhász József munkatársam szívesen ad felvilágosítást. Az érintett
LQJDWODQRN WXODMGRQRVDLQDN G|QWĘ W|EEVpJH |U|PPHO IRJDGWD D
IHMOHV]WpVW $ MiUGD pV D FVDSDGpNYt] HOYH]HWĘ iURN YLVV]DiOOtWiVD
reméljük megoldást jelent az ingatlanokra befolyó víz problémájára is, az esztétikai és használati érték mellett!
Tükröm- tükröm mondd meg nékem…,
ki az, DNL D PHJHUĘVtWHWW DQ\DJ~ WNU|W EHW|UWH $ WN|U
szándékunk és funkciója szerint a beláthatatlan, ezért
YHV]pO\HVNHUHV]WH]Ędésben a közlekedést segítette. Azt
is mondd meg tükröm, ki zúzta le DKLUGHWĘWiEOiW$KLrGHWĘWiEODD]LQIRUPiOyGiVHJ\LNOHKHWĘVpJH%t]RPEHnne, hogy az információk olvasása legalább akkora haszQRWKR]PLQWDWiEODV]pWYHUpVpEĘOIDNDGyL]RPIHMOĘGpV
A természetes elhasználódás miatti eszközpótlás is megterheli a közösségünket.
Kérem D]RNDWD]HUHMNWHOMpEHQOpYĘODNRVDLQNDWDNLND]
XWFDL VSRUWRNDW V]HUHWQpN Ħ]QL KRJ\ YiUMiN PHJ DPtJ
PyGXQNOHV]V]DEDGWpULWHVWHG]ĘJpSHNHWWHOHStWHQL
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7Ħ]YDQEDEiP (J\V]pSFVW|UW|NLNpVĘGéOXWiQRQ NDSWDP HJ\ WHOHIRQW VĦUĦ IHNHWH IVW
borítja a falut, a Dózsa utcából kiindulva. A
KHO\V]tQHQ YDOyEDQ HJ\ pJĘ ÄNHUW´ IVW pJHWW
PĦDQ\DJ EĦ]H pV HJ\ DJLOLV ILDWDO IRJDGRWW
´LGHpUGHNOĘGĘO te...?” megszólítással. Az eset
VRUiQUHQGĘULVHJtWVpJHWNHOOHWWNpUQHP$Kiztartási és a veszélyes hulladék égetése elfogadhatatlan, a rendeletünket, a hulladékok
kezelésre vonatkozó, és a természet megóvásáUyOUHQGHONH]ĘW|UYpQ\HNHWLVsérti, így megítéOpVHPV]HULQWQHPHJ\V]HUĦKHO\LKDWyViJLJ\
Zéró tolerancia a kö]|VVpJQNHW PpUJH]ĘNNHO
szemben.
6HJpO\NpUHOHPpVDEHQHPYDOORWWM|YHGHOHPV]HU]ĘWHYpNHQ\VpJNDSFVRODWD2O\DQVHJpO\NpUHOPHWDKROD
helyszíni környezettanulmány alapjiQYDOyV]tQĦVtWKHWĘHJ\pEDNpUHOHPEHQQHPV]HUHSHOWHWHWWM|YHGHOHmV]HU]Ę WHYpNHQ\VpJ - mint például elektronikai és veszélyes hulladékok illegális bontása, haszonanyagok
értékesítése -QHPpUWpNHOKHWHNSR]LWtYDQ6ĘW$PHJDONRWRWWUHQGHOHWQNpUWHOPpEHn, amennyiben a veszélyes hulladék ártalmatlanítását felszólításra nem igazolják, még bírságot is kell fizetniük az illegális
ÄKXOODGpNNH]HOĘNQHN´

Tükröm- tükröm mondd meg nékem…
ki az, DNL D N|]|VVpJL pSOHWQNQpO HOKHO\H]HWW OpSFVĘYLOiJtWiVW
mind az 5 lámpát, ripityára törte? Ki az, aki a kihelyezett dekorációt megsemmisítette, aki a leandereket leamortizálta?
RHQGĘUHLQN NRSRJWDWQDN PLUH D ODS PHJMHOHQLN NRSRJWDWWDN D]
LOOHWĘ N DMWDMiQ
(J\WWPĦN|GpV D] HJ\LN PHJKDWiUR]y KD]DL PXQNDHUĘ WRERU]y- N|]YHWtWĘ FpJ PHJNHUHVpVpUH 0DQ $W
Work) ingyenes helyiséghasználatot biztosítottunk a tanácskozó termünkben. Örömteli hír, hogy a Ságvár,
Ádánd, Balatonszabadi aktivitás miatt a Veszprémbe, VeszprémEĘOközlekHGĘ buszjáratuk irányát is megváltoztatták.
-HOOHPH]ĘDGDWKRJ\6LyIRNUyOIĘWVLNHUOWWRERUR]QL%DODWRQV]DEDGLUyOSHGLJPiUIĘMiU9HV]SUpPEH
GROJR]QL%iWRUtWDQpNPLQGHQiOOiVNHUHVĘWKRJ\M|MM|QHODN|YHWNH]ĘWRERU]iVUDDPL2017. április 10-én
KpWIĘQreggel lesz 9 órai kezdéssel, a PMH tanácskozótermében!
Király Kálmán polgármester

Zöldhulladék szállítás Balatonszabadiban
Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmet, hogy zöldhulladék csak átlátszó zsákokban heO\H]KHWĘHODJ\ĦMWĘSRQWRQ.pUMNKRJ\D]|OGpVDViUJDV]tQĦV]HOHNWtYJ\ĦMWĘ]ViNRNDW
ne használják erre a célra!
További kérés, KRJ\FVDND]|OGKXOODGpNV]iOOtWiVWPHJHOĘ]ĘKpWYpJpWĘONH]GYHKRUGMiND
J\ĦMWĘSRQWUD D ORPE- pV IĦQ\HVHGpNHW WDUWDOPD]y ]ViNRNDW ËJ\ csupán néhány napig
halmozódik, és nem rontja a településképet. Köszönjük.
Zöldhulladék elszállítása mindig szerdai napokon történik, az alábbiak szerint:

április 19., május 17., június 14., július 12., augusztus 09., szeptember 06., október 11., november 29.
$J\ĦMWĘSRQWDN|]SRQWLWHPHWĘpVDYROW'y]VDpWWHUHPN|]|WWLIYHVWHUOHWHQWDOiOKDWy 9DN%RWW\iQXWFD .
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Mozgalmas március hónap D.RVVXWK0ĦYHOĘGpVL.|UEHQ
Március 11-pQ OiWWD YHQGpJO D K|OJ\HNHW D N|U IpUILWDJViJD 7|EE PLQW HJ\ KyQDSRV NpV]OĘGpV XWiQ PLQWHJ\  yUiV V]tQHV
SURJUDPPDO N|V]|QW|WWpN ĘNHW D 1HP]HWN|]L 1ĘQDS alkalmából. Hagyományosan volt ének és próza, vers, tánc, vidám jelenetek,
YDODPLQW GLDYHWtWpV DPDWĘU WHUPpV]HWIRWyV NpSHNEĘO $ programot a finom vacsora után a hagyományos boszorkányválasztás zárta,
DKRODN|YHWNH]ĘQĘQDSLJKLYDWDOEDQOpYĘERV]RUNiQ\Wps segédeit sorsolták ki.
Négy nap múlva az egyesület egyik legmozgalmasabb napja, nemzeti ünnepünk következett.
Immár második éve az Együttfutás UHQGH]YpQ\pQHN]iUyPRPHQWXPDDEHIXWyXWiQLIULVVtWĘYHQGpJOiWiVDN|UV]pNKi]iEDQW|UWpQW,
az egyesület seJtWĘLQHN N|]UHPĦN|GpVpYHO $] LGĘMiUiV LGpQ NHGYH]HWW D UHQGH]YpQ\QHN tJ\ My YROW OiWQL D VRN UpV]WYHYĘW DNLN
UHPpOMNM|YĘUHLVPHJOiWRJDWQDNEHQQQNHW
A kora este hagyományos programja nemzeti ünnepünkre való megemlékezés. A két helyszínen (bent a bútoraiban megújult
V]pNKi]XQNEDQ  OHERQ\ROtWRWW QQHSL PĦVRU yYRGiVDLQN pV FLYLO SDUWQHUHLQN N|]UHPĦN|GpVpYHO ]DMORWW PDMG D YLOiJ HOVĘ N|]WpUL
Kossuth szobránál zárult, az emlékezés virágainak elhelyezésével.
Talán kevésbé ismert a nagyközönség számára,
hogy immár negyedik alkalommal került sor az
ünnepség
után
azon
civil
szervezeti
HJ\WWPĦN|GpVL PHJiOODSRGiV aláírására,
PHO\QHN WDJMDL .RVVXWK 0ĦYHOĘGpVL .|U
Egyesület,
Balatonszabadi
Népdalkör
Egyesület, ThálLD 0ĦYpV]HWEDUiW (J\HVOHW
%DODWRQV]DEDGL 3ROJiUĘU (J\HVOHW 2QRJXU
+DJ\RPiQ\ĘU]Ę
HJ\HVOHW
6LyMXWpUW
)DOXV]pStWĘ (J\HVOHW  pYHN yWD HJ\WW
gondolkodnak és cselekednek, támogatják
egymást a helyi közösségek érdekében.
Lapzárta után már folyik a borverseny lebonyolítása, április 8-án K~VYpWLNp]PĦYHVIRJODONR]iVt tartunk, 10-én a szavalóversenyen látjuk vendégül iskolásainkat, 30-án pedig
hagyományos májusfaállításra kerül sor. Rendezvényeinken továbbra is szeretettel látunk mindenkit.
A Kossuth 0ĦYHOĘGpVL.|U9H]HWĘVpJH

A Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesületének hírei
A márciusban megrendezett Együttfutás eseményen vércukor- és vérnyomásmérésen vehettek részt az érGHNOĘG|N Vércukrot 49 ember méretett, vérnyomást 43
HPEHU(EEĘOvoltak olyanok, akik Ádándon is mérettek,
és a futás után is kontrollként megismételtették a mérést.
(J\PDJDVFXNURWPpUWQNÈGiQGRQĘ0DURVRQLV~MEyO
méretett. Akkor már kevesebb volt, de még mindig sok.
(OĘ]PpQ\HL QHP YROWDN Kértük, hogy keresse fel
háziorvosát. Már ezért is megérte, remélem, hogy
tudtunk segíteni. Volt még néhány magasabb vércukor
érték, de néhányuknál kiderült, hogy egyébként
cukorbetegek. Dicséretes, hogy ennek tudatában is
mérettek. Voltak magas vérnyomás értékek, amik a futás
hatására csökkentek, itt van a mozgás jótékony hatása. A
gyerekek egymást biztatták, hogy ne féljenek a
PpUpVHNWĘO&VDNHJ\JRQGYROWKRJ\U|YLGYROWD]LGĘ
ezekre az egészségügyi kontrollokra.
Egyesületünk tagsága úgy ítéli meg, hogy érdemes volt ezt csiniOQLM|YĘUHRODMR]RWWDEEDQIRJPHQQLgUOünk, hogy részt vehettünk
ezen az eseményen. Ha már egy embernek tudtunk segíteni, megérte.
6]HUHWQpQNWiMpNR]WDWQLPLQGHQNLWKRJ\PiMXVKyQDSEDQJ\yJ\FLSĘUHQGHOpVpUHYDQOHKHWĘVpJ. Május 3-án, szerdán 16 órakor a
3HWĘIL 0ĦYHOĘGpVL +i]EDQ OHV] |VV]HM|YHWHOQN DKRYD YiUXQN WDJRNDW pV QHP WDJRNDW $ NpQ\HOPHV FLSĘ QDJ\RQ IRQWRV FLSĘEH
EHWpWHWLVOHKHWUHQGHOQL.DWDOyJXVEyOOHKHWNLYiODV]WDQLDPHJIHOHOĘFLSĘW
Tagjainknak szeretném írni, hogy kivételesen júniusban LVOHV]J\ĦOpVQN7-én. Dr. Koch Béla háziorvosunk látogat el hozzánk,
aktualitásokról fog beszélni. Mindenkit szeretettel várunk.
Mészárosné Horváth Rózsa elnök
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Együtt futottunk
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Hirdetések

.

A PELSO-KOM
Ki]KR]PHQĘszelektív KXOODGpNJ\ĦMWpV
LGĘSRQWMDi:

2017. április 11. - kedd
SDStUpVPĦDQ\DJ
2017. április 14. – péntek
üveg hulladék
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Húsvéti kerek kalács

Hozzávalók
100 dkg finomliszt
GNJpOHV]WĘ
8 dkg cukor
0.5 dkg só
2 db tojás
5 dl tej
5 dkg vaj (olvasztott vagy margarin)
Elkészítése
GOODQJ\RVWHMEĘOWeáskanál FXNRUEyOD]pOHV]WĘEĘOpVGNJOLV]WEĘOWHMI|OVĦUĦVpJĦNRYiV]WNpV]tWQNPDMGNHOHV]WMNNE-15
percig. Amikor jó a kovász, összegyúrjuk a többi hozzávalóval. Jól kidagasztjuk, majd fél órát kelesztjük.
Kelés után a tésztát 6 felé vágjuk, a fotó alapján készítjük el a fonatokat. Megkenjük tojás sárgájával, közepébe elhelyezzük a színes,
IHVWHWWIĘWt tojásokat. Utána a tepsiben kelesztjük még 30 percig. (OĘPHOHJtWHWW o& VWĘEHQSHUFDODWWmegsütjük.
Díszíthetjük színes cukorkákkal is.

Nagypénteki népszokások
%iU D] ĘVHJ\Ki]EDQ QHP WDrtották ünnepnek, mert böjti
nap volt, a kereszténység századai alatt számtalan kereszWpQ\VpJ HOĘWWL NpS]HW D Wavaszkezdetre utaló hiedelem,
szokás kapcsolódott e naphoz.
A népi hagyomány a megtisztulás és megújulás napjának is tekinti nagypénteket, de ez igaz az egész nagyhétre is. Az egész
Kárpát-medencében szokásban volt a hajnali mosakodás, ami a
EĦQWĘOYDOyPHgtisztulást jelképezte, de a hiedelem szerint segített
DEHWHJVpJWĘOPHJV]DEDGXOQL+DVRQOyPHJIRQWROiVEyOVRNKHO\HQ
az állatokat is lefürösztötték.
-p]XV KDOiOiUD HPOpNH]YH QDJ\SpQWHNHQ D WĦ] PLQGHQ Ki]QiO
NLDOXGW PpJ IĘ]QL VHP YROW V]DEDG PLQGHQKRO Vzigorú böjtöt
tartottak. Úgy vélték, hogy aki a tiltás ellenére mégis aznap begyújt, azt ellepik a férgek. Nagypénteket a reformátusok is megWDUWRWWiN V]LJRU~ E|MWL QDSQDN DPLNRU D KtYĘN WDUWy]NRGQDN D
hústól, a zsiradékoktól. Nyers- és aszalt gyümölcsöt, levesféléket,
WpV]WiNDW IĘ]HOpNHW PiNRV JXEiW OHSpQ\NHQ\HUHW IRJ\DV]WRWWDN
amit már korábban elkészítettek, vagy csak hideget ettek, kenyeret, hagymát, aszalt gyümölcsöt vagy pattogatott kukoricát. De
E|MWLpWHOQHNV]iPtWRWWDOHNYiUGLyPp]EHIĘWW, savanyúság vagy
D] HUĘV W~Uy DPLW PiU ĘVV]HO PHJFVLQiOWDN $] DVV]RQ\RN QDJySpQWHNHQQHPVW|WWHNNHQ\HUHWPHUWKLWNV]HULQWD]NĘYpYiOKDW

6RNKHO\WWDWNU|WDPLWDPiVYLOiJEDYH]HWĘ~WMHONpSpQHNWDUtottak, letakarták. Megállították az órát, úgy tettek, mintha halott
OHQQHDKi]QiO(]DQDSOHKHWĘVpJHWDGRWWDUUDLVKRJ\DWHPHWĘEH
menjenek az emberek, meglátogassák halottaikat, megtisztítsák a
sírokat.
A családok kora reggel gyalogosan mentek a templomba. Még a
IDOXWyO W|EE NLORPpWHUUH pOĘN is gyalogosan vágtak neki a hosszú
útnak, ló és kocsi nélkül. Szokásban volt a határjárás, határkerülés
LV ,O\HQNRU D IpUILDN D WHPSORP HOĘWW J\OHNH]QHN FVRSRUWRVDQ
PHQQHN D KDWiUED DKRO ]DMNHOWpVVHO NHUHSOpVVHO Ħ]WpN HO D] iUWy
HUĘNHW D I|OGHNUĘO -ézus halálának napját szerencsétlen napnak
tartották a munkavégzésre, így kerültek minden állattartással, és
I|OGPĦYHOpVVHO NDSFVRODWRV PXQNiW 1HP LV PRVWDN PHUW DWWyO
tartottak, hogy a ruha YLVHOĘMpEHYLOOiPFVDSQDAki varrt, az úgymond megszurkálta Jézus sebeit, így ezt is kerülték. Ezen a napon
QHP LV IRQWDN QHP LV V]ĘWWHN D] DVV]RQ\RN $ YLGpNL HPEHUHN
ilyenkor megtisztították a portájukat, a házat megtapasztották, van
DKRO PHV]HOWHN LV $] HJpV] QDJ\E|MW LGĘV]DNEDQ pUWHOHPV]HUĦHQ
tilos volt a táncos, zenés mulatság.
1DJ\SpQWHN pV K~VYpW D NHUHV]WpQ\VpJ OHJNLHPHONHGĘEE QQHSHL
emlékezzünk tehát pénteken és ünnepeljünk vasárnap a szokásokQDN PHJIHOHOĘHQ NL - ki vallásos vagy néphagyomány szerinti
módon, együtt örülve a húsvét különlegességének!
Forrás: internet

Óvodai beiratkozás
Értesítjük az érintetteket arról, hogy az óvodai beiratkozás
Balatonszabadi Aranyalma Óvodában
2017. május 9-én 8-16 óráig és május 10-én 8-16 óráig lesz.
Szeretettel várjuk a beiratkozókat!
Óvó nénik
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Postánkból
A márciusi lapszámban feltettük a kérdést, hogy
kell-e nekünk, kell-e Balatonszabadi lakosságának az önkormányzati havi lap?
0HJWLV]WHOĘ YROW V]iPXQNUD KRJ\ W|EE OHYHOHW pV megkeresést
kaptunk. Az alábbiakban – részben – a kapott leveleket idézzük.
Tisztelt Címzett!
Szeretném kérni, hogy a Szabadi szó írását és terjesztését ne
szüntessék meg. Sok helyi lakóval beszéltem és sokan hiányolnák a
KÖZSÉG LAPJÁT. Az eddigi cikkek nagyon jók voltak, leginkább
az Önkormányzati hírek, amik fontosak számomra.
Sokan velem együtt nem járunk olyan helyen, ahol tanfolyamokról,
|VV]HM|YHWHOLHVHPpQ\HNUĘOKDOODQink.
Tisztelettel: Hadiné Nacsa Marianna
Kell-e nekünk Szabadi Szó?
A márciusban megjelent cikkhez szeretnék néhány gondolatot írni.
Igen, kell nekünk Szabadi Szó. Írom ezt magánemberként és egy
HJ\HVOHWYH]HWĘMHNpQW
Én minden hónapban örülök, mikor megtalálom a postaládánkban az
~MViJRW IpUMHPPHO HJ\PiV NH]pEĘO YHVV]N NL KRJ\ Ni nézze meg
HOĘEE )RQWRV D] ~MViJ PHUW HEEĘO pUWHVOKHWQN |QNRUPiQ\]DWL
KtUHNUĘO DNWXiOLV GROJRNUyO HJ\HVOHWL KtUHNUĘO +DOORWWDP RO\DQ
véleményt, hogy már nem közvetítik a testületi üléseket, most még
az újságot is meg akarják szüntetni. Hol marad a lakosság
tájékoztatása? Én erre azt mondom, hogy bárki elmehet a testületi
ülésekre, mert nyilvános. Ott van az internet, van Balatonszabadinak
honlapja. Bárki tájékozódhat. Igaz, nincs mindenkinek internete.
Ezért is kell nekünk a Szabadi Szó. Nekem, mint egyesületi
YH]HWĘQHN QDJ\RQ KLiQ\R]QD D] ~MViJ 0LQGLJ PHJMHOHQWHWKHWMN
KtUHLQNHW tUKDWXQN HVHPpQ\HLQNUĘO UHPpOHP KRJ\ pUGHNOL D]
embereket. Mindezt tehetjük ingyen.
7LV]WHOHW D V]HUNHV]WĘNQHN DNLN D] ~MViJ |VV]HiOOtWiViW
szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik, sokszor bírálatot is
NDSQDN PXQNiMXNpUW 1HP N|QQ\Ħ IHODGDW ,VPHUĘV D KHO\]HW PHUW
egy egyesület vezetése is ugyanilyen. Csak lelkesedéssel lehet
csinálni. Nagyon remélem, többen hozzászólnak ehhez a témához,
nem csak a szomszéddal beszélik meg.
Mészárosné Horváth Rózsa
7LV]WHOW6]HUNHV]WĘVpJ
Alulírott Szabó Jánosné Balatonszabadi, Kossuth u. 139. szám alatti
ODNRV D IDOXEDQ pOĘ Q\XJGtMDVRN QHYpEHQ V]HUHWQpP NpUQL KRJ\ KD
csak egy mód van rá, ne szüntessék meg a Szabadi Szót.
0LQ\XJGtMDVRNFVDNHEEĘOpUWHVOQNV]LQWHPLQGHQUĘOPiVKRQQDQ
nem tudjuk meg, hogy mi történt a faluban, vagy milyen események
várhatók. Én magam például a Szabadi Szónak köszönhetem, hogy
elkezdtem járni a meridián tornára, és hogy sikerült a számítógépes
képzésre is bejutnom. Ha nem olvasom az újságban, akkor nem is
tudok róla. Frissen tartjuk magunkat, az egészségünket, az eszünket.
Nagyon jó, hogy benne volt az újságban a szemétszállítási naptár, a
kutyaoltás, meg minden fontos informáciy(]HNUĘODGROJRNUyOD]RN
D] LGĘVHEE HPEHUHN KRQQDQ LV WXGKDWQiQDN KD QHP MiUQDN HO
otthonról? Nem látják a plakátokat, és boltba sem járnak el, így
máshonnan nem is tudhatják meg az információkat. Nagyon sokszor
pedig olyan dolgokról is olvashatunk, amik nincsenek sem
kiplakátozva, sem meghirdetve, de érdekes hírek.
$6]DEDGL6]yVRNV]tQĦpUGHNHVLQIRUPiFLyYDOWHOL~MViJpUGHPHV
forgatni és eltenni. Tisztelt érte azoknak, akik készítik, és dolgoznak
vele. A nyugdíjasok nevében kérjük a Polgármester urat, hogy
OHJ\HQHN VHJtWVpJpUH D V]HUNHV]WĘVpJQHN KDVVRQ RGD KRJ\ PHJ
lehessen tartani a Szabadi Szót.
Balatonszabadi, 2017. március 21.
Tisztelttel: Szabó Jánosné
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Húsvét havában, az alábbiakban Cseri Kálmán (1939 – 2017) református lelkipásztor
,JHKLUGHWpVpEĘO LGp]QNDNLDUHIRUPiWXVLURGDORPNLHPHONHGĘPĦYHOĘMHYROWakit nemcsak Magyarországon,
hanem a határokon túl is széles körben ismernek.
Mi az örök élet?
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
KLV]ĘEHQQHHOQHYHVV]HQKDQHP|U|NpOHWHOHJ\HQ -Q
Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban.
Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt aNDUMD DPLUH Ę LV Yágyik: hogy örök életünk legyen.
Mi az örök élet?
Az, ami az édenkertben volt az ember osztályrésze, amikor
WHUHPWĘ,VWHQpYHOPHJKLWWEHQVĘVpJHVN|]|VVpJEHQpOW$NNRU
az élet még „vegytiszta" állapotában volt az ember birtoka,
QHPV]HQQ\H]WpND]WKDOiOHUĘNIpOHOHPIiMGDORPQpONO|]pV
EHWHJVpJKDOiO$]|U|NQHPFVDNLGĘLKDQHPPLQĘVpJLMHO]Ę
is: teljes, igazi, tökéletes élet. Nemcsak azt jelenti, hogy nincs
vége, hanem azt is: nincs híja.
Amikor az HPEHUIJJHWOHQtWHWWHPDJiW,VWHQWĘOD]pOHWIRUUásától, elveszítette ezt az életet, s maradt neki a puszta lét. Az
Újszövetség két külön szóval jelöli ezt: a teljes, isteni élet a

dzóé, a puszta lét a biosz. Ez a szó jelenti létünk anyagi feltételeit is0DWHKiWPLQGQ\iMXQNOpWpEĘOH]D]LJD]LpOHWKLiQyzik. Nikodémus is ezzel a hiányérzettel ment Jézushoz.
A Biblia szerint ez az élet egy személy. Úgy hívják: Jézus.
„Én vagyok az élet" - PRQGWD Ę W|EEV]|U LV 6 D] pOHW W|EE
mint a táplálék (Mt 6,25). Aki Jézussal kapcsolatba kerül
(benne hisz), annak a bioszában megjelenik a dzóé. És Isten
akarata az, hogy nekünk újra örök életünk legyen. Olyan élet,
ami felett nincs hatalma a biológiai halálnak sem, mert „aki
hisz énbennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25).

Van-e már most örök életem? Lehet, mert Jézus visszaszerezte és kínálja szeretettel.
Mit tegyünk mi?
$PLNRU H]W KDOORWWiN PLQWKD V]tYHQ WDOiOWiN YROQD ĘNHW H]W
kérdezték. „Mit tegyünk...?" (ApCsel 2,37)
6ĘPLWYiODV]ROW"
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus
.ULV]WXV QHYpEHQ EĦQHLWHN ERFViQDWiUD pV PHJNDSMiWRN D
Szentlélek ajándékát." (38. v.)
Vagyis mi az események sorrendje? Hallgatták az igét, azt
komolyan vették (mintKDV]tYHQWDOiOWDYROQDĘNHW EĦQEiQDtra jutottak, ennek jeleként megkeresztelkedtek, Jézus érdeméért bocsánatot kaptak, s akkor megkapták a Szentlélek ajándékát.
,VWHQPLQGHQWD]ĘLJpMpYHOYpJH]HO,JHQpONOQLQFVpOHWYiltozás. Valóban életkérdés, hogy hallgassuk Isten igéjét, és

$ EĦQ|V HPEHU ~MMiWHUHPWpVH D] ~MMiV]OHWpV PLQGHQHVWĘO
Isten munkája. És mit tehetünk érte mi? Ezt kérdezték pünkösdkor is az emberek Péter prédikációja után.
fogadjuk be, vagyis vegyük személyesen magunkra nézve
NRPRO\DQ D]W ,VWHQ LJpMH OHSOH]L OH EĦQHLQNHW D 6]HQWOpOHN
LQGtW ĘV]LQWH EĦQEiQDWUD Ę WHV] EL]RQ\RVVi D IHOĘO, hogy boFViQDWRWNDSWXQNVĘYH]HWXWiQDD]HQJHGHOPHVVpJútján.
Ezt a sorrendet nem lehet megfordítani, mindenütt így olvasVXND6]HQWtUiVEDQ1HPOHKHWHOĘUHYHQQLD6]HQWOpOHNDMiQGéNiWPHUWFVDND-p]XVEDQKtYĘEĦQERFViQDWRWQ\HUWHPEHUNDS
Szentlelket.
A mi feladatunk tehát az, hogy hallgassuk az igét, és fogadjuk
be, vegyük azt komolyan. Ezt a Biblia így is nevezi: igazat
adtak Istennek (Lk 7,29).

Mit tegyünk mi?
$GMXQNLJD]DW,VWHQQHNYDOOMXNPHJpVKDJ\MXNHOEĦQHLQNHWpVWHJ\NPHJDPLUHD/pOHNLQGtW'HQHIHOHGMN hogy mindebben
Isten kegyelme, Isten Lelke segít bennünket!
Forrás: www.facebook. hu, Cseri Kálmán igehirdetései
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$]pSOĘKDODVWy
Horváth István a Halzóna Kft. tulajdonosa
az alábbiakról tájékoztatta Olvasóinkat.
3RQWRVDQ HJ\ pYYHO H]HOĘWW kezdtük meg a tó betelepítését kis
halakkal (ponttyal, amurral, compóval, csukával) A halak szépen
QĘQHN FVHSHUHGQHN Ez pYEHQ PpJ EĘYtWHQL V]HUHWQpnk az
iOORPiQ\WVOOĘNWHOHStWpVpYHO
(ONpV]OWDKDOĘUKi]PHJNDSWXNUiDMRJHUĘVKDV]QiODWEDYpWHOL
engedélyt. Ez lesz a halastó központi része. Jelenleg parkosítás
zajlik, kb. 100 db fát telepítettünk, füvesítettünNPLYHOHVĘXWiQ
nagy a sár.
0LYHO D FpOQDN PHJIHOHOĘ KDV]QRVtWiVKR] D UHQGH]HWW N|UQ\H]HW
LV V]NVpJHV H]pUW D QDJ\N|]|QVpJ HOĘWWL PHJQ\LWiVW ĘV]UH
tervezzük - DGGLJPHJHUĘV|GLNDIĦDIiNpVUHPpQ\HLQNV]HULQW
M|YĘUH PiU WHOMHV PpUWpNEHQ ]HPHOQL IRg a halastó és
SLKHQĘSDUN
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munka, kevés a szabadság, egyébként sincs semmi probléma,
akkor meg minek idegesítse magát az ember lánya… Arról már
Mai, rohanó világunkban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az nem is szólva, hogy még ki is derülhet valami… Ráérünk majd
HJpV]VpJHV pOHWPyGUD D V~O\NRQWUROOUD D PHJHOĘ]pVUH (J\PiVW akkor orvoshoz rohangálni, nem igaz?
pULN D NO|QE|]Ę NDPSiQ\RN D] LVPHUHWWHUMHV]WĘ- vagy
reklámfilmek. Az asszonyok-lányok egészséges fogások vagy A juttatás akkor is az, ha nem készpénzben üti a markunkat,
fogyókúrás csodaételek receptjeit cserélik, osztják meg egymással, KDQHP LQJ\HQHV EXV] NpSpEHQ $] LGĘ PLQGHQNLQHN LGĘ QHP
pV WHOH YDQ D] LQWHUQHW HG]ĘWHUHPEHQ NpV]OW IRWyNNDO +LV]HQ D] KyQDSRNDWNHOOHWWYiUQLHJ\HOĘMHJ\]HWWLGĘSontra, hanem ölünkbe
KXOORWW D OHKHWĘVpJ pV QHP D WiYROViJL EXV]MiUDWWDO NHOOHWW XWD]QL
egészség, a fittség nagyon fontos! Vagy annyira azért mégsem?
.DSRVYiUUD (J\HWOHQ GpOHOĘWW DODWW HJ\ HJpV] EXV]Q\L DVV]RQ\
+RVV]~ LGĘ yWD pO D OHKHWĘVpJ D NDSRVYiUL .DSRVL 0yr Kórház a vizsgálatait végezték el a kórházi dolgozók, orvosok, mondhatni
PHJ\pEHQ pOĘ QĘN V]iPiUD LQJ\HQHV PDPPRJUiILDL YL]VJiODWRW soron kívül. Kiderült valami? Igen, volt olyan közöttünk, akinél
szervez: egy-HJ\ WHOHSOpVUĘO LJpQ\ V]HULQW HJ\-HJ\ EXV]Q\L QĘW kiderült. Hogy ez szerencse vagy sem, nem tudom. Azt viszont
fogadnak az általuk megjelölt napon. Ez a kezdeményezés a tudom, hogy homokba dugott fejjel nem lehet semmit sem
UpV]WYHYĘN V]iPiUD LQJ\HQHV KLV]HQ D] |QNRUPiQ\]DW – PHJHOĘ]QLYDJ\PHJDNDGiO\R]QL
felismerve D V]ĦUĘYL]VJiODW IRQWRVViJiW -, kifizette a külön busz
költségét. Ez évben február 28-án vettek részt Balatonszabadiból a .HGYHV $VV]RQ\WiUVDLP $WWyO KRJ\ QHP DNDUXQN YDODPLUĘO
PDPPRJUiILDLV]ĦUĘYL]VJiODWRQD-pYN|]|WWLQĘNWRYiEEiD tudomást venni, az még létezik. Lassan már a csapból is az folyik,
NyUKi] D]W LV OHKHWĘYp WHWWH KRJ\ WGĘV]ĦUĘ pV QĘJ\yJ\iV]DWL hogy minél korábban fedeznek fel egy betegséget, annál jobban és
UiNV]ĦUĘ YL]VJiODWRQ LV UpV]W YHKHVVHQHN D MHOHQWNH]ĘN (]W LV könnyebben gyógyítható. Ti nem érzitek, hogy szükség van ránk?

Mégis, kinek az élete…?

sokan kérték.
Azaz… azt írtam, sokan. A kórház által megküldött lista alapján
QĘQHNNOGWHNNLpUWHVtWĘWDV]ĦUpVUĘO.|]ONpSSHQFVDN
IĘMHOHQWNH]HWWpVQpKiQ\DQNO|QE|]ĘRNRNPLDWWPpJVHm jöttek
HODYL]VJiODWUD(]]HOD]ÄpUGHNOĘGpVVHO´PpJD]RUV]iJRV-os
átlagot sem értük el. Természetesen tudom én is, hogy sok a

Mi vagyunk azok, akik vigyázzuk gyermekeinket, gondozzuk
XQRNiLQNDW HOOiWMXN LGĘV V]Oeinket, dolgozunk, tervezünk, és
várjuk a nyugdíjas éveket – miért érzitek úgy, hogy mindez nem ér
PHJHJ\GpOHOĘWW|WQpKiQ\YL]VJiODWRW".pWpYP~OYDLVPpWOHV]
OHKHWĘVpJUi– legyünk többen, legyünk legalább annyian, mint az
országos átlag.
KBR

Aki teheti, akinek eszébe jut, akinek van egy kis rászánni való ideje,
akinek van egy üres papírja, van egy kedvenc verse, a Költészet
1DSMiUDKR]]DHOD0ĦYHOĘGpVL+i]KR]pVWHJ\HNLDWiEOiUDD]WDPL
neki kedves, amit fontosnak vagy szépnek tart. Mi mással
ünnepelhetnénk József Attila születésnapján, április 11-én, ha nem
verssel, ha nem játékkal? Felhívásunkkal szeretnénk arra biztatni
mindenkit, ünnepeljen velünk a Költészet Napján!
$N|OWpV]HWNpWV]HPpO\HV7DOiONR]y.|OWĘpVROYDVyWpUUHOpVLGĘYel
PLWVHPW|UĘGĘYLV]RQ\D/HKHWWLWNRVNDSFVRODWLVGHPHJRV]WKDWMXN
másokkal is a találkozás örömét.
7HJ\N NL D 0ĦYHOĘGpVL +i] WiEOiMiUD D QHNQN OHJNHGYHVHEE
verset! Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben kedves
verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki teheti, és
olvasson! $YHUVHNHW|VV]HJ\ĦMWMNPDMGKRQODSXQNRQPHJMHOHQWHWjük. Aki hallgatni is szeretné a verseket, azokat 2017.04.07-pQyUDNRUYiUMXNDYHUVPRQGyYHUVHQ\HOĘYiORJDWyMiQD0ĦYHOĘGpVL
Házba.
KincVNHUHVĘÈ0.3HWĘIL6iQGRU0ĦYHOĘGpVL+i]D%DODWRQV]DEDGL9DN%X. www.kincskeresoamk.hu
%DODWRQV]DEDGL.|]VpJgQNRUPiQ\]DW.pSYLVHOĘ-testületének 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2016. május 30. napjával)
5e6=/(7$5(1'(/(7%ė/

14. Udvar karbantartási támogatás
   8GYDU NDUEDQWDUWiVL WiPRJDWiVNpQW D] |QNRUPiQ\]DW YiOODOMD KRJ\ D WiPRJDWiVEDQ UpV]HVOĘ UpV]pUH D] iOWDla használt egy
GDUDEODNyLQJDWODQKR]WDUWR]yXGYDUNDUEDQWDUWiVLPXQNiLWHOYpJ]L IĦQ\tUiVPHWV]pVNHUtWpVIHVWpVH PLQGHQpYEHQPiMXVnapjától
RNWyEHUQDSMiLJWHUMHGĘLGĘUHDEL]RWWViJiOWDOPHJiOODStWRWWUHQGV]HUHVVpJJHO
(2) A támogatás annak D%DODWRQV]DEDGL.|]VpJEHQODNyKHOO\HOUHQGHONH]ĘV]HPpO\QHNiOODStWKDWyPHJ, akinek a háztartásban az
HJ\ IĘUH HVĘ KDYL M|YHGHOPH QHP KDODGMD PHJ D] |UHJVpJL Q\XJGtM OHJNLVHEE |VV]HJpQHN -iW HJ\HGO pOĘ HVHWpEHQ -át,
feltéve hogy az érintett ingaWODQQDNWXODMGRQRVDEpUOĘMHYDJ\HJ\pEMRJFtPHQKDV]QiOyMD
(3) A támogatás iránti kérelmet minden év április 30. napjáig kell benyújtani írásban PHO\UĘO D EL]RWWViJ MRJRVXOW G|QWHQL
OHJNpVĘEEPiMXVQDSMiLJ
   5HQGNtYOL pOHWKHO\]HWEH NHUOĘ NpUHOPH]Ę D WiPRJDWiV LUiQWL NpUHOPHW D   EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW LGĘSRQWRQ W~O LV
HOĘWHUMHV]WKHWLKDYLM|YHGHOPpUHWHNLQWHWQpONO(]HVHWEHQDEL]RWWViJDNpUHOHPEHpUNH]pVpWN|YHWĘQDSRQEHOOG|QW
 5HQGNtYOLpOHWKHO\]HWQHNPLQĘVODWDUWyVEHtegség, vagy családtag elvesztése.
(6) A kérelemhez a jövedelemigazolást mellékelni kell.
(7) A természetben nyújtott támogatás családonként legfeljebb 6 alkalomra adható. Egy alkalommal legfeljebb 2 óra munka végezKHWĘ
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Húsvétvirág, vagyis a nárcisz
Mivel húsvét táján kezd kihajtani, a nárciszt húsvétvirágnak vagy a feltámadás virágának is nevezik, s a keresztre
IHV]tWpVWiEUi]ROyNpSHNHQLVOiWKDWy/HKHWDEĦQD]|Q]pVpVD]|QV]HUHWHWMHONpSHLV%iOLQW*D]GD- egyébként
nagyon informatív és hasznos honlapján, www.balintgazda.hu - W|EEHN N|]|WW H]W ROYDVKDWMXN HUUĘO D QDJ\RQ
„sokféle"virágról:
2YLGLXV 0HWDPRUIy]LVDLEDQ WDOiOMXN D URPDQWLNXV W|UWpQHWHW 1DUFLVVXV D J\|Q\|UĦVpJHV GH EiWRUWDODQ LIM~
YLVV]DXWDVtWRWWDD]pUWHHSHNHGĘQLPID(NKRV]HUHOPpW$QLPIDEHOHLVSXV]WXOWYLV]RQ]DWODQpU]HOPHLEHFVRQWMDL
sziklákká váltak, és csak a hangja - a visszhang - maradt meg. Aphrodité, a szépség és a szerelem szigorú
istenasszonya azzal büntette meg Narcissust, hogy amint a tiszta erdei forrás vize fölé hajolt, és a víztükörben
meglátta saját képmását - beleszeretett. Képtelen és reménytelen szerelme a halálát okozta, de holtteste virággá változott. Ezt a virágot
UyOD QiUFLV]QDN QHYH]WpNHO.pVĘEE D] önimádatot, az önmaga szépségében, önerényeiben való tetszelgést nevezték el nárcizmusnak.
$QiUFLV]WPiUDUpJLJ|U|J|NLVWHUPHV]WHWWpNpVNHGYHOWpNQHPDQQ\LUDV]pSYLUiJMipUWPLQWLQNiEEDEHOĘOHNpV]tWKHWĘEydítóan illatos
olajért. A történelem során sok más nép is megkedvelte és sajátjának fogadta a nárciszt. Méltán, mert sok országban terjedt el. Csodaszép
YLUiJDDKDYDVLUpWHNQHNpVOHJHOĘNQHN$]DQJROV]iV]QpSHNHJ\LNNHGYHQFYLUiJDDPHO\pSSHQ~J\MHOOHP]LV]iPXNUDDWDYDV]W, akár a
rózsák éVD]tULV]HNQ\tOiVDDQ\iUN|]HOHGWpWYDJ\DNUL]DQWpPRNPHJMHOHQpVHD]ĘV]LGHMpW
$ QiUFLV] KDJ\PiW QHYHOĘ NHVNHQ\ V]iODV WĘOHYHOHNHW IHMOHV]WĘ
pYHOĘ Q|YpQ\ DPHO\QHN MHOHQOHJ -30 faját tartják a
termesztésben. Nemesített fajtáinak a számát nyolcezerre
EHFVOLN $QJOLiEDQ V]iPWDODQ QiUFLV]WiUVDViJ PĦN|GLN
DPHO\HNQHN D WDJMDL HOKLYDWRWW NHGYHOĘL WHUPHOĘL pV OHONHV
QHPHVtWĘLHQQHNDV]pSYLUiJQDN. A nárciszok alakban, méretben,
V]tQEHQ pV YLUiJ]iVL LGĘEHQ PHJOHKHWĘVHQ YiOWozatosak. Színük
W|EEQ\LUH IHKpU YDJ\ NO|QE|]Ę iUQ\DODW~ ViUJD $ KLEULGHN
között akadnak Uy]VDV]tQĦHNpVSLURVDNLV
$QiUFLV]RNDWDNHUWQHNQDSRVMyWiSHUĘEHQOHYĘGHQHPIULVVHQ
WUiJ\i]RWW UpV]pEH OWHVVN /HJJ\DNUDEEDQ D] pYHOĘiJ\DNEDQ
kapnak helyet, ahol elvirágzásuk és a lombozatuk visszahúzódása
XWiQ Q\iURQ PiV pYHOĘ Q|YpQ\HN GtV]tWLN D WHUOHWHW $ IHKpU pV
élénksárga virágok igen jól hatnak a sötétebb tónusú cserjék és
NO|Q|VHQ D] |U|N]|OG IiN pV ERNURN HOĘWHUpEHQ 1DJ\REE
parkokban, kertekben mostanában gyakran ültetik a divatossá
váló "természetes rétekbe", amelyeknek a szénáját csak a
hagymák visszahúzódása és a nárciszlevelek elszáradása után
kaszálják le. (Az állandóan, rendszeresen kaszált pázsitokba nem
valók, mert tavasszal virágoznak ugyan, de a leveleiket a kaszálás
miatt nem tudják kifejleszteni. Az ilyen hagymák rövidesen
HOSXV]WXOQDN PHUW D OHYHOHNEHQ NpS]ĘG|WW V]HUYHV DQ\DJRN QHP
tudnak a hagymába visszaáramlani.)
A nárciszok lombozata a virágok elhervadása után rövidesen
elhDO D OHYHOHN IRNR]DWRVDQ HOKHUYDGQDN D EHQQN OHYĘ
tápanyagok a hagymába húzódnak vissza. A hagymákat, amelyek
mellett több-NHYHVHEE ILyNKDJ\PD LV IHMOĘGLN -4 évenként fel
kell szedni, mert különben elgyengülnek, elsatnyulnak,
virágzóképességük csökken. A felszedésre június végén, július
elején kerüljön sor, mert ezután a hagymák új gyökérzetet
IHMOHV]WHQHNpVKDHNNRUV]HGMNIHOĘNHWQHKH]HQWDUWKDWyNHOD
NLOWHWpVLGĘSRQWMiLJ
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Az idejében felszedett hagymákat megtisztogatjuk, és a
virágoztatásra alkalmas, kifejlett hagymákat különválogatjuk a
kisebb, továbbnevelésre valóktól. Ezen utóbbiakat a
veteményeskertben, sorba elvetjük, és még egy évig tovább
QHYHOMN PLHOĘWW D YLUiJiJ\DNED OWHWQpQN ĘNHW
$ KDJ\PiN WiUROiViUD KĦY|V V]iUD] KHO\LVpJHW Yilasszunk. A
raktár vagy a kamra polca nagyon alkalmas erre a célra. Ha sok
KDJ\PiQN WHUPHWW DNNRU H]HNHW IDOiGiEDQ YDJ\ ODSRV PĦDQ\DJ
dobozban, vékony rétegben kiterítve tartsuk. Néhány hagymát
SDStU]DFVNyEDQ LV NLHOpJtWĘHQ HOWDUWKDWXQN D] OWHWpVLJ $]
eJHUHNWĘO yYMXN D KDJ\PiNDW A kifejlett hagymákat
V]HSWHPEHUEHQ YDJ\ OHJNpVĘEE RNWyEHUEHQ OWHWMN HO HOĘ]ĘOHJ
mélyen felásott és megjavított földbe, 10 cm mélyen. Ezek a
legalább hároméves hagymák rövidesen gyökereket fejlesztenek,
GH ĘVV]HO PpJ QHP KDMWanak ki. A leghidegebb télen se
igényelnek talajtakarást vagy más egyéb téli védelmet, mert e
nélkül is károsodástól mentesen áttelelnek, majd kora tavasszal
PHJNH]GLN pOHWPĦN|GpVNHW D KDMWiVDLN PHJMHOHQQHN D WDODM
felszínén, és a tulipánokkal, a jácintoNNDO HJ\LGHMĦOHJ
|UYHQGH]WHWLNPHJDNHUWpV]WGHV]tQĦV]pSIRUPiM~YLUiJDLNNDO
Egy csoportba mindig csak egyféle nárciszt ültessünk, hiszen a
WHUPpV]HWEHQVHIRUGXOQDNHOĘNHYHUWiOORPiQ\EDQ
Ilyenkor, április elején, nagy öröm az otthonunkban is egy szép
csokor virág. A levágott nárciszokat laza csokorba kössük.
Nagyon szépek önmagukban is, de tehetünk melléjük egy-két szál
SLURV WXOLSiQW YDJ\ NpN NtJ\yKDJ\PiW LV =|OG NtVpUĘQHN
PHJWHV]L HJ\ IHQ\ĘiJDFVND YDJ\ D PDJ\DO SXV]SiQJ WXMDERNRU
egy levágott, leveles ága is. Fordítson gondot a virágtartó edény
NLYiODV]WiViUD LV $ OHJV]HEE D] HJ\V]HUĦ DJ\DJ- vagy
kerámiaedény; ne a váza, hanem a virág pompázzon!
+D D Yi]iW pMV]DNiUD KĦY|V KHO\UH iOOtWMD DNNRU D YLUiJRN
hosszabb ideig fognak élni.
Forrás: www.husvet.hu

