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Húsvét ünnepe és szokásai

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz
eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez vilgászerte számos
népszokás és hagyomány kötődik. A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más. Közös
eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi
ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i.sz. 325-ben.)
Húsvéti népszokások
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a
húsvéthoz. A hagyományok jelentős része nem épült
be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal
párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent.

A tartalomból

Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a
húsvét előtti, ún. virágvasárnap. A 6. századtól kezdve
ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjá-

rási viszontagságok mellett a különféle varázslatoktól
is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka. Megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi hagyományokban felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és
villámlás elhárítására. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy
szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert
akkor elszaporodnak a legyek és a bolhák, valamint
egyéb rontásokat hozhat a házra. Azonban emellett
jósló, rontás elleni szerepet is tulajdonítottak neki: a
kert földjébe szúrt barkaág elűzi a férgeket, de éppenséggel a gyomorégés és a torokfájás ellen is kitűnő.
Kiszehajtás, villőzés
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint
egy szalmabábut többnyire menyecskeruhába
öltöztettek. A kisze vagy
más néven banya a tél, a
böjt, a betegség megsze
mélyesítője, amelyet a
lányok énekelve végig
vittek a falun, majd
pedig vízbe hajították
vagy elégették.
A kiszehajtás után
sok helyen a villőzés
következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat felszalagozták, olykor
kifújt tojásokkal díszítették. A kisze kivitele a tél kivi
telét, a villő behozatala pedig a tavasz behozatalát jeFolytatás a 3. oldalon
lentette. 		

Megyei szintű hegesztőverseny
Sarmaságon
2019. március 28-án
iskolánk immár III.
alkalommal szervezte
meg szakképző
líceumok diákjai
számára az említett
versenyt „Learn together, work together,
win together with companies” mottóval.

Mi történik a szervezetünkben,
amikor vért adunk?

Amellett, hogy az önkéntes véradás során, a
leadott 450 ml vérünkkel legalább három emberi
életet menthetünk meg, a szervezetünkben
lévő vérünk felfrissül, ezáltal növelve az
immunrendszerünk erősségét és csökkentve
30%-al a szívinfarktus és az érrendszeri
betegségek, valamint a bénulások kockázatát.

2. oldal

5. oldal
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Megyei szintű hegesztőverseny Sarmaságon

2019. március 28-án
iskolánk immár III.
alkalommal szervezte
meg szakképző líceumok
diákjai számára az
említett versenyt „Learn
together, work together,
win together with
companies” mottóval.

A sarmasági kezdeményezésű megmérettetésen az
idén is 10 tanintézmény diákjai és felkészítői vettek részt.
A verseny elméleti részét szaktanárok, míg a gyakorlati
részét vállalkozókból álló zsűri értékelte: Borbély Vasile
(Technical Support Manager-SC Michelin Zalău), Rencsik
Ottó cégvezető (SC Climarol Prest SRL, Oradea), Keresztes
Béla cégvezető (SC Noervin Prest SRL Sărmăşag). Íme a
végeredmény:
Elektromos ívhegesztés kategóriában: I. díj:
Antal Tibor, Pap Ştefan Norbert (Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum, felkészítők: Balogh Attila, Cristea
Lucreţia, Pădurean Radu)
II.díj: Bosca Cornel, Boldea Ionuţ („Iuliu Maniu”
Technikai Kollégium somlyó, felkészítő: Ispas Gavril)
III. díj: Râncan Abel, Banu Ioan (1-es Számú
Szakképző Líceum Szurdok, felkészítő: Maria Mada, Diac
Constantin, Moldovan Isai)
Dicséret: Onea Daniel Teodor, Sav Gabriel („A.
P. Ilarian” Technikai Kollégium Zilah, felkészítők:
Decanovici Maria, Gordan Ioan, Mihaela Har)
AWI hegesztés (argon védőgázas, volfránelektródás
ívhegesztés)kategóriában:
I. díj: Bartus Mario, Tunyogi Robert („Mihai Viteazul”
Szakképző Líceum Zilah, felkészítők: Boghian Ştefan,
Todea Tănase, Moldovan Emil)
II. díj: Gurzău Paul, Pop Sergiu (Sarmasági 1-es

Számú Szakképző Líceum, felkészítő: Mălădean Ioan,
Cristea Lucreţia)
III. díj: Boanta Ciprian, Boldea Ionut („Iuliu Maniu”
Technikai Kollégium Somlyó, felkészítő: Ispas Gavril)
Dicséret: Ciocmărean Ionuţ Matei, Cătălin Traian
(„Octavian Goga” Szakképző Líceum Zsibó, felkészítő:
Borz Virgil)
A végeredmény a versenyző diákokat és tanáraikat
örömmel és büszkeséggel töltötte el, a cégvezetőket pedig reménnyel a jövőre nézve, hisz fiatal és jól képzett
munkaerő áll rendelkezésükre.
Az elismerő oklevelek mellett a győztesek szakmájukban nélkülözhetetlen eszközöket, felszereléseket is
kaptak: hegesztősisakot, munkavédelmi kesztyűt, hegesztőfogót, sarokcsíszolót, csíszolókorongot (150mm),
csőkulcskészletet és villáskulcskészletet az elért helyezések függvényében.
Köszönet illeti a verseny szervezőit valamint
támogatóit is, hiszen nagy mértékben hozzájárultak a verseny színvonalának emeléséhez: SC
Europan SRL, SC BrinCaffe SRL, SC Kafeti SRL, SC
E&Sz SRL, Milden Autoil SRL-D, I.I.Bagosi Csaba,
I.I. Totos Arnold Attila, SC Info Computer Serv SRL.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítőiknek. További sikeres versenyt kívánunk jövőre is!
Veres Erzsébet

Büszkeségeink

Iskoláink diákjai minden évben megmutatják, hogy kemény munkával, ambícióval és a
gyermeki lelkesedéssel milyen nagy sikereket, eredményeket lehet elérni. Kisiskolásaink újra és
újra megmutatják, hogy milyen felkészültek, ügyesek és tehetségesek.
Kocsis-Feri Benjámin III. A osztályos tanuló részt vett
a Kriza János Országos mesemondó versenyen, amely
Sepsiszentgyörgyön volt megrendezve. Benjámin II.
helyezéssel tért haza. Emellett részt vett a Regemondó
versenyen is Marosvásárhelyen, tehetséges kis regemondónk országos II. helyezéssel tért haza innen is.
Felkészítője Dari Erika tanítónő.
Székely Johanna szintén megmérettette magát a Kriza
János Országos mesemondó versenyen, III. díjjal büszkélkedhet. Johanna részt vett a Szatmáron megrendezett Petőfi Sándor szavalóversenyen is, ahol elnyerte a
II. díjat. Mindezek mellett megmérettette magát a Vidám
Versek Versmondó Versenyen, ahol országos dicséretben
részesült. Felkészítője Kocsis Gabriella tanítónő.
Diákjaink nem csak egyénileg, hanem csapatban is

megmérettették magukat. A Mesevetélkedő Országos
szakaszán a Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum
Ló csapata is részt vett ezen az eseményen. A csapat tagjai: Bai Ágota, Tóth Csaba, Székely Ábel és Püsök Milán.
Felkészítő tanítónőjük Kocsis Melinda.
Diákjaink felejthetetlen élményekkel, tapasztalatokkal és barátokkal gazdagodtak.
A kitartó munka mindig meghozza gyümölcsét, de ez
csak akkor valósulhat meg, ha a gyermek igazán akarja
és szereti mindazt, amit tesz, illetve van egy kellőképpen
támogató háttér mögötte, legyen az a szülő, tanító/tanár,
rokon vagy barát.
Szívből gratulálunk a diákoknak és felkészítőiknek a
kiváló eredményekhez, sok sikert és kitartást kívánunk
a továbbiakban is!
Sz. A.
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A nagyhét és szokásai
A nagyhéten belül a Húsvéti Szent Háromnapon
(liturgikus nevén: Sacrum Triduum Paschale), azaz
nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton
emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.
Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az
Olajfák-hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek
kezdetét idézi. Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni, és a jó termés reményében, valamint
a böjt okán rendszerint valami zöldet, pl. spenótot fogyasztanak a hívők. Nagycsütörtök estéjén a harangok
elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába ,,mennek“,
s csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Liturgikus
eredetű szokás a nagycsütörtöki lábmosás, hogy alázatra nevelje a hatalmasokat. A nagypénteki mise végeztével az Oltáriszentséget külön őrzési helyre viszik,
mindent leszednek azt oltárról (“oltárfosztás”), csak a
gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet hagyják
ott Jézus szenvedésének és ruháitól való megfosztásának szimbolizálására.
Nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja, a böjt
és a gyász ideje. A katolikus liturgiában felolvassák a
Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót,
Jézus szenvedésének történetét, s leleplezik a gyászlepellel bevont keresztet.

ta – harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára
feltámadt. Az esti körmenetek, a templomokban az
új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a remény jelképe azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás
közel van. Este ,,visszajönnek“ a harangok Rómából.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Szokás
volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a
kertbe, és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz
termés lehulljon, és ne legyen férges az új. A tűzszentelésnek sokféle hagyománya, szertartása alakult ki.
Hamuját, parazsát eltették, gyógyításra használták,
valamint a házban és a földeken szétszórták.
Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a
keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez
a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A
délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők,
melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt.
Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és
nem fogták be az állatokat.
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete
a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely
szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni.
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra
járták/járják a házakat és különböző versek, énekek
kíséretében locsolták/locsolják meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást
adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet,
az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy
a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott imdákozó nő kosarában található
tojásokat.
Húsvéti jelképek, szimbólumok

Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, amely
során felidézik Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút mai szokásos 14 állomása (stáció)
az 1600 körüli évekre nyúlik vissza. Nagypénteken a
hívők tartózkodnak a húsételektől, legfeljebb háromszori étkezés során egyszer szabad jóllakniuk. Ezt a
napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos volt mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka. Ilyenkor nem gyújtottak tüzet,
nem fontak, nem szőttek stb. Azonban úgy hitték: aki
nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem
fog majd a betegség.
Nagyszombat – húsvét ünnepének előnapja, a
feltámadás jegyében zajlik. Arra a napra emlékeztet,
amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt,
de – miként az evangélium szerint előre megmond-

Tojás - A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe. A születés, a teremtés, a
megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás
szimbóluma lett. Krisztus úgy törte fel feltámadáskor
a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját – szól a hasonlat.

4 | 16. évfolyam | 4. szám
Közéleti, közművelődési havilap

Csendes tragédia...
Annak idején Kopp Mária
magyar orvos, pszichológus
egy magánbeszélgetésben azt
mondta, hogy Európát nem a
harmadik világháborútól, hanem
a semmittevésben felnövő, saját
kontrollálatlan vágyainak odavetett
generációktól félti! Sajnos, felnőtt
egy olyan generáció, amelynek
egy részét nem lehet feladatokkal
terhelni, mert unja, s mindjárt
továbbáll! Ezek a fiatalok, mivel
kitartó munkát sem az iskolában,
sem az életben nem végeztek, nem is
tudnak maguknak parancsolni, más
véleményét elfogadni még kevésbé,
így a házasságban, családi életben,
de a munkahelyen is nagyon sok
kudarccal találkozva megkeserednek.
Érdemes az alábbi írást ilyen
szempontból elolvasni! Ne okozzunk
szeretetből, könnyelműségből
maradandó kárt gyermekeinknek!
A mostani kor otthonaiban
van jelen ez a csendes, de annál
szomorúbb tragédia, amely a
szemünk láttára ragadja el a nekünk
legkedvesebbet: a gyermekeinket.
Ők ugyanis szörnyű mentális
állapotban vannak! A legutóbbi 15
év statisztikájából egyértelműen
kiviláglik, hogy a gyermekek
pszichológiai rendellenességei
egészen elképesztő mértéket öltenek:
minden ötödik gyerek mentális
rendellenességben szenved; a
figyelemhiányos rendellenességek
száma 43, a serdülőkori depressziós
betegségeké 37 százalékkal, a
10–14 éves gyermekek körében az
öngyilkossági arány 200 százalékkal
nőtt.
Igen, az a valóság, hogy – bár fáj ezt
saját magunknak is bevallani – egyedül
mi, szülők vagyunk a hibásak, nekünk
kell segíteni a gyermekünknek. A
modern kor gyermekei nem élik
meg az egészséges gyermekkor
élményét, ehhez tartozna például: az
érzelmileg elérhető, megközelíthető
szülők; egyértelműen meghatározott
határok és erkölcsi minta, felelősség;
kiegyensúlyozott étrend, megfelelő
mennyiségű és minőségű alvás;
megfelelő mennyiségű, szabadban
eltöltött aktív mozgás; kreatív játékok,
a közös, önfeledt szabadidő eltöltése.
Ehelyett a gyerekek ezt látják:
örökké elfoglalt szülők; a végletekig
kényeztető szülők, akik mindent
megengednek a gyermeküknek; az

érzés, hogy „nem kellesz senkinek”;
kiegyensúlyozatlan étrend és
hiányos alvás; „otthonülős”
életmód... Végtelen stimuláció,
technológiára alapuló szórakoztató eszközök hada, az igények
azonnali kielégítése. Hogyan lenne
lehetséges, hogy ilyen körülmények
között egy mentálisan egészséges
gyerek nőjön fel? Természetesen
sehogy…
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünknek valóban egészséges
és önfeledt gyermekkora legyen,
akkor vissza kell térnünk egészen
az alapokig:
- Állítsunk fel korlátokat,
közben ne feledjük, mi a
gyermekeink szülei és nem barátai
vagyunk.
- Azt biztosítsuk a gyermekünknek, amire szüksége van, és ne azt,
amit szeretne.
- Biztosítsunk számára egészséges ételeket és korlátozzuk a
nassolást.
- Naponta legalább egy órát
töltsünk a természetben.
- A családi, közös vacsora alatt
felejtsük el az elektronikai eszközök
nyomogatását.
- Rendes, asztali játékokkal játszszon a gyerek.
- Minden napra kapjon valamilyen
feladatot, például: beágyazás, a játékok összeszedése játszás után, kiteregetés, táskák elrendezése, megterítés stb.
- Mindennap ugyanabban az időben feküdjön le, és tiltsuk meg neki,
hogy az ágyba vigye a különböző
eszközöket, tárgyakat.
- Tanítsuk meg a felelősségtudatot
és az önállóságot. A kis sikertelenségektől ne védjük meg őket.
Ezzel megtanítjuk megbirkózni
a nehézségekkel, leküzdeni az
akadályokat.
- Ne csomagoljuk össze, illetve
vigyük a gyermek helyett az iskolatáskát. Ne vigyük neki az iskolába az
otthon hagyott ételt, házi feladatot
stb. Ha elmúlt 5 éves, ne tisztítsuk
meg neki a banánt se. Tanítsuk
önállóságra. Tanulja meg, mi az a
türelem, és adjunk neki esélyt, hogy
a szabad idejét valóban szabadon
töltse el. Ezalatt kissé unatkozhat,
ami arra sarkallja majd, hogy alkotótevékenységet végezzen.
- Az élet ne csak szórakozásból

álljon. Ne vegyük körül gyermekünket
állandóan technikával, hogy addig
se unatkozzon. Semmilyen oda nem
való tárgy ne legyen az asztalon,
amikor étkezésről van szó. Akkor se,
ha autóban vagy étteremben ül, vagy
akár az üzletben vagyunk vele. Ezzel
arra ösztönözzük a gyermek agyát,
hogy gondolkozzon és kitaláljon
valami unaloműzőt.
- Legyünk ne csak fizikálisan, de
emocionálisan is elérhetőek gyermekünk számára.
- Tanítsuk meg neki, mik is azok
a szociális készségek.
- Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk.
- Tanítsuk meg, hogyan birkózzon
meg a haraggal és az ingerültséggel.
- Tanítsuk meg kezet fogni, helyet
átadni, megosztani valamit, együttérezni, illetve megfelelően viselkedni
az asztalnál vagy beszélgetés
közben.
- Tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot: nevessünk rá, pusziljuk meg,
csiklandozzuk meg, olvassunk neki,
táncoljunk, ugráljunk vele, kússzunkmásszunk együtt.
Változtatni kell eddigi szemléletünkön, különben az egész utánunk következő generáció pirulákon fog élni, és ennek súlyos,
nagyon súlyos, vissza már nem
fordítható következményei fogják
megmételyezni mindannyiunk
jövőjét!
P.S.: Sok szeretettel várok mindenkit akár tagként is az oldalam o n : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/ThurzoZoltanOfficial/Együtt
erősebbek vagyunk!
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Mi történik a szervezetünkben, amikor vért adunk?
Amellett, hogy az önkéntes véradás során, a leadott 450 ml vérünkkel legalább három
emberi életet menthetünk meg, a szervezetünkben lévő vérünk felfrissül, ezáltal növelve
az immunrendszerünk erősségét és csökkentve 30%-al a szívinfarktus és az érrendszeri
betegségek, valamint a bénulások kockázatát.

Egy tanulmány szerint, a 43-61 év közötti sze
mélyek esetében jó eséllyel csökkenthető a szív- és ér
rendszeri balesetek száma, ha időről-időre önkéntes
véradásra jelentkeznek. Egy másik jelentős hatása a
véradásnak, hogy minden 250 ml vér után a szervezet
kb. 600 kalóriát veszít, ugyanakkor csökkenti a rákos
megbetegedések kialakulását.
„A társadalomnak nagy szüksége van az őszinte,
a segíteni akarás vágyával érkező önkéntes véradók
ra. Természetesen, az ezzel járó előnyök sem
elhanyagolhatóak, de nem ez kell legyen a donor fő
motivációja. Ha a véradó csak az ételjegyért érkezik
véradásra, nem beszélhetünk őszinteségről és így
nem is lehet feltérképezni az esetleges betegségeit,
csak a vér vizsgálata után. Ebben az esetben pedig
kudarcról is beszélhetünk, mert esélyes, hogy a levett

vér nem felel meg a felhasználásra.” – nyilatkozta Dr.
Doina Gosa.
Két véradás között legalább 8 hétnek kell eltelnie
és a férfiak évente legtöbb ötször, míg a nők négyszer
adhatnak vért. Ugyanakkor az ideális donor 18-60
év közötti, testsúlya meg kell haladja az 50 kg-ot és
nem szenvedhet semmilyen krónikus betegségben.
Sarmaságon a Faluháza egyik termében a tavaly
megkezdett véradó akció –legjobb tudásom szerintmost tavasztól újra folytatódik. Több mint félszáz
sarmasági lakos adott vért az elmúlt évben itt,
helyben.
Reméljük, még többen csatlakoznak ehhez a nemes
tetthez, hiszen vérünkkel életet menthetünk.
Veres Erzsébet
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Locsolóversek mindenkinek
1. Én csak erre jártam,
egy szép kislányt megláttam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
szabad-e meglocsolni?

Kit húsvétkor nem locsolnak,
hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát szép virágom,
a locsolásért tojást várok!

2. Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

8. Én még apró legény vagyok, hosszú verset nem tudok,
nem akarok megjegyezni sok bonyolult mondatot.
Elég, hogyha annyit mondok: jó szándékkal jöttem én.
Szép virágszál! Megöntözhet ez az apró kislegény?

3. Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
4. Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdon jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengo kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
5. Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!
6. Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért pirostojást kapok.
7. Itt a Húsvét, eljött végre,
a szép lányok örömére,
mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.

9. Locsolkodni jöttem, piros tojást gyűjtök,
szép leányok, szép virágok, jobb, ha ide gyűltök!
Szagos vizet hoztam, nem menekül senki,
mindent, amit nekem szántak, kérem ide tenni!
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Húsvét ünnepe és szokásai
Bárány - A legősibb és a legelterjedtebb húsvéti
jelkép. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. Kapcsolatba
hozható azzal a vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus
áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség
megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten
bárányának.
Nyúl - A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered,
nálunk csak a polgárosodással, a XIX. század folyamán
honosodott meg. A leganda szerint Ostarának, a germán istennőnek volt egy színes tojásokat tojó madara,
amelyet a gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá
változtatott. Más verzió szerint pedig dühében változtatta át a szárnyast. A lényeg, hogy így kapott helyet
a különböző kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely
fészket rak és azt tojásokkal tölti meg. Ostara nevéből
származtatják egyébként a húsvét angol, ill. német nevét (Easter/Ostern).
Barka
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó
elé az útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a
templomokban. De a barkavirág mást is jelképez.
Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél
is. A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az
ünnepe.
Forrás: https://korkep.sk/cikkek/kultura/
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