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A húsvéti szokásrend talán legis-
mertebb néphagyománya  a  hét-
fői  locsolkodás.  Ehhez  kapcso-
lódik a locsolóbál, mely lezárja a 
vidám tavaszi ünnepet. A Szepes 
Gyula  Mûvelődési  Központban 

április 24-én, vasárnap este nyolc 
órától  elevenítették  fel  az  ősi 
magyar  hagyományt.  A húsvét- 
vasárnapi  mulatságot  első  alka-
lommal,  ám hagyományteremtő 
jelleggel rendezték meg.

Húsvéthétfő  estéjén  a hagyo-
mányok  szerint  vigasságot 
tartanak.  Az  érdi  mûvelődési 
központban  mintegy  százan 
gyûltek össze, hogy felelevenít-
sék  a  locsolóbál  hagyományát, 
felidézzék  a  régmúlt  idők  han-
gulatát.  A szervezők  kellemes 
családias  hangulattal  várták  a 
húsvétozókat. A bálon rég nem 
látott rokonok, barátok, ismerő-
sök találkoztak, de új ismeretsé-
gek  is  születtek.  A szokásos  jó 
hangulatot  a  Rozbora  zenekar 
teremtette meg.
Zelenka  Lászlóné  Ilonka,  az 

érdi  bál  háziasszonya  15  éve 
szervez a régi polgári bálok han-
gulatát  idéző  társasági  összejö-
veteleket a városban. 
– A húsvét nekem nemcsak a 

vallásos ünnepet jelenti, hanem 
a tavaszt  is. A tavaszban benne 
van a virág, a színek, a szeretet, 
a  meleg  –  meséli  a  mulatság 
kezdetén a mûvelődési ház dol-
gozója. A hajnalig  tartó  táncos, 
batyus  vigasságon  nem  volt 
hiány  süteményben,  borban 
és  színvonalas  mûsorban  sem. 
Egy  vendég  verssel  köszöntöt-
te  a  jelenlévőket,  kiváltképp 
az  Erdélyből  érkezőket,  majd 
Reichardt Hajnalka, a Megasztár 

Hagyományteremtõ húsvéti locsolóbál

Tavaszköszöntõ mulatság
A régi locsolóbálok hangulatát elevenítették fel húsvét
vasárnap a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Az 
elsõ tavaszi mulatságon összegyûlt mintegy százfõs 
közönség hajnalig ünnepelt. A talpalávalót a Rozbora 
zenekar húzta.

5  versenyzője  produkciójával 
valósággal elkápráztatta a bálo-
zókat. A verses-zenés összeállí-
tást  követően,  éjfélkor  felcsen-
dült a magyar és a székely him-
nusz.  Az  estet  tombolahúzás 
tette kerekké, színesebbé.
A húsvét  a  kereszténység 

egyik  legnagyobb  ünnepe,  e 
napon ünneplik Jézus Krisztus 
feltámadását.  Mint  ismere-
tes,  húsvét  vasárnapja  a  tava-
szi  napéjegyenlőséget  követő 
holdtölte  (húsvéthatár)  utáni 
első  vasárnap.  Ekkor  ér  véget 
a  nagyböjt,  a  hústól  való  tar-
tózkodás –  innen származik az 
ünnep  magyar  elnevezése  is. 
A húsvét  eredete  az  őskeresz-
tény  gyülekezet  azon  gyakor-

latára  vezethető  vissza,  hogy 
Krisztus  feltámadásának  nap-
ját, a hét első napját örvendez-
ve megünnepelték.
A húsvéti  szertartásokhoz 

tartozott a X. század óta az étel-
szentelés is. Húsvétkor a sonkát, 
a kalácsot, a tojást, a bort szen-
telni  viszik.  A hagyományok 
szerint  a  megszentelt  húsvéti 
ételek megvédik a híveket a hosz-
szú böjt  után  a mértéktelenség 
kísértésétől.  A szentelt  ételek 
maradékait  mágikus  célokra 
használták:  a  sonka  csontját 
kiakasztották  a  gyümölcsfára, 
hogy bő legyen a termés. 
A húsvét  hagyományosan  a 

tavaszt köszöntő ünnep is.
  Kovács Renáta

Hajnalig ropták a táncosok
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Rozbora zenekar húzta a talpalávalót

Kedves  
szülők!

Értesítjük önöket, hogy nyári úszó-

tábort szervezünk június 14-től heti 

turnusokban.

Legfontosabb tudnivalók:   
–  mindennap 8.00–16.00 óráig 

tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk

– egy tábori nap ára 2900 Ft/nap

Részletes programunk:  
–  tábornyitás/gyülekező a 

Gárdonyi Géza Általános 

Iskolánál reggel 7.30-tól

–  táborzárás 16.00

–  napi 2x 60 perces úszás reggel, 

illetve délután

A két úszás között, napközben szak-

emberek irányításával sportfoglal-

kozások. (Sorverseny, labdajátékok 

stb…) Helyszíneink: uszoda, udvar, 

tornaterem

A foglalkozások helyszíneit az érdi 

Tanuszoda (Érd, Szent László tér 

1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. 

Iskola  (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) 

biztosítja. 

Turnusok időpontjai:  
június 14–17.

Június 20–24.

Június  27.– július 1.

Július 4–8.

július 11–15.

július 18–22.

július 25–29.

 (az első turnusra június 3-ig lehet 

jelentkezni!) 

 (Jelentkezés : a turnust megelőző 

héten)

Várjuk  jelentkezését!!!!!!

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi 

telefonszámon lehet

Fülöp Henriett

+36-20/22 15 502


