
Locsolkodás. Immár 
a második húsvétot ünnepeljük 
„rendhagyóan”
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Ünnep járványidőben
Közösségi élménytől próbál megfosztani a járvány

B Í R Ó  B L A N K A

Bár a világjárvány még kicsivel 
több mint egy éve változtatta 
meg az életünket, minden-

napjainkat, immár a második hús-
vétot ünnepeljük „rendhagyóan”. 

Akárcsak tavaly, idén sem 
indulhatnak locsolókörútra 
a fi úk és férfi ak, nem fogad-
hatnak több tucat locsolót 
ünneplőbe öltözve a lányok, 
asszonyok. Sok helyen elma-
radtak a hagyományőrző to-

jásíró foglalkozások, a közös 
sütés-főzés, a nagy családi körben 
elfogyasztott ünnepi ebéd. Keszeg 
Vilmos néprajzkutató, egyetemi 

tanár lapcsaládunk megkeresésé-
re elmondta, a húsvétnak ugyanaz 
az üzenete: a feltámadás, illetve a 
megújulás ünnepe, és ezek a jelen-
tések továbbra is érvényesek, az 
adott körülmények között is megél-
hetők, átélhetők. Hozzátette, a hús-
véti hagyományok ezekre a jelenté-
sekre épülnek, ezeket a jelentéseket 
aktivizálják (imák, bibliai történe-
tek, legendák, locsolás, tojásfestés, 
ünnepi ételek és italok fogyasztása, 
lakásdíszítés). „Aki hagyományo-
kat gyakorol, az nem csupán az él-
ményt éli meg újra és újra, hanem 
folyamatosan emlékezik azokra, 
akiktől a hagyományt átvette, akik-
kel korábban együtt gyakorolta” 
– fogalmazott a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem oktatója.

Közösségi esemény is

Azt is kifejtette, hogy a legfontosabb 
ünnepeink nemcsak az áhítatról, 
az önmagunkba nézésről, a hála-
adásról szólnak, hanem közösségi 
eseménnyé váltak, alkalmak arra, 
hogy visszavonuljunk az utcai, az 
áruházi, a munkahelyi forgatagból, 
és családtagjainkkal, barátainkkal 
töltsük az időt. Ettől a közösségi 
élménytől próbál megfosztani a vi-
lágjárvány. „Az elmúlt egy évben 
volt alkalmunk megszokni, hogy 
járványidőben miként tudunk talál-
kozni, beszélgetni, együtt lenni, is-
tentiszteletet követni. Idén valóban 
többen és többet leszünk magunk-
ban és a szűk környezetünkkel. Kí-
vánom, hogy ez ne hangoljon le, és 
ne meneküljünk a képernyők elé, hi-
szen az élet, a kedves ismerőseink és 
a magunk érdekében teszünk most 
így” – hangsúlyozta a néprajzkutató. 

Áldott, békés 
húsvéti ünnepeket 
kívánunk Jedd község 
lakosságának!

Bányai István 
polgármester 

H I R D E T É S

• A „rendhagyó” húsvét kapcsán Keszeg Vilmos 
néprajzkutató arra hívta fel a figyelmet, hogy a húsvé-
ti hagyományok azokra is emlékeztetnek bennünket, 
akiktől átvettük, örököltük a szokásokat.

A kezdeményező Szent Kereszt 
Plébánia és Csíkszereda Pol-

gármesteri Hivatalának javaslatára 
az érdekelt hatóságok képviselőivel 
történt csütörtöki egyeztetésen az a 
döntés született, hogy húsvét vasár-
napján reggel 8 órakor megtartják a 
város központjában a hagyományos 
ételszentelést. A feltételek a követ-
kezők: bővül a helyszín, a hívek 
keresztet formálva sorakozhatnak 
fel a Kossuth Lajos utcán (a Szent 
Kereszt Plébániától a Márton Áron 
utcáig tartó szakaszon), valamint a 
Temesvári sugárúton (a Gál Sándor 
tértől a Vár térig terjedő szakaszon), 
kötelező a maszkviselés és a 2 méte-
res távolság tartása a sorban állók 
között, a hívek azon az útszakaszon 
sorakozhatnak fel, amely a lakóhe-

lyükhöz legközelebb esik, minden 
családnak egyetlen tagját várják az 
ételszentelésre, a sorok összehango-
lásában önkéntesek segítenek, akik-
nél maszk és kézfertőtlenítő is lesz, 
szükség esetére. A szervezők 
arra kérik az idős szemé-
lyeket, hogy maradjanak 
otthon. Arra is felhívják a 
hívek fi gyelmét, hogy az 
ételszentelést élőben köz-
vetítik a Szent Kereszt Plé-
bánia Facebook-oldalán. A közúti 
forgalmat az ételszentelés miatt va-
sárnap 7 óra 30 perc és 9 óra között 
lezárják a Kossuth Lajos utcán, vala-
mint a Temesvári sugárúton.

Ételszentelés Csíkszeredában
• A hívek fegyelmezettségében bízva megtartják idén 
Csíkszereda központjában a Kárpát-medence legna-
gyobb ételszentelését. A járványügyi előírások miatt 
sok a változás, de a hatóságok nem akadályozzák meg 
a hagyományos ünnep megélését – tájékoztat közlemé-
nyében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.

Amit a fejébe vesz, azt meg is csinálja
Meghódította a magyar és a nemzetközi zeneipart is, szólóénekesi pálya-
futása mellett a komolyzenében is nagy sikereket ér el. Karrierje kezdetén 
román nyelvű operettszerepeiben is derekasan helytállt. „Nem is tudom, 
hogy nekem hol volt az agyam és az eszem. Olyan szinten bicskás, elszánt 
székely tudok lenni, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor márpedig azt 
megcsinálom. Ha rám bízták a feladatot, akkor én azt teljesítem” – em-
lékszik vissza erre az időszakra. Nemrég töltötte a negyvenet, soha nem 
volt jobb formában. Annamari szépségtrükkje egyszerű. „Azt vallom, ha 
egy nő boldog és boldog párkapcsolatban él, illetve harmonikus életet 
él, akkor ez látszik az arcán. Volt, amikor 48 kilós voltam, nagyon-nagyon 
szépre voltam sminkelve, de nagyon látszott a szememen, hogy boldog-
talan vagyok és meg vagyok törve. Most bevallom hősiesen, éppen öt kiló 
boldogság van rajtam. Mindennap mozgok, a gyerek mellett ez kötelező 
is. Ő a legjobb fitneszedzőm. Mindennap rollerezünk, biciklizünk vagy 
síelünk száraz pályán.” A világjárvány idején, mint minden előadóművész-
nek, Annamarinak is számos terve meghiúsult, annál több ideje maradt a 
gyerekére és a saját projektekre, videót forgatott, és gyerekalbumot adott 
ki. „Az a világ, ami volt, szerintem már nem lesz. Vége van egy korszak-
nak, új kezdődik, más szabályokkal, más feltételekkel, és ezt el kell tudni 
fogadni. Ha nem fogadod el, akkor tényleg megkeseredsz benne.”
A Nézőpont következő adását pénteken 12 órától láthatják a Székely-
hon TV Youtube-csatornáján.

Szeles, esős időjárás következik, havazhat is 
Az ország szinte egész területére érvényes figyelmeztetést adott ki 
csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a várható 
esőzések, légköri instabilitás és megerősödő szél miatt. A pénteki nap 
folyamán többfelé megélénkül a szél, 45–55 km/órás széllökésekre kell 
számítani, a Déli-Kárpátokban 70–80 km/órás sebességgel is fújhat a 
szél. A meteorológusok szerint a következő napokban országszerte fo-
kozatosan lehűl az idő, hétvégén az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb 
hőmérsékleti értékek várhatók, sok helyen esni fog, a hegyekben 
havazásra is számítani lehet.

• RÖVIDEN 

Szigorú szabályok betartásával 
engedélyezték az ételszentelést
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