Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
2013. március

LEADER pályázat – HVS felülvizsgálat

Jelenleg zajlik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013. április 12-ig, annak
érdekében, hogy az aktuális fejlesztési elképzelések belekerülhessenek a stratégiába, a mellékletét
képező LEADER Intézkedési tervbe, mely meg fog egyezni a májusban megjelenő LEADER
pályázat helyi pályázati témaköreivel.
Ezért várjuk legkésőbb 2013. április 2-ig a helyi projektötleteket a honlapunkon
(w ww . bako ny al ja- kis al f o l d- kap uja. h u) is megtalálható projektgyűjtő adatlapon.
A beérkezett projektötletek alapján a LEADER pályázati témakörök részleteinek kidolgozása
érdekében 2013. április 4-én 14.00 órától nyilvános elnökségi ülést rendezünk Kisbéren, a
munkaszervezet irodájában.
A végleges felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megtárgyalása, ill. elfogadása 2013.
április 10-én 15.00 órától kezdődő közgyűlésen történik. Ezen a közgyűlésen kerül megválasztásra
a Helyi Bíráló Bizottság is, ami a LEADER pályázat benyújtásának első szakaszában vizsgálja az
elfogadott LEADER Intézkedési terv alapján a benyújtott projektjavaslatok támogathatóságát, és
döntést hoz ezekkel kapcsolatban.

Elektronikus kifizetési kérelmek hiánypótlása

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER programjának, valamint a III. tengely
keretében támogatásban részesült szervezetek a megvalósult projektekhez kapcsolódó kifizetési
kérelmük benyújtására 2013. február 1-től kizárólag elektronikus formában van módjuk. Az
elektronikus formában benyújtott kifizetési kérelmek ügyintézése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségén történik, 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy az esetleges
hiánypótlást közöljék az Ügyfelekkel.
A hiánypótlás teljesítésére az 52/2013. (III.8.) MVH Közleményben foglaltak szerint kell
eljárni. A hiánypótlást papír alapon, postai úton szükséges teljesíteni a Közlemény mögött található
dokumentumok használata figyelembe vételével!
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei
referensei

Február elsején 15 megyében, megkezdték munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
megyei referensei. A referensek fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei
szintű képviselete. Ennek részeként információs pontot működtetnek, Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terekben bemutatják a Hálózat aktuális havi tevékenységét, illetve megyei
sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tartanak a hálózati tagokkal,
és aktívan hozzájárulnak a tagság bővüléséhez. Megyéjükben támogatják az MNVH vidékfejlesztési
projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak a
lehetséges partnereknek, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a támogatást nyert projektötletek
megvalósulását, a megvalósultakról adatbázist készítenek, és jó gyakorlatokat gyűjtenek. Megyei
szinten továbbépítik és hálózatosítják az MNVH programjait. Intenzíven tartják a kapcsolatot a
Hálózat Tanácsának megyei tagjaival. Régiós szinten, az adott régió többi megyéje referenseinek
együttműködésével időről időre összehívják a Tanácsot, amely rendezvényeken segítik a tagokat,
hogy bekapcsolódjanak az MNVH programjaiba. Rendszeresen részt vesznek a referensek számára
meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken. Megyei szinten támogatják a
vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2014-20-as európai uniós költségvetési időszakra
vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára.
Komárom-Esztergom megyében Mocsi Ádám (természetvédelmi mérnök; a Zöld Sziget Kör
Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnökségi tagja) került kiválasztásra.
A megyei iroda elérhetőségei:
Mocsi Ádám – megyei vidékfejlesztési referens
70/385-7981
2890 Tata, Erzsébet tér 13.
www.mnvh.hu
komaromemegye@nakvi.hu

Április 5-ig pályázhatnak a közösségi terek
kulturális fejlesztésekre
Meghosszabbított határidővel, 2013. április 5-ig igényelhetnek támogatást az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT), illetve az Agórák és az Agóra Pólusok az „Építő
közösségek” című pályázaton [TÁMO P - 3. 2. 3 /B- 12/1 ( A - B) - Ép ít ő kö z ös s é ge k - B) A
ko rs z e rű, t ö bbf unkc ió s ( mul t if unkc io nál is ) kö z műve l ő dé s i f e jl e s zt és e ket s zo l gál ó kö z ös s é gi
pro gramo k, e gy üt t műkö dé se k, új t anul ás i f o rmá k kial akul ás án ak e l ő s e gíté se ].
Az egymilliárd forintos keretösszegű programot a közösségi terek hosszú távú működését segítő,
többfunkciós közművelődési fejlesztésekre írta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szakmai segítségével.
A támogatás célja, hogy a pályázaton résztvevő intézmények a hagyományos kulturális feladatokon
túl olyan a helyi közösségek érdekében olyan kiemelt haszonnal bíró tevékenységeket is ellássanak,
mint a képességfejlesztés vagy a társadalmi felzárkóztatás elősegítése.
A módosított kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (w ww . nf u. h u) érhető el.
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium
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A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tesz
közzé a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy
használati jogának elnyerésére
A pályázat célja a HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű
mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók
piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény hasznosítása és
bővítése.
A 2000. december 31-én lezárt HÍR gyűjteményben 300 jellegzetesen magyar, illetve különleges
regionális élelmiszeripari termék (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek; sütőipari termékek;
italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá
növény- és állatfajta szakmai-történeti leírása található.
2009-ben kezdetét vette a HÍR gyűjtemény aktualizálását, valamint bővítését célzó hasznosítási
program, amelynek működtetője a Vidékfejlesztési Minisztérium. E program keretében folyamatosan
pályázható a HÍR védjegy használati jogának elnyerése.
A pályázat beadására jogosultak olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil
szervezetek, szakmai érdekképviseletek stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére),
amelyeknek tagjai a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő.
A jelentkezéshez szükséges anyagok (jelentkezési lap és adatlap a termékleíráshoz) a
w w w .e l e l mis ze rl anc . ko rmany . h u honlapról tölthetők le.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szegedyné Fricz Ágnes – Vidékfejlesztési Minisztérium
tel: 06-1-795-3759; e-mail: agnes.fricz@vm.gov.hu
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Húsvéti Sajtnapokkal indul a Vidékjáró
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ)
kezdeményezésére a vidéki életmód népszerűsítéséért
Vidékjáró elnevezéssel országos rendezvénysorozat indul
Húsvétkor.

A FATOSZ, valamint a kezdeményezéshez csatlakozott 15 civil szervezet és 6 stratégiai partner a
vidéki Magyarország életének, komplex kínálatának bemutatását tűzte képzeletbeli zászlajára. A
szervezők egyebek mellett azt szeretnék elérni, hogy a Vidékjáró (ww w . vide kjaro . h u) programjaival
növeljék a belföldi szolgáltatók vendégforgalmát, a belföldi vendégek tartózkodási idejét, a helyi és
magyar termékek iránti keresletet, erősítsék a környezettudatos szemlélet elterjesztését, valamint a
tudatos vásárlói magatartást.
A Vidékjáró programjait a vidéki életmódot népszerűsítve szervezik, a tematikus napokon minden
hónapban más-más téma szerepel a kínálatban. Így egyebek között lesz majd tájházak, táncházak és
tanyák napja is, miként szaunázók hétvégéje és falusi ízlelő napok is. A programokat az adott
időpontokban – a program közben csatlakozók számától függően – minden alkalommal az ország
több településén szervezik meg.
A rendezvénysorozat kezdeteként, a KKAOSZE Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhe
koordinálásával 2013. március 31-én és április 1-én kerül sor a Húsvéti Sajtnapokra, amelynek
központi helyszíne a debreceni Nárcisz Birtok és az etyeki Ödön Major. Mellettük az ország szinte
minden megyéjében kézműves sajtműhelyek várják az érdeklődőket. A sajtnapokon a látogatók
megismerhetik a kézműves sajtkészítés munkafolyamatát, bepillanthatnak a műhelyek
mindennapjaiba és természetesen kóstolhatnak is az ínyencségekből. Forrás: FATOSZ
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Országos szemétgyűjtő akció a Föld Napján
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén is megrendezi a Föld Napjához kapcsolódóan 9.
országos szemétgyűjtő akcióját.
Az elmúlt nyolc alkalommal mintegy 323 önkéntes gyűjtötte a szemetet országszerte. A nagy sikerű
akciók sorát idén tavasszal is folytatják, ezért ismét felhívják az önkormányzatok és a velünk
együttműködő iskolát és civil szervezetek figyelmét, hogy2013. április 22-én, hétfőn, a Föld Napján 9
és 14 óra között országos szemétgyűjtési akciót szerveznek.
Jelentkezési határidő: 2013.04.02.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Üzemeltetési és Fenntartási Osztály
tel: 34-819-596; e-mail: borsos.gergely@komarom.kozut.hu; weboldal:www.kozut.hu

Indulhatnak a végső tárgyalások a KAP-reformról
Az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei is elfogadták
végső álláspontjukat a Közös Agrárpolitika 2014-2020-as
reformjáról, így megkezdődhet az alkudozás az EU
legnagyobb költségvetési tételéről.

Az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei március 19-én megállapodtak az EU Közös
Agrárpolitikájának (KAP) 2014-2020-as reformjáról.
Az EU mezőgazdasági Tanácsát alkotó miniszterek a rugalmasság elvét fogadták el azzal
kapcsolatban, hogy hogyan osszák szét a közvetlen támogatásokat a gazdák között. A soros elnökségi
tisztet ellátó ír Simon Coveney szerint a rendszer jelentősen csökkentené a támogatások
újraelosztását a gazdák között, „lehetővé téve, hogy a részleges konvergencia ír modellje is a
rendelkezésre álló lehetőségek között legyen a közvetlen támogatások elosztására”. A döntés
szembemegy az Európai Bizottság eredeti javaslatával az egyenlő hektáronkénti kifizetésekkel
régiónként és tagállamonként, amelynek célja a támogatások egységesebb elosztása lenne az EU-ban.
A Bizottság a rendszert kötelezővé tenné 2019-től mindegyik tagállam számára, de a miniszterek csak
részleges konvergencia mellett döntöttek addigra. A közvetlen kifizetések nyújtására hazánkban is
használt Egységes Területalapú Támogatási Rendszert (SAPS) 2020-ig fenn lehetne tartani, 2015 és
2020 között pedig azt ezt alkalmazó tagállamokban átmeneti nemzeti támogatásokat lehetne adni.
Emellett „további rugalmasságot” illesztettek a bizottsági javaslatba, amely a közvetlen kifizetések 30
százalékát „zöldítéshez”, azaz különféle természetvédelmi intézkedésekhez kötné. Ezen előírások
közül a miniszterek progresszíven alkalmaznák azt a szabályt, amely többféle növény termesztését
követelné meg, és megjegyezték, hogy a követelmény alóli kivételeket pontosítani kellene. A zöldítés
elemeit „egyenértékű intézkedésekkel” is ki lehetne váltani, a művelés alól kivonandó „ökológiai
célterületek” nagysága kezdetben csak a termőterület öt százaléka lenne, és csak 2018-ra érhetné el az
eredetileg javasolt hét százalékot.
Az ülésen elfogadott „végső megközelítésnek” köszönhetően megkezdődhetnek a háromoldalú
egyeztetések az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal, amelyeket az ír elnökségi félév
végére, június 30-ára szeretnének lezárni.
Forrás: Európai Unió Tanácsa, Euractiv.com, EUobserver, eu2013.ie
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A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit Kft. országos Tavaszi
Konferenciasorozata
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. április 9. – május
31. országos Tavaszi Konferenciasorozatot szervez.
Az ország 19 megyéjében zajló átfogó rendezvénysorozat célja a megvalósítási szakaszban fellépő,
intenzív kooperációt igénylő kérdésekben való támogatás, és a területi illetőségű fejlesztéspolitikai
aktualitásokkal kapcsolatos tájékoztatás. Az egyes konferenciák alkalmával a szakértő előadók mellett
tanácsadóink is rendelkezésre állnak minden kedves érdeklődő számára.
A rendezvénysorozat előadásainak tervezett témái:
Fejlesztéspolitikai aktualitások bemutatása, pályázati finanszírozás, gyakorlati megvalósítás
megyei szinten
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) - tapasztalatok és feladatok a közoktatási
intézmények
fenntartóváltását követően. Pályázati lehetőségek, uniós projektek megvalósítása a közoktatás
új rendszerében
Aktuális energetikai pályázati konstrukciók ismertetése
Új lehetőségek a munkahelyteremtésben, aktuális pályázatok ismertetése
Fiatal vállalkozók új lehetőségei és uniós programok a kisvállalkozás-fejlesztés területén
A konferenciákon való részvétel a regisztrációt követően ingyenes.
A Programiroda honlapján (ww w .s z pi. h u) megtalálhatók a részletek és a regisztrációs formula is.
A Komárom-Esztergom megyei rendezvény Tatabányán, a megyei Kormányhivatalban lesz 2013.
április 9-én 9.30 és 13.10 között.
Forrás: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2013. évi Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
pályázata – „Gazdálkodó település”

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége meghirdette a 2013. évi Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok pályázatát.
Az idei év témái:
 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat
 Gazdálkodó település
 Az Év Új Nemzedék települése
 Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP)
 Legjobb testvérvárosi találkozó
 Különdíj: Magyar Territoria Innovációs Díj
A „Gazdálkodó település” című kiírás a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének közös pályázata.
A „Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját” a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális
Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól folyamatosan. 2013-ban
a megvalósításában részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium is.

2013. márciusi HÍRLEVÉL – ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület
2889 Súr, Szabadság tér 1.; 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Tel./fax.: 34/352-387, 20/322-6661.
E-mail: bkkve.leader@gmail.com, honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu , www.umvp.eu

5

A „Gazdálkodó település” című pályázati kiírás célja olyan települések felkutatása, amelyek helyi
erőforrásokra alapozott önkormányzati mezőgazdasági programot működtetnek, valamint a
településen helyi termelői piacot üzemeltetnek. A pályázati versenyben azon települések vehetnek
részt, amelyek minél hatékonyabban, eredményesebben tudnak a helyben lakó és gazdálkodó
kistermelőikre, őstermelőikre, valamint családi gazdaságaikra, háztáji gazdálkodást végző lakosaikra
alapozottan olyan mezőgazdasági programot működtetni, amely az önfenntartás, az alapvető
élelmiszerekkel történő minél magasabb szintű önellátás, valamint – a rövid értékesítési lánc elvét
követve – a piacra termelés irányába mutat.
A TÖOSZ a Nemzeti Vidékstratégia (NVS) átfogó célkitűzésével összhangban írta ki a pályázatot.
Ezen átfogó célkitűzés a vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének
javítása. Ennek érdekében cél az olyan programok megvalósítása, amelyek az emberek és a közösség
értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a táji és épített környezet értékeit megőrizve, a természeti
erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodva, a mezőgazdaságot fejlesztve nyújtanak esélyt a
vidéki élet megbecsültségének helyreállítására, a vidéken élők életminőségének javítására. A kiírás
összhangban áll az NVS „Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés” programjával, „Egészséges
helyi terméket a közétkeztetésbe” programjával, valamint „Helyi energiatermelés és ellátás”
programjával.
A részletes tudnivalók és a pályázati dokumentáció elérhető a TÖOSZ honlapján (w ww . to o sz . h u).
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

A herendi porcelán, a pálinka és a
törkölypálinka is hungarikum lett

„A herendi porcelán, amely Magyarország egyik jelképe és elismert luxusmárkája, amelyet birtokolni
érték és kiváltság, valamint a pálinka és a törkölypálinka, amelyet már eddig is a magyarság
hungarikumaként tartottunk számon, mától hivatalosan is hungarikumok” – fogalmazott Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter a Hungarikum Bizottság Herenden tartott ülésén március 21-én.
A miniszter kiemelte: a herendi porcelán, a pálinka és a törkölypálinka azok az első hungarikumok,
amelyek egyedi értékelés eredményeként kerülnek be a Hungarikumok Gyűjteményébe. A pálinka
nemzeti ital, igazi magyar sajátosság, az elkészítés módja, a termelés, az ízvilág része a magyar
hétköznapoknak és ünnepeinknek is.
A Hungarikum Bizottság hónapok óta dolgozik a nemzeti értékek összeállításán. A törvény arra
ösztökéli a helyi közösségeket, hogy gyűjtsék össze a környezetükben található nemzeti értékeket. A
hungarikum-törvényt tavaly tavasszal fogadta el a parlament, a Hungarikum Bizottság tavaly ősszel
kezdte meg működését. A listára eddig kulturális, szellemi és épített örökségek a törvény erejével
kerülhettek fel, mostantól azonban „külső” kezdeményezésre is hungarikummá válhat valami: a
pálinkát és törkölypálinkát a Pálinka Nemzeti Tanács, a herendi porcelánt a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. javasolta a sorba. A mostani döntéssel a hungarikumok száma 15-re
emelkedett.
Forrás: MTI
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2013-ban újra Vidék Kaland!

Júniusban újra indul az AGRYA nagy sikerű, EU díjnyertes kommunikációs programja, a
Vidék Kaland. A múlt évihez hasonlóan városi fiatalok töltenek el egy-egy hetet fiatal
gazdáknál, munkával, a gazdaság napi életének résztvevőiként.
A városi fiatalok élményeit, a kalandjait az Interneten, a ww w . vide k- kal and. h u weboldalon
keresztül lehet nyomon követni. 2013-ban már Székelyföldre is utazhatnak az érdeklődő városi
fiatalok. A résztvevőket pályázaton keresztül választja ki az AGRYA. Jelentkezni 2013. április 19-ig
lehet.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA 2011-ben szervezte meg először a Vidék
Kaland Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság
működését, az élelmiszer előállításban és a társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az
agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról, valamint betekintés engedjen a
gazdálkodók, mezőgazdászok napi életébe, a gazdálkodói életformába.
Az Vidék Kaland Programot 2012. decemberében a legjobb EU társfinanszírozású mezőgazdasági
témájú kommunikációs programnak választották az Európai Bizottság által meghirdetett
kommunikációs versenyen.
Forrás: www.videk-kaland.hu

Vidékfejlesztők munkáját is elismerték
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója, március 15. alkalmából állami és miniszteri kitüntetéseket adott át - többek közt
a vidékfejlesztési szakma képviselőinek is.
A Közép-Dunántúli régióból a miniszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át Szabados
Zsuzsannának, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport vezetőjének, a
mintaértékű helyi hálózati együttműködés meghonosításáért, a vidék fejlesztése érdekében végzett
munkájáért. Elismerő Oklevelet adományozott Umenhoffer Ferencnének, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége osztályvezetőjének, a térség
vidékfejlesztésében közreműködő szervezetek koordinálásában, fejlesztésében végzett kiemelkedő
tevékenységéért. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak! Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium

Húsvét

A húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a tavasz kezdetéhez, és a termékenységgel összefonódó
népszokásokhoz. E hagyományok jelentős része nem épül be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot
megelőző farsangi időszak mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkeztét ünneplik. Európa-szerte
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elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. A böjt alatt
régen főleg kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják.
A magyar néphagyományban a közbeeső vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az
ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap.
Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A barkaszentelés a keresztény és a
„pogány” szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát
szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik.
A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a
Rómába ment harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet,
parajt, salátát iktatnak. A böjt régen hamvazószerdán kezdődött, mely onnan kapta nevét, hogy ekkor
a templomban megszentelik az előző évi barka hamuját, megkenik vele a hívők homlokát, elhárítva a
bajokat. Nagyböjt alatt sok helyen egy nap csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal főztek, zsírt, húst
nem ettek, csak száraz növényi ételeket. Ma már nem ilyen szigorúak az egyház böjti előírásai, nem
követelik meg a negyvennapos koplalást, a tilalom csak az utolsó hétre, nagypéntekre vonatkozik.
Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik, melynek napjai Jézus jeruzsálemi eseményeihez
kapcsolódnak. E napon a bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken
barkás ágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és a tanítványok lábának
megmosása (a vendégszeretet jelképe) emlékére szokás volt, hogy Rómában a pápa 12 szerzetes lábát
megmosta. (Királyok, nemesek is így cselekedtek sok országban e napon.) Nagycsütörtök estéjén a
harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába mennek. A harangok útjának célja, hogy lássák a
pápát; de van, ahol azt tartották, hogy a tojások gyűjtése is, melyeket azután leszórnak a gyerekeknek,
amikor visszatérnek.
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja gyászünnep. Az emberek ilyenkor a helységek szélén lévő
kálvária dombokra vonulnak, s megállnak az egyes stációkat jelölő kápolnáknál, mintegy eljátszva
Jézus keresztvitelének útját.
A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok hallgatnak. Nagyszombat a feltámadás jegyében
zajlik. 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
is Rómából. Nagypénteken a víz mágikus ereje lép előtérbe. Ismert mondóka: „Nagypénteken mossa
a holló a fiát, ez a világ kígyót, békát rám kiált.” A rituális mosakodás jelenik meg a hajnali
mosakodásban, melyet csak fiatal lányok végeztek, s mely bajelűző szereppel bírt. Friss folyóvíz
kellett hozzá, s a következő mondóka: „Az én vizem folyjon el, az én szeplőm múljon el!” E naphoz
jellegzetes ételek tartoztak – korpából készült savanyú leves, esetleg tojás. Van olyan vidék, ahol e
napon kenyeret sütnek, melyet vagy megőriznek a következő nagypénzekig, vagy odaadják az első
koldusnak. Sok helyen igen elterjedt a forró húsvéti kalács, melyet főleg az utcai árusoktól veszik. A
nagypénteken sötét, dísztelen templomokat nagyszombat reggelére virágokkal, zöld ágakkal díszítik
fel. Ez a nap a másik őselem, a tűz ünnepe. Este a templomban az új tüzet ünneplik, melyet
csiholással élesztenek, s a Krisztust jelképező húsvéti gyertyát ezzel gyújtják meg. Sok helyen szokás
ilyenkor új ruhát felvenni, vagy legalább kalapot, kesztyűt.
A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy
tetején várni.
A húsvéti tojás ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a hétfői locsoláshoz tartozik.
A hagyományos sonkát már szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a sonka mellé
tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi étele a bárány.
Húsvét másnapját Magyarország egyes vidékein vízbevető hétfőnek is hívják, mert e nap a locsolás
napja. A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vitték, s
megfürdették. A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztuló rítusban gyökerezik. A víz
tisztító ereje a kereszténységnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magyarázat szerint Jézus
sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták
elhallgattatni őket.
A locsolás ma is elterjedt szokás, igaz némikép szelídebb formában, hiszen gyakran csak kölnivízzel
locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok
komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital kerül. Ezzel a
lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész
életükben. Forrás: Barta László
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