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Tudta-e, hogy a húsvétot a Hold aktuális állásából a húsvétképlettel lehet kiszámolni? …hogy kedden a lányoknak kellene locsolniuk? …hogy a
feltámadás napján a napfelkeltét is többen megnézik? …s hogy a húsvéti
nyúl a termékenység szimbólumaként került be az ünnepi szertartásba?
A természet ébredését a legjobban a kertünkben élhetjük át és ez az ébredés leginkább húsvét tájékán a legszebb. Ekkorra már minden növény
rügyezik, a korai évelők virágban pompáznak és a napsütés is hívogatóan
csal minket egy kerti sétára. Gyönyörködhetünk a színpompás hagymás
virágokban, az üdén kibomló zöld lombban, az első fákban és bokrokban,
melyek virágba borultak. Ilyenkor eljön a tavaszi nagytakarítás ideje, előkerülnek a kerti szerszámok, lekerülnek a nagykabátok. Mindenki igyekszik a legtöbb idejét a szabadban tölteni. Ilyen időben nagy kedvvel készülődhetünk a húsvétra. A készülődéshez azonban elengedhetetlen az ünnep eredete, jó tudni mit ünneplünk ilyenkor.
A Húsvét a feltámadás ünnepe, vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első holdtölte utáni első vasárnap (idén április 8.). Ez az oka annak,
hogy nem mindig ugyanarra a napra esik, így „mozgó ünnepnek” is hívják.
Jézust pénteken feszítették keresztre, majd az ezt követő harmadik napon, vasárnap támadt fel. Ezt előzi meg a negyven napos böjt, mely egyfajta közösségvállalás Jézusért, amiért lemondott saját életéről az emberiségért. A böjt utolsó hete a nagyhét, ami a virágvasárnappal kezdődik,
mely pedig a bevonulás napja. Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja,
nagypéntek a keresztre feszítésé, mely egyben a gyászünnep is. Ezt követi
a feltámadás jegyében a nagyszombat, amikor nem hiányozhat az asztalról a tojás, a bárány, a kalács, a sonka. Másnap, Húsvét vasárnap van maga a feltámadás napja. Ekkor sokan még a napfelkeltét is megnézik.
Húsvét ünnepéhez tartozik a mindenki által ismert hagyomány, a locsolkodás. Ki szódásszifonnal, ki kölnivel indul útnak- ugye ismerős? Húsvét
hétfőn a fiúk meglocsolják a lányokat, cserébe pedig tojást kapnak. De
tudják-e hogy ha a hagyományokat vesszük alapul, akkor kedden a lányoknak kellene locsolniuk? A víz tisztító erővel bír, a kereszteléshez is
ezért kapcsolódik.
A húsvéti nyúl a termékenység szimbólumaként került be az ünnepi szertartásba, mivel a nyulak sok utódot nevelnek fel. Az ajándékhozó nyúl
képzete a polgárosult élet egyéb szokásaival együtt németföldről honosodott meg hazánkban a múlt század óta. Így a legtöbb gyerek úgy tudja,
hogy a nyuszi hozza az ajándékot.
A húsvéti tojás lényege, hogy a fiúgyermekek locsolkodásért tojást kapnak
keresztszüleiktől. A kapott tojásokat párosával összeütik és akié összetörik, az a vesztes. A tojás egyébként az élet és az újjászületés jelképe.
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A tojás piros színe onnan ered, hogy mikor keresztre feszítették Jézust,
egy asszony odament hozzá egy tojással teli kosárral. Mikor elkezdett
imádkozni, kosarába esett egy csepp vér, mitől az összes tojás piros lett.
Erre emlékezve festik húsvétkor a tojást pirosra. A piros szín nemcsak a
vért, hanem a szerelmet is jelképezi, ezért a piros tojás szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.
A hagyományok ismeretében, kinek piros tojást, kinek sok szódás locsolót, de mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
Locsolóversek:
Kinyílott az aranyeső
Én voltam ma a legelső,
Aki kora reggel
Locsolkodni kelt fel
Minden szőke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva-viruljon
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni
Szabad-e locsolni?

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.
Piros tojás, fehér nyuszi
Locsolásért jár egy puszi.

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam
Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom!

A várva várt tavasz végre megérkezett…
Jelenleg kicsit borongós, kissé hűvös, de ilyenkor ez a dolga. A lényeg, hogy viszszavonhatatlanul itt van!
Reméljük, a böjti szelek meghozzák az égi áldást jelentő esőt is, hogy jó termést
hozhasson végre a magyar föld! A gazdaság kilátásai elég szerénynek tűnnek ez
évben, és ez sajnos hatással van az egyes emberek munkalehetőségeire, jövedelmi viszonyaira is. Az idősebbek még tudnak takarékosan élni, megtanulták a keveset is beosztani, minden talpalatnyi földet megművelni, vegyük át tapasztalataikat!
Nincsenek rózsás helyzetben a
települések sem. A médiából
bizonyára mindenki gyakran hallja,
mekkora adósság halmozódott fel
egyes településeken, főleg a
városokban, ahol erőn felül költöttek
fejlesztésekre, egyéb juttatásokra.
Ma már minden szakértő elismeri,
hogy a kistelepülések vezetői
többségében sokkal felelősebben,
megfontoltabban
gazdálkodtak,
mint a „nagyok”. Kislődön sem
kellett sohasem hitelt felvenni,
mindig annyi pénzt osztottunk be,
amennyi rendelkezésünkre állt,
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illetve amennyit különböző pályázatokon el tudtunk nyerni. Bizonyára
maradtak el olyan fejlesztések,
amelyek a falut még szebbé,
komfortosabbá tehetnék, de a
legfontosabbakat sorban megoldottuk úgy, hogy mellette minden
intézményünk működőképes, a költségvetés pedig mindig egyensúlyban maradt. Amikor lehetőség
adódott rá, pályázatok útján vagy
szakmailag segítettük más közösségek fejlesztéseit is (templomtető csere, plébánia felújítás,
vállalkozások fejlesztései), mert a mi

felfogásunk szerint a falu egy
közösség, és ha bármelyik csoportja
vagy intézménye fejlődik és sikerülnek tervei, annak hasznát az egész
település élvezi.
Ezek után legfontosabb feladatként a közutak felújítását és a
közlekedésbiztonság
fokozását
tűztük ki célul. Az elmúlt évben
végre sikerült a Kossuth utca
aszfaltozását
teljes hosszban
elvégeztetni, és hosszú távú terveinknek megfelelően tartalékoltunk pénzt további útfelújításra is.
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Tekintettel arra, hogy az ország
gazdasági helyzete miatt év
közben is elképzelhetők előre nem
tervezett, de a mi költségvetésünket is érintő központi intézkedések, a nagyobb kiadásoktól
egyelőre tartózkodunk.
Amennyiben év vége felé úgy
látjuk, hogy tarthatóak az elképzeléseink, úgy további utca aszfaltozását szeretnénk elvégeztetni.
Az ez évre tervezett felújítások
közül már elkészült a 8-as úton
lévő lerobbant autóbuszvárók
helyett két új, tájbaillő váróépület,
valamint a Zrínyi utca két oldalát
összekötő híd és feljáró lépcső
átépítése és akadálymentesítése
is, szép új térburkolattal.

A közeljövőben szeretnénk a 8-as
úthoz vezető, igen rozzant állapotú feljárót is felújítani, biztonságossá tenni.
Várhatóan még Húsvét előtt, de
mindenképpen a közeljövőben
folytatjuk a Rákóczi utcai, már
szinte használhatatlan járda felújítását, előreláthatóan a Posta
épületéig.
Az önkormányzatokat és az
oktatási intézményeket érintő,
2013-tól életbe lépő törvények
értelmében eddig annyi látszik
biztosnak, hogy megalakulnak a
Járási Hivatalok, de hogy mely
konkrét feladatokat veszik majd át
a helyi önkormányzatoktól, azt
még nem lehet tudni. Annyi biz-

tos, hogy Kislőd az Ajkai Járáshoz
fog tartozni, és MagyarpolányKislőd Körjegyzőség Hivatala megmaradhat, hiszen együtt 2000
főnél nagyobb a lakosságszám.
Úgy tűnik, hogy a Városlőddel
fennálló oktatási társulás felbomlik, az iskola és az óvoda újra a
helyi Önkormányzat fenntartásába
kerül.
Az iskola állami tulajdonba
vételéről vannak kormányzati elképzelések, de ezek még nem öltöttek törvényi formát, ezért semmi sem biztos.
Konkrét információk birtokában
haladéktalanul tájékoztatni fogjuk
az érintetteket és a lakosságot.

József Attila szavalóverseny:
április 11-én (szerdán) 14.00
órakor a Művelődési házban
Érdi Tamás zongorakoncert:
április 22-én (vasárnap) 18.00
órakor a Múzeumban*
Múzeumok Éjszakája:
június 16-án (szombat) este a
Múzeumban
Kislődi Falunapok:
augusztus 3-5-ig a szokásos
helyszíneken**
* ez az időpont még változhat,
az esetleges változást közzétesszük
** a rendezvények végső programjait és azok időpontját
később pontosan közöljük
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Tavaly a Kossuth utca aszfaltozásakor többen jelezték, hogy az aszfaltút és a házuk előtti kapubejáró közötti földes-füves részt szeretnék
szilárd burkolatúra cserélni saját költségükön.
Akkor az építő cég időbeli kapacitásának telítettsége miatt egyedi kismunkákat nem tudott vállalni, de jelezte, hogy amennyiben többen is egyeztetik
az igényüket, akkor egy megbeszélt időpontban mindenhol elvégzik a kívánt
munkát és így a járulékos költségek megoszlanak, tehát egyedileg mindenkinek kevesebbe kerül.
A jövő héttől várhatóan elkezdik a Rákóczi utcai járda építését, így a megfelelő markoló, tömörítő és egyéb gépek, szakemberek helyben lesznek, ezért
akinek bármelyik utcában szilárd murvás vagy aszfaltos bejáró építésére
igénye van, a Hivatalban jelezheti ezt, hogy összesíteni tudják a gép, anyagés időigényeket. Az ajánlat természetesen bármelyik utcára vonatkozik a
faluban, a vállalkozó minden jelentkezőt felkeres, és vele személyesen lehet
megbeszélni a költségeket is. Ily módon nyilván olcsóbban kivitelezhető a
beruházás, mintha egyénileg tennénk ezt.
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Néhány évvel ezelőtt érkezett a
Képviselőkhöz lakossági kérésként,
hogy a tavaszi és őszi kerti munkák
során keletkezett száraz avar,
lombok, gallyak elégetését szabályozzuk időkeretek közé, mivel a
kiszámíthatatlan helyen és időben
terjedő füst lehetetlenné teszi a
lakások szellőztetését, a ruhák
teregetését stb.

Helyi rendeletünk értelmében azóta a kizárólag száraz avar és gallyak
égetését keddi és csütörtöki napokon engedélyeztük 17.00-19.00 óráig.
Manapság néhányan nem tartják be ezt, más időpontokban is égetnek,
ráadásul nem mindig csak száraz avart, hanem sokáig és nagyon füstölő
égetnivalót is, mindemellett néha műanyagok szaga is érződik, s ez már
súlyos környezetszennyezésnek minősül.
A 19.00 óráig tartó határidőt is szíveskedjenek betartani, és semmiképpen ne hagyjunk éjszakára őrizetlenül bűzölgő, füstölő kupacot, hanem mindenki oltsa el azt és győződjön meg róla, hogy a hamu alatt
nincs több parázs!

Zelk Zoltán:
Csilingel a gyöngyvirág
Csilingel a gyöngyvirág
fehér a ruhája,
meghívja a virágokat
tavaszesti bálra.
Öltözködik az orgona,
lila a ruhája,
kivirít a kankalin, a
szegfű és a mályva.

Simonné Názer Gabriella|főmunkatárs

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a 2012. évi mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása iránti kérelmeket 2012. április 15-ig kell a hivatalhoz benyújtani. A támogatás 2012. április 30-ig kerül folyósításra.
A kérelmekhez csatolandó dokumentumokat kérem, szíveskedjenek magukkal
hozni:
- jövedelemigazolás, nyugdíjigazolás
- munkáltatói-, tanulói jogviszony igazolása
- 7 pontos házi orvosi igazolás

A vadrózsa rájuk nevet,
bolondos a kedve,
a rigó is füttyent egyet:
hej, mi lesz itt este!

A Veszprém Megyei ÁNTSZ és Önkormányzatunk együttműködésével ez évben is megszerveztük helyben a tüdőszűrés lehetőségét, a korábbi évekhez hasonlóan szűrőbuszon.

Táncra perdül sok virág,
illat száll a légben,
őrt állnak a gesztenyefák
illemtudón, szépen.
A szellő is megfürdik a
virágillatárban,
s arra ébredünk fel reggel
napsugaras nyár van.

Helyszín:

Művelődési ház előtt

Időpont:

április 18. szerda:

14.30 – 17.30

április 19. csütörtök: 08.00 – 12.00
Felelős szerkesztő:
Somogyi Anna
polgármester

A szűrésen való megjelenéskor a TB kártyáját szíveskedjen mindenki magával
hozni!

Felelős kiadó:
Kislőd Község
Önkormányzata
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