TUDTA-E ÖN, HOGY…
Atilla nagykirályról
–Az egész világ hungarusoknak hív minket, csak mi
nem akarjuk elhinni magunkról. Angolul így hívják
Magyarországot: HUNGARY. Nézzünk csak meg
egy sportközvetítést, ha a nemzeti válogatott játszik,
hogy van kiírva a mi országunk: HUN.
–Atilla a hunok élén az akkori fél világot leigázta, magát Isten Ostorának nevezte, aki elhozta Isten
büntetését a megromlott világra. Még a nagy Római
birodalmat is megtörte, aztán Róma legyőzése után
visszavonult annak kapuitól. Ezt a cselekedetét mai
napig nem tudják hova tenni az őt barbár diktátorként
beállító történészek.
–A Lengyel-Magyar krónika ezt így írja le latinul (Chronica Hungaro-Polonica Acta Historica
Szegediensis): „Atyla király győzelméről… Az egész
világot bekalandozni szándékozván, s a római birodalmat magáévá tenni vágyván, seregét Róma ellen
vezeté, mígnem kegyetlen lélekkel nekikészülődve
oda is érkezék. Az éjszaka első szakaszában azután,
amikor kamrájában nyugodott volna, látásban szent
angyal jelenék meg néki, szólván: Az isteni felség,
Jézus Krisztus parancsolja néked: A szent városba,
Rómába, hol apostolaimnak teste nyugoszik, kegyetlenséggel be ne törj, őtet fenyegetni ne merészeld…
Hanem majd annak idején megcselekszem, hogy
egyik utódod, magát megalázván, felkeresse Rómát,
és örökké tartó koronát nyerjen…”
–Attila édesapját Bendegúznak hívták. Tudjuk-e, hogy
megemlíti őt nemzeti himnuszunk második versszaka?
Őseinket felhozád/ Kárpát szent bércére,/ Általad
nyert szép hazát/ Bendegúznak vére.
–Priscos (Priszkosz) rhetor kelet-római császári követ járt Attila udvarában, de nem egy barbár diktátort
idéz a leírása: „Miután átkeltünk még néhány folyón,
egy nagyobbacska helyiségbe érkeztünk. Itt Atillának
fából és gyalult deszkából épített palotája volt, amely
- mint beszélték - valamennyi palotája között a legszebb volt. Közelében fürdő volt, amelyhez a pannon
földről hozatták a követ,… Amikor már Atilla köszöntésével mindnyájunkat megtisztelt, a pohárnokok
elvonultak, és helyettük mások jöttek, akik asztalkákat helyeztek elébünk. Mindenki szabadon vehetett

az ő asztalára rakott ételekből. Nekünk és a barbároknak ezüst tálakban hozták a ﬁnom ételeket. Atillának
azonban fatányéron és csak húst. Atilla egyébként is
minden tekintetben mértékletes volt. A vendégei elé
arany és ezüst serlegeket tettek, az ő ivópohara pedig fából volt. Egyszerű volt a ruházata is, csak éppen
tisztább a többieknél. Nem volt arannyal, drágakővel kirakva sem az oldalán lévő kard, sem sarujának
szíjazata, sem lovának zablája, mint a többi skytháé.”
A hunokat szkítáknak nevezi.
–Josephus Flavius római zsidó történetíró (i.sz. 3795) pontos idézete: „…a mostani szkíták ősapjuk:
Magóg után magoroknak neveztetnek.” Tehát szkíta
nép volt a hun is és a magyar is.
–Tárih-i Üngürüsz (Magyarország története) török
nyelvű leírásban érdemes megﬁgyelni a Hunor – Magor mondára való utalást és, hogy Atillát, már mint
megkoronázott királyt említi: „Atilusz király padisahságáról szóló elbeszélés: A hírmondók így beszélik: Hunor nemzetségéből két testvér volt közöttük,
az egyiket Atilusznak, a másikat Budának hívták.
Atilusz jó természetű, bátor, éles eszű és okos ember
volt, s szerfölött alkalmasnak látták őt a királyságra,
és igyekezettel arra törekedtek, hogy Atiluszt a trónra
juttassák. Végül is az összes bégek és a többi előkelőségek összejöttek és tanácsot tartottak. Atiluszt méltónak látták a királyságra, mindnyájan meghódoltak, és
engedelmességet fogadtak (neki). A trónra és a koronára érdemesnek találták, és Hazret-i Íszá időszámítása szerint a háromszáznyolvanhetedik évben Atiluszt
megkoronázták. Így tehát Atilusz lett a király, okosan
és igazságosan kezdett uralkodni.”
–Anonymus szerint Álmos és Árpád Atilla örökére való
hivatkozással hozták vissza népüket Pannónia földjére:
„A föld lakosai, a szlovének pedig megérkezésükről értesülve, szörnyen megijedtek, és önként meghódoltak
Álmos vezérnek, mivel hallották, hogy Álmos vezér
Atilla király nemzetségéből származik.”… Mén-Marót
népe is ennek tudatában adja meg magát: „Tudniillik
az ittlakók mindnyájan kimondhatatlanul rettegtek tőlük, mivel hallották, hogy Árpád apja, Álmos vezér,
Atilla király nemzetségéből származott...”
Gergely Csaba
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Újlengyel Község Önkormányzatának Tájékoztató Kiadványa

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. február

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület januári legfontosabb feladata a
2011. évre szóló költségvetés megtárgyalása volt, ami
azonban még nem fejeződött be. A költségvetés elfogadása már a februári munkát érinti.
Mint minden évben, az idén is a legfontosabb feladat
a jogszabályokban előirt alapfeladatok ellátásához
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. A feladatok
teljesítése természetesen jelentős pénzeszközöket
vesz igénybe, ami annyit jelent, hogy az éves bevételek nagy részét ezekre kell fordítani. Az idei évben
nagyobb beruházást nem tervezünk, azokat a pályáza-

tok keresésével és indításával igyekszünk a következő években realizálni. Az intézmények által igényelt
és szükséges kisebb javítási és felújítási munkákat
el kell végezni a további színvonalas körülmények
biztosítása érdekében, azonban a lakosságot érintő
önkormányzati terhek változatlanul hagyása mellett.
Előzetes terveink szerint, az elmúlt év összegzéséről
és az idei év terveiről 2011. március 21-én 18 órakor
tartunk falugyűlést, melyre minden újlengyeli lakost
tisztelettel várunk.
Sztanyóné Majer Bernadett

JELES NAPOK FEBRUÁR - BÖJTELŐ HAVA
Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony
A római katolikus egyház Szűz Mária tisztulására emlékezik ezen a napon. A szentelt gyertya, mint Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek.
Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart
sokáig a tél…
Február 3. - Balázs napja
Szent Balázs püspököt már a 6. században mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartották. Legendája szerint megmentette egy özvegyasszony ﬁát, aki
halszálkát nyelt. Az asszony hálából ételt és gyertyát
vitt neki. Ennek emlékére szokás az ún. Balázs-áldás
vagy balázsolás, amikor a katolikus pap a gyermek
álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát mond.
Február 6. - Dorottya napja
Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.
Vagyis, ha Dorottya-napkor fagy van, akkor Julianna
napjára megenyhül az idő.
Február 14. - Bálint napja
A Bálint-napi időjárásból a várható termésre jósoltak.

Hideg, száraz idő esetén jó termést vártak. Facsemetét
is szívesen ültettek Bálint-napkor abban bízva, hogy
akkor hamarabb erősödik meg.
Február 16. - Julianna napja
Julianna ókeresztény vértanú volt. Általában Julianna
naptól az idő melegebbre fordulását várják.
Február 19. - Zsuzsanna napja
Zsuzsanna ótestamentumi nőalak, akit hamis vád
alapján házasságtöréssel gyanúsítottak. Ezen a napon
azt várták, hogy megszólaljon a pacsirta, mert a tavasz közeledtét jelzi.
Február 22. - Üszögös Szent Péter napja
Ezt a napot szerencsétlennek tartották, ezért semmilyen munkához nem fognak, tyúkot nem ültetnek, az
asszonyok nem nyúlnak a lisztbe, félve attól, üszögös
lesz a búza, megfeketedik a tojás.
Február 24. - Mátyás napja
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.
Kaizler Ágnes
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HÍREK
ÓVODAI HÍREK
Február hónapban zajlanak az iskolaérettségi vizsgálatok.
Február első felében kerül sor az iskolába menő gyermekek szülei részére tartott
Szülői értekezletre, melynek témája: „ az iskolaérettség jellemzői”.
Február második felében munkadélutánt szervezünk
a kis- és középső csoportos gyermekek szülei részére.
Már a harmadik évben kerül sor erre. Mindig más-más
tevékenység közben, kötetlen, jó hangulatú beszélgetés zajlik a gyermekekről, nevelési problémákról.
A Szülői értekezlet és munkadélután alkalmával történik a már hagyománnyá váló (szintén harmadik éve
megvalósuló)
Anyák napi kirándulás megtervezése, előkészítése.
A farsangi vigasságok lezárásaként, a régi hagyományt immár csak a legkisebbek, az óvodás korosztály eleveníti fel, természetesen az óvodás gyermekek
szintjéhez igazítva.
Márc. 8-án, húshagyó kedden felszalagozott tuskóhúzás lesz. Ritmushangszerekkel,
énekléssel, télűző rigmusokat hangoztatva vonulunk
az utcára. Vidáman, nagy zajjal „ kergetjük a telet „ és
várjuk a tavasz beköszöntését.
Máthé Sándorné
VÉDŐNŐI HÍREK
2011 januárban született újszülött: Csőke Gréta (a.n.:
Mészáros Anikó ).
Pest megyében sok az inﬂuenzás beteg. Kérem a szülőket, hogy fertőző betegek közé és nagy bevásárlóközpontokba ne vigyék a gyerekeket.
Faragó Sándorné védőnő
EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
A tüdőszűrés időpontja változott: Március 16-17-én
11.30-17 óráig, illetve március 18-19-én 8.30-13.30 óráig
Dr.Megyeri István Mihály
ÚDSE FOCI
A korábban említett komoly anyagi nehézségek ellenére Iszák Gábor edzővel 2010. decembere óta komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy

a felnőtt csapat játékoskeretét bővítsük. Igyekeztünk
tehetséges ﬁatalokat becserkészni, és a mai nappal elmondhatom, hogy munkánk kezd beérni.
Sikerült megállapodnunk néhány ﬁatal tehetséges játékossal, akiknek az átigazolására – terveink szerint
– hamarosan sor kerül.
A bajnokság tavaszi kezdetén minden bizonnyal az
ÚDSE csapatát fogja erősíteni: Simon Zsolt, aki Monorról érkezik hozzánk, Varga István osztrák vendégjáték
után csatlakozik a csapathoz, Kocsis Tamás az FC Dabasból, Kalános János és Tóth Péter Szigethalomról, illetve
Szigetszentmiklósról érkezik.
Külön öröm számunkra, hogy egy újabb újlengyeli
kötődésű ﬁatal tehetséges labdarúgó is érkezik hozzánk Gyálról, aki nem más, mint Tóth Zoltán.
A csapat tagjai a felkészülés során eddig több tíz kilométert futottak le, bízom benne, hogy rajtuk nem
múlik a sikeres szereplés.
Eddig egy edzőmérkőzésen vagyunk túl, amikor is erősen tartalékos összeállításban a Monor NB III-as csapatától 3:0 arányú vereséget szenvedtünk. Hét kezdőjátékosunkat nélkülözve is megszorítottuk ellenfelünket
és a mérkőzés végéig egyenrangú ellenfelei tudtunk
lenni a magasabb osztályban játszó Monor csapatának.
Következő mérkőzéseinkre február 3-án 19.30 órakor,
illetve február 6-án 13.00 órakor kerül sor, amikor a
Biatorbágy, valamint a Dabas-Gyón csapatával játszunk az FC Dabas műfüves pályáján Dabas-Sáriban.
2011. február 7-től lehetőség nyílik szurkolói támogatói bérletek vásárlására, amely a csapat tavaszi hazai
mérkőzéseinek megtekintésére ad lehetőséget, illetve
a jegy vételárán felül anyagilag is támogatni lehet a
klubot. A bérlet ára 6.000.-forint, amely 7 hazai mérkőzés megtekintését teszi lehetővé.
Minden bérlet névre szóló, igényelni az alábbi személyektől lehetséges: Kiss Karolina, Serfel Péter, Tóth
László és Csernus József.
Bízom abban, hogy az eddigi tapasztalatok alapján
a jövőben is számíthatunk szurkolóink erkölcsi és
anyagi támogatására annak érdekében, hogy titkolt
célunkat megvalósíthassuk.
Hajrá Lengyel!!!!!
Csernus József
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HÍREK
FARSANGI MULATSÁG
Március 5-én a Győrﬁ tanyán farsangi mulatságot tartanak kicsiknek és nagyoknak.
Kezdés: 14 órakor
Vége: ameddig jól érzed magad
Jelmez: erősen ajánlott, hogy jól érezd magad
Étel, ital: amit szeretsz és hozol magaddal
Gyere el, érezd jól magad!
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Győrﬁ Jánosné Irénke +36-20-559-7671
Győrﬁ János +36-20-932-5213
E-mail: bio@gyorﬁ.eu
Helyszín: Újlengyel, Dánosi dűlő l8.
3 km-re a falutól, erdő közepén.
Győrﬁ János

val, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból
álló járműszerelvénnyel.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott előzési tilalom
esetén a tilalom hatálya alá tartozó járműveknek olyan
követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy - az abban meghatározott előzési tilalom
hatálya alá tartozó - járműszerelvény biztonságosan
besorolhasson.
A közlekedési hatóság engedélye alapján zárt rendszerű elektronikus formában, interneten keresztül is (lehetőség) elvégezhető a közúti járművezetői tanfolyam
elméleti képzése;
Balázs Gábor

FELHÍVÁS
Szabados Eszter Hédi (1999.10.11) koraszülöttként
RENDŐRSÉGI HÍREK
Hidrokefalusz halmozottan sérült. Jelenlegi állapo2011. január 1-jei hatállyal módosult a KRESZ 37. §-a: tának javítása miatt indokolt lenne többfajta kezelés.
37. § Közlekedés autópályán és autóúton
Ehhez kérjük lehetőségeikhez mérten segítségüket,
(6) Tilos előzni az azonos irányú forgalom számára az alábbi számlaszámra történő adakozással: Örkényi
két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autó- Takarékszövetkezet 65500075-00061320-61000007
úton - 6 és 22 óra között - a 7500 kg-ot meghaladó Köszönettel: Varga Lászlóné, Eszter nagymamája
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi- (Ady Endre u. 21.)

KISPÁLYÁS TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Név
CSIKÓK
GREEN GO-K
PSZICHOSZIVACSOK
MONORI KEVERŐ
PILISI IFI
KAKUCSI DREAM TEAM
FAVORIT JOGA TEAM
SÖRDÜLŐK
RE-LAZIO
CSÉV TEAM
CSAPÁGYFIÚK
SZÍRIUSZ FC
PILISI U40+
HASRA SE

Gy.
13
12
9
9
8
7
6
6
6
4
4
4
1
-

D.
2
1
2
2
-

V.
1
2
4
4
5
5
5
7
9
10
10
12
13

L.
161
110
107
134
101
114
139
112
98
73
77
60
53
54

K.
57
50
52
74
54
68
102
79
102
133
114
120
152
246

P.
39
36
29
27
25
22
20
20
18
15
9
6
3
0

IMPRESSZUM
A SZÍRIUSZ FC. CSAPATÁTÓL 3 PONT LEVONVA!
A LEGJOBB KAPUS: ORSZÁG JÁNOS- GREEN GO-K
GÓLKIRÁLY: SIMON ZSOLT - MONORI KEVERŐ

Lap neve: Újlengyeli Új Szó · Megjelenési ideje: periódikus
havi · Kiadó, Nyomdai munka: Újlengyel Község Önkormányzata · Szerkesztő: Gergely Csaba · Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724
Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69. · Terjesztési információk: ingyenes
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CSÁNGÓ TÁNCHÁZ, AZ IDÉN IS...
Megcsináltuk... idén is... tavaszi fáradtságtól, inﬂuenzajárványtól lelassítva... de tudva tudván, hogy van
értelme... mert 150 ember együtt ringatózhatott, dobbanthatott a szilaj csángó ritmusokra...
Az együtt táncoló emberek szeme egészen más lesz...
a végén a zenekarból valaki azt mondta, hogy Budapesten alig tudnak összehozni néhány embert hasonló
céllal... itt meg 150 gyerek és felnőtt...Újlengyelből
és a környékről... Gyömrőtől Dabasig. Ha nem ismerném az eredményt, csak az előkészületeket... akkor is
azt mondanám, hogy megéri... a hetek óta tartó lázas
készülődés öröme miatt...
1. a Botosánka zenekar egy hónapja kérdezte, hogy
mikor lesz már”... mert nekik is az egyik legnagyobb
élmény egész évben....itt, Újlengyelben....
2. s aztán megterveztük, kinyomtattuk a kis színes
meghívókat... és személyre szólóan szétküldtük mindenkinek akit szeretünk, akit idevalónak éreztünk... /
s ha valakihez nem jutott el... azért most kérünk elnézést / nem vagyunk tökéletesek.
3. Érdekes, hogy az egyébként nehezen fegyelmezhető gyerekek is, amikor egy komoly felnőttes feladatot
kell elvégezni, akkor megbízható önzetlen munka-

társsá válnak:.. sokan ... nagyon sokan... Mindent ők
csináltak... a meghívók megírásától, kipostázásától, a
cégérek megrajzolásán keresztül a lebonyolításig... a
vendégfogadást... a rendfenntartását... hangulatos berendezést... És itt legalább 70 nagyon értékes nevet
kellene felsorolni... akik segítettek és saját ügyüknek
tekintették... de talán pont ez a szép benne, hogy nem
önző egyéni érdekből. nem anyagi haszonért, hanem
hihetetlen nagylelkűségből, lelkesedésből...
És most idén először Teaház...
Gyönyörű hangulat... Félhomály: az asztalon ízléses
csipke és csipkerátétes itallap... fantáziadús választékkal... mécsesekkel, varázslatos illatokkal. Ide lehetett elhúzódni, csendesen beszélgetni... És nagyon
sokunknak hiányzott ez a hangulat… sokan.. nagyon
sokan beültek a teaházba... Ízléses nyugalom sarok.
És tanítványok készítették.
Az étkező sarok, a süteményes asztal és a teaház tennivalóit, a stílusos berendezést már felnőttek is segítették... persze, hogy önzetlenül...
Köszönjük... és nagyon szeretünk Benneteket..., akár
gyerek akár felnőtt....
Berecz Kata

VATYAI REGŐS
Éghajlatvédelem, zöld gazdaság, fenntartható társadalom – Lakossági Fórum. A Magyar Természetvédők Szövetsége évek óta tart fórumokat országszerte.
A következő állomás Újlengyel. Témája a klímatörvény.
A Magyar Természetvédők Szövetsége által előkészített klímatörvény javaslat lehetővé tenné, hogy azok is
megoldhassák otthonuk hőszigetelését, fűtésük korszerűsítését, akiknek ez anyagilag nem áll módjukban. Ezen
törvényjavaslat csökkenti a környezetszennyezést, a természeti erőforrások pazarlását, továbbá csökkenti energiafüggőségünket, és a hazai érdekeket tartja szem előtt.
Ezért a Vatya Népe Egyesület meghívására 2011. február 15-én 18 órától a Művelődési Házban a Magyar Természetvédők Szövetsége lakossági fórumot
tart, melyre ezúton hívunk meg minden érdeklődőt!
A klímatörvény többek között elősegítené, hogy:
megérje környezetbarát magyar terméket vásárolni,
a külföldi helyett, előnybe helyezzük a háztáji gaz-

dálkodást a nagyüzemi mezőgazdasággal szemben,
legyen mód otthonunk energiatakarékosabbá tételére,
kevésbé függjünk a széntől, gáztól és olajtól.
Kérjük jöjjön el, ismerje meg a törvény előkészületeit,
és tudja meg, hogyan járulhat hozzá az elfogadásához.
A Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Országos Szövetsége és a Magyarországi Harci Művészetek Összszövetsége HARCOS MAGYAROK elnevezéssel közös
bemutató és versenygálát szervez 2011.02.13-án Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban, melynek keretén belül a kyokushin karate, kempo, kick-boksz, thai-boksz,
shotokan, aikido, ninjutsu, shaolin kung fu, taekwondo, sportvívás, bírkózás, katonai önvédelem és baranta bemutatók
és versenyek és viadalok zajlanak. A helyszínen Magyarok
asztala, gulyáságyú, kézműves vásár, táncház. Az újlengyeli
baranta csapat szervezőként vesz részt, minden érdeklődőt
szívesen elviszünk. A rendezvény látogatása ingyenes.
Gergely Csaba
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ADD TOVÁBB
Az ember szeret levelet kapni. Örül, ha gondolnak rá
és írnak neki. Sajnos a postán már szinte csak csekk
érkezik, viszont a technika fejlődésével az interneten
keresztül rengeteg emberrel kényelmesen tarthatjuk a
kapcsolatot. Rengeteg információhoz, tudásanyaghoz
jutunk hozzá; de ne felejtsük el, hogy a belső szűrőnknek folyamatosan résen kell lennie….
Nemrégiben tömeges levél özönlött rám az interneten
keresztül.
Némelyikben önkéntes véradókat kérnek különleges
vércsoporttal, máshol szerencsét, illetve szerencsétlenséget kínáltak és újabban, már Szűz Máriás képpel
összekapcsolt imát is küldtek. Az ember szíve megdobban a lehetőségek olvastán és a feltétel, hogy 10
embernek kell elküldeni, nem is tűnik teljesíthetetlennek a bajok elhárítása érdekében…
Én tudatosan nem küldöm tovább őket. Egyrészt bizonyos fajta butaságnak és visszaélésnek tartom. Persze
fáj a szívem, amikor azt olvasom, hogy valaki (főleg
gyerek) szenved egy bizonyos vér hiányában/betegségben. De az esetek nagy részében nem valós bajról van szó, csak ‚marketinges beugratás’ (ami, nem
mindig pénzt jelent). Ha akarunk, az éves véradáson
kívül 6 havonta adhatunk vért bárhol, pl. budapesti
kórházakban. És valós bajok esetében sokkal reálisabb, ha telefonon és bizonyos közvetlen, személyes
megkeresés által történik a kapcsolatfelvétel.
Másrészt a szerencsét/szerencsétlenséget, szerelmet
és egyéb bőség kínáló elektronikus levelek egyértelműen a babona kategóriába tartoznak, és mint ilyen,
nem vagyunk köszönő viszonyban egymással. Mindig megdöbbenek, amikor időszakosan elözönlenek

ezek a fajta levelek többségében vallásos, templomba
járó testvérektől. Talán „nem is tudják, hogy mit cselekszenek…”. Az egy Istenbe vetett hit nem fér össze
a babonával…
A Máriás képes imádság szintén egy szép köntösbe
bújtatott „csapda”. Nem esik nehezemre elhinni, hogy
megtörtént esetről számol be. A hit és a másikkal való
törődés erejéről van szó.
Szép. Megható. Elgondolkodtató és még követendő is
lehetne, ha ez nem lenne benne:
„Küldd el ezt az üzenetet 10 embernek, engem is beleértve, és elszállnak bajaid!”
Miért nem azt kérik: Imádkozz értem a Szűz Anyához! Imádkozzunk egymás szándékára! Gyűljetek
össze minél többen és együtt imádkozzatok! Ezzel a
feltételhez kötéssel máris megölték és kiforgatták az
egész lényegét.
Nem azáltal szállnak el a bajok, hogy továbbítod ezt
az e-mailt, hanem ha hittel imádkozol és elhiszed,
hogy a bajok ellenére, a kívánt elvárt változások be
nem következése ellenére: „ Tudja a ti Atyátok, mire
van szükségetek!” Bármi, amit tesz, vagy nem tesz,
az üdvösségeteket szolgálja.
Ha elhiszed, hogy Mária folyton és csüggedés nélkül közbenjár érted, és olyasmit is elér, amit te személy szerint nem érdemelnél meg, az igen, azért lehet
imádkozni és ezt terjeszteni is kívánatos.
Ne add tovább ezt a cikket 10 embernek, inkább kérd
meg őket, hogy imádkozzanak érted; és te is imádkozz értük, garantálom, napokon belül jobb hely lesz
a világunk…
Vas Mária

FARSANG
A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb
ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés,
ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. Az egyház az ördögök ünnepének
tartotta és tiltotta, de gyakran a világi hatóságok se
nézték jó szemmel a farsangi kicsapongásokat. A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy evésekkel,

ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A királyi udvarban olasz és francia hatás érvényesült, a polgárság és a falusi lakosság körében pedig német.
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus
erőt tulajdonítottak. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a
rétes. Általában a sok étel fogyasztásától a következő év
bőségét remélték.
Kaizler Ágnes
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