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A keresztény világ legnagyobb ünnepe a Húsvét. Jézus Krisztus feltámadása
meghatározó vallási ünnep. A vallási és családi ünneplésen kívül azonban
szerettük volna közösségi tevékenységre is összehívni Felsőmarác lakóit.
Tojásfát imitt-amott már korábban is lehetett látni az egyes udvarokban,
azonban az egyénileg történő kedves díszítést szerettük volna valódi
közösségi élménnyé emelni. Így született meg az ötlet: legyen közös
tojásfánk! Az első próbálkozás kudarcba
fulladt. Steierlein Mária adományozott
egy mandzsúriai fűz alapot, melyet
nekiálltunk felpucolni. Ebből készül az a
gyönyörű fehér tojásfa. Máshol. Itt a több
napig tartó pucolás miatt az ágak
letörtek, a kéreg hántolása pedig örökké
tartó műveletnek bizonyult. A tervet
feladtuk. Ekkor született meg a
következő ötlet: ültessünk fát, és ahogy a fa évről évre növekszik, díszítsük
egyre több húsvéti tojással, közösen a cseperedő élő tojásfát. Az Éltető
Felsőmarácért Egyesület beszerezte és elültette a fát a Faluház elé. Így
kezdte meg pályafutását Felsőmarác közösségi tojásfája. A lakosság azonnal
birtokba vette és díszíteni kezdte, Húsvétig pedig a fa adta keretekig
tojásdíszbe öltözött az elültetett fa. A közös díszítés miatt így lett a falu
legcsodálatosabb tojásfája a Faluház előtti.
Nem csak a tojásfát, hanem a Faluház és Önkormányzat előtti tereket is
szerettük volna húsvéti díszbe öltöztetni. A más településeken alkalmazott
húsvéti dekoráció, a fa rönkökből készített, kézzel festett nyulak nekünk is

elnyerték tetszésünket, így erre esett a
választásunk.
Az
Önkormányzat
biztosította a faanyagot és az alap
előkészítését, önkéntesek pedig az
általuk hozott hozzávalók segítségével
vidám húsvéti dekorációt festettek. A fa
nyulak a Faluház és az Önkormányzat
elé
varázsoltak
kedves
ünnepi
hangulatot. Bízunk benne, hogy jövőre még többen vesznek részt az
előkészületekben és újabb közösségi alkotásokkal bővülünk. A húsvéti
dekoráció még április közepéig megtekinthető. A séta alkalmával a Faluház
előtti, településünket bemutató táblát is érdemes megnézni, amit pont
Húsvétra sikerült lecserélni.

A gasztronómia területe sem maradhatott ki a húsvéti készülődésből. A
húsvéti kalács elengedhetetlen része ennek az ünnepkörnek. Az Éltető
Felsőmarácért Egyesület húsvéti kalácssütő versenyt hirdetett. Nagy volt a
készülődés, a jelentkezők otthonaikban sütötték meg a szebbnél szebb és
finomabbnál finomabb kalácsokat. Húsvét szombatján érkezett meg a
szakavatott zsűri kis falunkba, hogy értékelje a résztvevők alkotásait. Az
értékelők Pappné Horváth Ildikó a körmendi Mini Cukrászda tulajdonosa,
illetve Nádasdról Podlaviczki
Nikoletta voltak, akik nagy
örömmel vetették bele magukat
a bírálatba. 12 lelkes versenyző
kalácsaiból kellett sorrendet
felállítaniuk, ami – látva a
jelentkező munkáit- bizonyára
nem volt egyszerű feladat.

2021-ben Felsőmarác Húsvéti Kalácsát
László Attiláné sütötte meg. A recept ugyan
titkos
családi
recept,
de
annyit
elárulhatunk, hogy Vera diós-lekváros
ízeket csempészett a kalácstésztából
készített húsvéti tojásokkal díszített
alkotásába.
Ezüst érmet érdemelt Kovácsné Juricza Márti klasszikus, bronzot pedig
Kocsis Laura medvehagymás húsvéti kalácsa. A zsűri különdíjban
részesítette a verseny legfiatalabb résztvevőjét, Szabó Zsófiát, valamint a
legtechnikásabb sütő, Varga Beáta munkáját. Az eredményhirdetés során a
helyezettek az Éltető Felsőmarácért Egyesület és az Önkormányzat
ajándékait vehették át, de minden résztvevő emléklapot és komoly szakmai
dicséretet kapott.
Hely hiányában nem tudunk a kalácssütő verseny mozzanatairól minden
képet ebben a cikkben megmutatni, így aki kíváncsi, az Éltető Felsőmarácért
Egyesület Facebook oldalán tud mazsolázgatni a fotók és kalácsok között.
Mind az Egyesület, mind az Önkormányzat részéről elhangzott, hogy a
mostani versennyel hagyományt kívánunk teremteni Felsőmarácon. Ez az
elképzelés abszolút visszhangra talált a résztvevők között, sok mindenki már
most azt tervezi, milyen kaláccsal indul jövőre. Reméljük, újabb bátor
jelentkezőkkel bővül a jövő évi kihívás és egyre többen tapasztalják meg,
milyen jó közösségi élmény meglelni minden évben Felsőmarác Húsvéti
Kalácsát. Külön büszkék lehetünk arra, hogy a zsűri az általuk végzett
értékelésért szó szerint Felsőmarác ajándékát vehette át: helyi termelők,
alkotók, kézművesek önkéntes felajánlásából állt össze Felsőmarác Helyi
Termék Kosara, melyet Ildikó és Nikoletta nagy örömmel fogadott.
Köszönjük a felajánlásokat László Attilánénak, a Maráci Merengőnek,
Meszes Jánosnénak, Steierlein Máriának, a Szakasics családnak, Szwatek
Leónak és Vajai Istvánnak.

Kiegészítve a húsvéti készülődést ’Felsőmaráci tavasz 2021’ elnevezéssel
tavaszi fotópályázatot hirdettünk. Az időjárás idén nem feltétlenül
támogatta a tavaszi pillanatok megörökítését, mégis sikerült a vállalkozó
szelleműeknek környezetünk csodáit elkapni és megmutatni. A lélekemelő
fotók láttán arra gondoltunk, hogy megérdemlik a beérkezett művek a
szakmai szemmel történő bírálatot
is. Simon Attila kisrákosi fotográfus
lelkesen vállalta az értékelést és
elmélyült, komoly tanácsokkal látta
el a résztvevőket a képek átnézése
során. Attila szerint almát körtével
nem lehet hasonlítani, mégis
sikerült rábeszélni, hogy válasszon
ki egyet a fotók közül, amelyet a
legjobbnak ítél. Felsőmarác 2021-es
Tavaszi Képének címét Vajai István:
Ébredés című képe nyerte el.
A pályázatra beérkezett képek
megtekinthetőek
Felsőmarác
honlapján. Simon Attilának ezúton
is nagyon szépen köszönjük az
értékelést, az odafigyelést, a
tanítást.
A
fotópályázattal
kapcsolatos sok öröm, a profi
szakmai visszajelzés és támogatás
arra
ösztönöz
minket,
hogy
folytassuk. Folytassuk a fotózást, folytassuk lenyűgöző felsőmaráci
környezetünk csodás pillanatinak megörökítését és nehéz helyzetben is
keressük magunk körül a szépet!
Aki szeretne a jövőben hasonló kezdeményezéseinkhez csatlakozni, figyelje
a postaládáját.

