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kezõ holdtölte utáni vasár- nyünk, hogy minden húsvét szentelt ételekhez is, ame-
nap tartassék – amely min- napján határt kerülénk, azaz lyeket Zalában a nagyszom-
dig a márc. 22-e és ápr. 25-e processiót járánk”. A Szé- bati körmenetre is magukkal 
közötti idõre esik –, ez az kelyföldön még a századfor- vittek. A szentelt sonka 
idõpont húsvét megünnep- duló táján is szokásban volt, csontját kiakasztották a gyü-
lésére csak a 8. sz. óta vált hogy a legények és fiatal há- mölcsfára, hogy sokat te-
általánossá. Hazánkban az zasok a templom megkerülé- remjen. A Székelyföldön a 
1092-ben tartott szabolcsi se után végigvonultak a fa- húsvéti étel morzsáját is 
zsinat szerint akkoriban lun énekelve (kántálás), megõrizték, s nyáron a vere-
négy napig tartottak húsvé- imádkozva, majd megkerül- bek kártevése ellen kereszt 
tot, majd a nagyszombati ték a határt, miközben bõ alakjában meghintették vele 
zsinat 1611-ben három termõ esztendõért, békéért a gabonaföldeket, miközben 
napra, XIV. Kelemen pápa imádkoztak. A határkerülés ezt mondták: „távozzatok in-
1771-ben pedig két napra után, amikor már hajnalodni nen kártékony madarak”. Az Húsvét a kereszténység 
csökkentette. X. Pius pápa kezdett, a legények színes Ipoly mentén egy-egy szen-egyik legnagyobb ünnepe. 
1911-ben húsvét második szalaggal, cifra papírossal és telt tojást – hasonlóan a kará-Ekkor ünnepeljük Krisztus 
napját is törölte a kötelezõ hímes tojással díszített fe- csonyi almához – ketten et-feltámadását. Húsvétkor ér 
ünnepek sorából, de nálunk nyõágakat tûztek kedveseik tek meg, hogy ha eltéved-véget a 40 napig tartó böjt 
továbbra is megtartották. Az kapujára, ennek neve hajnal- nek, jusson eszükbe, kivel (nagyböjt), a hústól való tar-
erdélyi reformátusok ma is fa volt (májusfa). Csíkména- ették a húsvéti tojást. Kö-tózkodás, innen származik 
háromnapos húsvéti ünnepet ságon megszentelt pimpót szöntõ szokások is ismerete-az ünnep magyar elnevezése 
tartanak. Húsvét ünnepének ástak el, hogy a határt ne ver- sek voltak húsvétkor. Húsvét is. Húsvét az egyházi év 
szertartásai közül már a kö- je el a jég. Ünnepélyesen, a második napja hétfõ, ma is a mozgó ünnepeinek is közép-
zépkorban kiemelkedett a pap részvételével ment vég- locsolkodás szokásos ideje. pontja. Ezt a napot elõzi meg 
föltámadás megjelenítése, be a zalaegerszegi határke- Húsvét hétfõjén és fehérva-hét héttel farsang vasárnapja 
amely az ünnep reggelén tör- rülés, amelyet az 1850-es sárnap, – húsvét vasárnapját és követi ötven nap múlva a 
tént. A húsvéti szertartások- években még tartottak. Or- követõ vasárnap volt szokás-pünkösd. Megünneplésérõl 
hoz tartozott az étel, a húsvé- szágszerte szokásban volt ban a komatálküldés. Az már a 3. századból vannak 
ti bárány megszentelése. vidékeken húsvétkor a haj- Ipoly mentén a leányok adatok, azonban az ünnepet 
Emellett már a 10. sz.-ban nali keresztjárás vagy Jézus- ilyenkor azoknak a legé-nem mindenütt tartották 
említik a sonkaszentelést is. keresés, amely után többfelé nyeknek küldtek tojást, akik egyidõben. Bár a nicaeai zsi-
Szokásban volt még a ke- – pl. nagypénteken – a patak- farsangkor táncba vitték nat 325-ben a többségben le-
nyér-, a 12. sz. óta pedig a to- ra mentek mosakodni, hogy õket. A gyermekek húsvéti võ nyugati vélemény alapján 
jásszentelés. Egy 1665. évi frissek, egészségesek legye- megajándékozása (nyuszi elhatározta, hogy húsvét ün-
vallomás elmondja, hogy nek. Számtalan hiedelem által hozott édesség, tojás) nepe a tavaszi napéjegyenlõ-
„...az is régi bévött törvé- fûzõdik húsvét vasárnapján újabb eredetû városi szokás.ség (márc. 21.) után követ-
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a magam és a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 
Képviselõtestülete nevében.

Nagy Béla polgármester



Semjéni Krónika

A maratoni kosárlabda résztvevõi

2007. április2

Aktuális feladatok: dezések beszerzése (ápri- gatások,
Április 1-jével indul a te- lis 9-én indul), – félig önellátó gazdaságok 

2007. március. 20-tól a rületalapú támogatások be- – fiatal mezõgazdasági ter- szerkezetátalakítása,
Mezõgazdasági Szakigazga- adása, mely ebben az évben melõk elindításának támo- – mezõgazdasági területek 
tási Hivatal Nagykálló köz- egyben az AKG kérelem is. gatása, erdõsítése, 
ponttal új körzeti irodát nyi- A támogatási egységcsoma- – gazdaságátadási támoga- – fás szárú energia ültetvé-
tott. A település gazdálkodói got a falugazdásztól lehet át- tás, nyek telepítésének támo-
így közelebb intézhetnek venni, illetve kitöltés után le- – mezõgazdasági termékek gatása, 
olyan ügyeket, melyekért ko- adni. értéknöveléséhez nyújtan- – erdõgazdálkodási gépek 
rábban Nyíregyházára kellett dó támogatások, beszerzéséhez nyújtandó 
menniük. Az új körzetköz- Pályázati lehetõségek: – mezõgazdasági telepek támogatások, 
pont megnyitása személyi Az Új Magyarország Vi- energia- és vízellátásának 
változással is járt. A település dékfejlesztési Program ter- fejlesztése, Az egyes jogcímeken el-
falugazdásza Dzsunyák Pál vezete szerint az alábbi jog- – energia ellátás biomassza nyerhetõ támogatások felté-
lett, aki egyben a körzetköz- címeken lesz elérhetõ támo- felhasználásával, tel rendezésérõl, mértékérõl 
pont vezetõi feladatait is el- gatás. – mezõgazdasági bekötõ és a határidõkrõl a falugazdász 
látja. – állattartó telepek korszerû- feltáró utak fejlesztése, ad részletesebb tájékozta-

A kállósemjéni ügyfélfo- sítése, – birtokrendezéshez nyúj- tást.
gadási idõ: – növénytermesztés és kerté- tandó támogatások, Dzsunyák Pál

30 00 szet korszerûsítése, – termelõi csoportok mûkö- falugazdászKedd 8 -12
30 00 – gépek, technológiai beren- déséhez nyújtandó támo-Csütörtök 8 -12  

AgrárhírekAgrárhírek

amelyet egyetlen mondattal szágot hozza magával gyön-
lehet méltóképpen kifejezni: gyözõ vizében visszatükröz-
Krisztus feltámadt! ve.” (Anthony Bloom: El-

Szent Pál a hit hiábavaló- mélkedések)„Ha pedig Krisztus nem tá-
ságáról beszél a feltámadás Kriskó Miklósmadt fel, akkor hiábavaló a 
elfogadása hiányában. Nem görög katolikus lelkészmi igehirdetésünk, hiábava-
véletlenül lehet hallani az ló a ti hitetek is.”
emberek nagy részétõl, hogy (1Kor 15,14)
õ mennyire nem szereti a 
húsvétot. Nos igen. E nélkül „A Krisztus szenvedésé-
a hit nélkül valóban csak egy re, halálára és feltámadására 
óriási fölösleges költekezés emlékezõ húsvét gyökerei a 
lesz a világ legnagyobb aján-zsidó pészahra nyúlnak visz-
dékából. Azonban Krisztus sza, azok pedig még õsibb 
feltámadásába vetett hitünk természetimádatra. A pészah 
által elképzelhetetlenül az egyik legnagyobb, évente 
többrõl van itt szó. Krisztus emberpár engedetlenségével megtartott zsidó ünnep, az 
feltámadása olyan ajándékot magára vett. Ez egyfajta Egyiptomból való kivonulás 
adott nekünk, melyrõl Szent adóslevél volt az emberiség emléknapja.”
Pál így fogalmaz a korinthu-és Isten között. De amint a Láthatjuk tehát, hogy a 
siakhoz írott levelében: bûnbeesés után ígéretet ka-húsvét zsidó hagyománya 

pott a világ és benne az em-mennyire fontos volt a vá- „Amit szem nem látott, fül 
ber, hogy ez egyszer meg-lasztott nép számára, hiszen nem hallott, ember szívébe 
szûnik, úgy ez a feltámadás-pontosan az egyiptomi rab- föl nem hatolt, azt készítette 
ban valósult meg. Amit az ságból való szabadulásra Isten azoknak, akik õt szere-
„elsõ Ádám” engedetlensé-emlékeztek. Ez a tény tartot- tik.” (1Kor 6,9)

„A kereszten való meg-gével elrontott, azt a „máso-ta bennük a hitet, ez az ese-
halás nélkül azonban nincs dik vagy Új Ádám” engedel-mény tartotta össze a közös-
feltámadás, feltámadás, mességével helyreállította, séget.
amely öröm, a visszaszerzett vagyis Krisztus keresztjével Krisztus feltámadása 
élet öröme, annak az életnek áthidalta ezt a szakadékot. ugyan ilyet eredményezett, 
az öröme, amelyet senki sem de nem csak egy bizonyos „Mivel tehát olyan kiváló fõ-
vehet el többé tõlünk! Olyan embercsoportnak, hanem az papunk van, aki áthatolt az 
életnek az öröme ez, amely egész világnak. Az egyipto- egeken, Jézus, az Isten Fia, 
dúsan bõvelkedik, amely – mi fogság nem más, mint a tartsunk ki a hitvallás mel-
mint valami hegyekbõl lefu-. Annak a bûn rabsága és a gonosz ha- lett” (Zsid 4,14)
tó folyó – magát a mennyor-hitnek a megvallása mellett, talma, melyet a világ az elsõ 

A húsvéti szertartási rend
a Kállósemjéni

Görög Katolikus 
Egyházközségben
2007. április 5-10.

Nagycsütörtök:
00

18  12 kínszenvedési evan-
gélium
Nagypéntek:

00  15  Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat:

30
7  Szent Bazil Liturgiája ve-
csernyével
Húsvét hajnal:

00 4 Feltámadási szertartás
Húsvét vasárnap:

00 -7  Péterhalom Szent Litur-
gia és pászkaszentelés

30 
8 Kállósemjén Szent Litur-
gia és pászkaszentelés

00 
10 Kállósemjén Szent Li-
turgia és pászkaszentelés

30 14 Ünnepi Vecsernye evan-
géliumolvasással
Húsvét hétfõ:

30
8  Szent Liturgia és 
körmenet

3010  Szent Liturgia

A visszaszerzett élet öröme
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és hittel valljuk feltámadáso-Római Katolikus Április 8. Húsvét vasárnap 
dat, amíg újra eljössz. A Bib-miserend: (Húsvéti szentmise, étel-
lia szerint Jézus – nagypén-Április 5. Nagycsütörtök szentelés) délelõtt 9:00, 
teki keresztre feszítése után (utolsó vacsora) délután 11:00 Húsvéti mise
– a harmadik napon, vasár-18:00 Április 9. Húsvét hétfõ 
nap feltámadt. Helyettes ál-Április 6. Nagypéntek (Szentmisék) délelõtt 9:00, 
dozatával megváltotta min-(Jézus kereszthalála) délután 11:00
den ember bûnét, feltámadá-18: 00 Húsvét megjelenik az új 
sával pedig gyõzelmet ara- örömmel. Ne féljetek, Isten-Április 7. Nagyszombat teremtmény, Krisztus feltá-
tott a halál felett. tõl jött és jön a segítség min-(Elõvételezett húsvéti szer- madt testében. Legnagyobb 

Krisztus gyõzelme a bû- dig.tartások, feltámadási körme- ünnepünk, az év minden va-
nön és a halálon. A feltáma- Felföldi Jánosnet a templom körül) délután sárnapján ezt ünnepeljük. 
dás hite töltsön el mindenkit római katolikus lelkész18:00 Haláloddal hirdetjük Urunk, 

Megváltotta minden ember bûnétMegváltotta minden ember bûnét

2007. április 3

A római százados pedig 
így: „Bizony, ez az ember Is-
ten Fia vala.”

Legyen a mi hitünk is nem találták meg az utat a hit tól, attól, hogy kinevetik „Bizony, ez az ember Isten 
ilyen szilárd, ezért könyö-felé, Isten felé. Segítsünk ne- õket, mert követnék Krisz-Fia vala!” (Márk 15,39)
rögjünk hozzá a zsoltáríró Megváltónk értünk hozott kik, hívjuk õket magunkkal a tust, csak nem merik. Akik-
Bátori István szavaival:keresztáldozatáért ez évben templomba, beszéljünk ne- nek ilyen kételyei, ilyen fé-
„Cselekedd Szentlelkeddel,is hálát adva köszöntöm e kik a Megváltó áldozata és lelmei vannak, gyõzzék le 

húsvét ünnepében a lap min- feltámadása által bizonyos- azokat, merjék meghozni ezt Végtelen érdemeddel,
Hogy új életet éljünk,den kedves olvasóját. sággá vált örök életrõl, a sze- az áldozatot. Krisztus ennél 

retetrõl, hiszen Krisztus ma- sokkal többet áldozott, hogy Végre porból felkeljünk,Ezeken a napokon min-
ga szeretet. megváltson a bûntõl, hogy Örök nagy boldogságra,denki ünnepel – még azok is, 

örök életünk legyen.akik nem hisznek, nem gya- Az Õ idejében sem volt És halhatatlanságra.”
korolják õseik vallását, nem egységes a nép, más isteneik A tanítványok és a tömeg 348 dicséret 5.v.
járnak templomba. Nekik ez voltak, vagy egyáltalán nem elbizonytalanodtak, de az el-
a nap csak egy hosszú hétvé- hittek. Krisztus csodatételei, sõ tanúságtételek már ott, a Kovácsné Somogyi Katalin 
ge, munkaszüneti nap, ami- tanító munkája mind-mind a Golgotán megtörténtek, és református lelkipásztor
kor jót lehet enni, inni, ami- tanítványok és az õket köve- nem azok tették, akiktõl 
kor összejön a család, a bará- tõk hitének megerõsítését Krisztus elvárhatta volna. Az Református miserend: 
tok találkoznak. Ez nem is szolgálták. Ennek ellenére a egyik, a vele együtt megfe- Április 5. délután 18:00
lenne nagy baj, hiszen a sze- tizenkettõ sem rendelkezett szített lator volt: „…a mi cse- Április 6. délelõtt 11:00
retet jegyében történik. kész, egész hittel. Amikor lekedetünknek méltó bünte- Április 7. délután 18:00
Krisztus a kereszten is õér- Júdás árulása után elfogták tését vesszük ez pedig semmi Április 8. délelõtt 11:00 ün-
tük könyörgött: „Atyám, bo- Urunkat, szétszaladtak a ta- méltatlan dolgot nem csele- nepi szentmise
csásd meg bûnüket ezeknek, nítványok. Még Péter is gyá- kedett. Uram, emlékezzél Április 9. délelõtt 11:00 ün-
mert nem tudják õk most, vának bizonyult, hiába fo- meg rólam, amikor eljössz a nepi szentmise 
mit cselekesznek.” (337,4.). gadkozott korábban. Ma is Te országodba!” (Lukács 
Nem bûnösök õk, csak még vannak, akik félnek a gúny- 23,41-42.)

Nagy sikerrel rendezték meg az immár hagyománynak számító 
süteménykiállítást az általános iskolában. Az idén is, mint eddig 
minden évben, a szülõk maguk készítette süteményeket sora-
koztattak fel az asztalokon. A legnagyobb sikert az idén is a gyü-
mölcstorta aratta, de dobogós volt a gesztenyepüré és a barack is. 
Igazi különlegességnek számított az asztalokon felbukkanó cit-
romos tetejû zserbó. A rendezvénybõl származó bevételt a szülõi 
munkaközösség a gyermeknapon használja majd fel. A gyere-
keknek finanszírozzák majd az ebédjüket. Az SZMK ismét meg-
tett mindent a gyerekekért. Az összeszokott csapat itt is, mint 
eddig minden rendezvényen, lelkesen helyt állt, és a fáradságot 
nem észrevéve sikeresen megrendezte ezt az eseményt is. 

Az SZMK mindent megtett a gyermekekért.

Legyen a mi hitünk is szilárd!Legyen a mi hitünk is szilárd!

Sikert aratott a gyümölcstorta

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)
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4
régi szokásokról, a hagyomá-
nyokról. Nem kis lelkesedés-

Március 26-tól 29-ig voltak sel, 130 darab tojásból sárga-
láthatóak a közösségi házban a túrót készítettek, amit meg is 
Ficánka óvoda óvónõi és az kóstoltak az érdeklõdõk. Az 
oda járó gyerekek által készí- alsós és felsõs tagozatosok is 
tett húsvéti tojások. Elsõ nap kipróbálhatták magukat a to-
az Aranyalkony nyugdíjas jásfestésben, díszítésben. A ki-
klub tartott múltidézõ dél- állításnak nagy sikere volt, 
utánt, ahol a kiállításra érke- rengeteg érdeklõdõ szemlélte 
zett látogatóknak meséltek a meg a négy nap alatt. 

Hölgykoszorú lepte el az álta- te az egybegyûlt nõsereget. A 
lános iskola ebédlõjét március köszöntõk után következett a 
9-én. Nõnap alkalmából a pol- falatozás, majd dallamos, nõi 
gármester úrral karöltve a fér- csicsergés lepte el a termet… 
finép meginvitálta egy kis dél- Távozáskor pedig a férfi dol-
utáni „uzsonnára” a hölgye- gozók minden egyes hölgy-
ket. A polgármesteri köszöntõ nek egy szál tulipánnal ked-
után két kisfiú, Vágner Viktor veskedtek.
és Popovics László köszöntöt-

Március 14-én az általános is- adott elõ néhány forradalmi 
kolások mûsorral emlékeztek nótát. Ezután a polgármesteri 
az 1848-49-es forradalom és hivatal, az általános iskola, a 
szabadságharcban elesettek- szülõi munkaközösség, a ki-
rõl. Lipcsey Attiláné felkészí- sebbségi önkormányzat, a 
tésében a gyermekek tánccal, nyugdíjas klub, a Ficánka óvo-
szavalattal hajtottak fejet a for- da, az önkéntes tûzoltóság 
radalomban elhunytak elõtt. A képviselõi emlékkoszorút he-
színvonalas mûsor után az is- lyeztek el a hõsök tiszteletére. 
kola apraja-nagyja a tanárok A megemlékezésen tiszteletét 
és az intézmények vezetõi kí- tette Demendi László ország-
séretében a 48-as emlékmûhöz gyûlési képviselõ is. 
vonultak, ahol az énekkar 

Húsvéti tojáskiállításHúsvéti tojáskiállítás

Köszöntöttük a hölgyeketKöszöntöttük a hölgyeket

Emlékezés a forradalomraEmlékezés a forradalomra

Az óvodások is megtekintették 
a tojáskiállítást

(Fotók: Graholy Mariann Zoé)

Az ünnepség egyik pillanata

Vendégségben
a község lányai, asszonyai

Kállósemjén Nagyközség bor Á., Jókai, Ságvári, Kiss E., 
Önkormányzat Jegyzõje Klapka, Sziklai S., Nagy S., 

tájékoztatja a Lakosságot, Széchenyi, Vörösmarty, Bán-
hogy közigazgatási széki és Füveskert utcák.

területünkön a 2007. évi VI. KÖRZET 2007. április 13. 
00EBEK VESZETTSÉG (péntek) 10  órától a Péter-

ELLENI halom tanyán, Alpári út 1. sz. 
kötelezõ védõoltása az alábbi alatti üzlet elõtt.

ütem szerint történik: Ide tartozik Újfaluréten, Ne-
meserdõn, Németházi tanyán a 

I. KÖRZET 2007. április 11. korábbi években kialakult gya-
00 (szerda) 6 órától Kossuth és korlat szerint.

00Arany J. úti sarok (Lipkovics 2007. április 14. (szombat) 6  
Sándor üzlete elõtt). órától Újszõlõ úti buszmeg-
Ide tartozik Arany J. út, Arany J. álló.

00köz, Toldi, Ady E., Damjanich, 2007. április 14. (szombat) 7  
Csentrét út, Kossuth út 1-35. órától Forrástanyai buszfor-
számig, Kossuth út 2-68. szá- duló.

00mig és a Haladás út. 2007. április 14. (szombat) 9  
II. KÖRZET 2007. április 11. órától Újszõlõskert ÁFÉSZ 

00(szerda) 10  órától a Mezõ és bolt.
Rákóczi út keresztezõdésénél.
Ide tartozik Bem, Vasvári, Me- Az ebek összeírása a korábbi 
zõ, Fazekaskert, Béke, Kinizsi évek gyakorlatának megfele-
és a Rákóczi út. lõen történik.
III. KÖRZET 2007. április 12. 

00(csütörtök) 6  órától a Petõfi Minden 3 hónapnál idõsebb 
út 4. szám alatt (Herczku Elek eb védõoltása kötelezõ!
portája elõtt).
Ide tartozik Kossuth út 37-163. Egyidejûleg felhívjuk a La-
számig, Kossuth út 70-224. szá- kosság figyelmét, hogy az 
mig, Szabadság tér, Kölcsey, Al- ebek idõbeni oltásáról gon-
kotmány, Ifjúság és a Petõfi út. doskodjon, mert PÓTOLTÁS 
IV. KÖRZET 2007. április12. NEM LESZ!

00(csütörtök) 10  órától a Bat- Ebrendészeti és oltási díj 
thyány út és Széki dûlõ sarok 2.000 Ft/eb.
(Egri Csaba telephelye elõtt). Hívásra az ebek a tartási he-
Ide tartozik Petri, József A., lyükön is beolthatók és kezel-
Táncsics, Batthyány, 45-ös, hetõk, ebben az esetben az ol-
Török I. út tási díj: 2.500 Ft/eb.
V. KÖRZET 2007. április 13. 

00 Felhívom figyelmüket, hogy a (péntek) 6  órától Stekler 
macskák veszettség elleni vé-György Sziklai út 6. szám 
dõltása is indokolt, de nem kö-alatti portája elõtt.
telezõ.Ide tartozik Dózsa György., Gá-

2007. április
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