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Hittel és reménnyel teljes, áldott húsvéti ünnepeket kívánok
településünk minden lakosának
a magam és a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Képviselõtestülete nevében.
Nagy Béla polgármester

Krisztus feltámadását ünnepeljük
kezõ holdtölte utáni vasárnap tartassék – amely mindig a márc. 22-e és ápr. 25-e
közötti idõre esik –, ez az
idõpont húsvét megünneplésére csak a 8. sz. óta vált
általánossá. Hazánkban az
1092-ben tartott szabolcsi
zsinat szerint akkoriban
négy napig tartottak húsvétot, majd a nagyszombati
zsinat 1611-ben három
napra, XIV. Kelemen pápa
Húsvét a kereszténység 1771-ben pedig két napra
egyik legnagyobb ünnepe. csökkentette. X. Pius pápa
Ekkor ünnepeljük Krisztus 1911-ben húsvét második
feltámadását. Húsvétkor ér napját is törölte a kötelezõ
véget a 40 napig tartó böjt ünnepek sorából, de nálunk
(nagyböjt), a hústól való tar- továbbra is megtartották. Az
tózkodás, innen származik erdélyi reformátusok ma is
az ünnep magyar elnevezése háromnapos húsvéti ünnepet
is. Húsvét az egyházi év tartanak. Húsvét ünnepének
mozgó ünnepeinek is közép- szertartásai közül már a köpontja. Ezt a napot elõzi meg zépkorban kiemelkedett a
hét héttel farsang vasárnapja föltámadás megjelenítése,
és követi ötven nap múlva a amely az ünnep reggelén törpünkösd. Megünneplésérõl tént. A húsvéti szertartásokKállósemjén
nem hiányozhatott
az idén sem
az étel, a húsvémár
a 3. századból
vannak hoz tartozott
a napkori
böllérversenyrõl
adatok,
azonban
az ünnepet ti bárány megszentelése.
nem mindenütt tartották Emellett már a 10. sz.-ban
egyidõben. Bár a nicaeai zsi- említik a sonkaszentelést is.
nat 325-ben a többségben le- Szokásban volt még a kevõ nyugati vélemény alapján nyér-, a 12. sz. óta pedig a toelhatározta, hogy húsvét ün- jásszentelés. Egy 1665. évi
nepe a tavaszi napéjegyenlõ- vallomás elmondja, hogy
ség (márc. 21.) után követ- „...az is régi bévött törvé-

nyünk, hogy minden húsvét
napján határt kerülénk, azaz
processiót járánk”. A Székelyföldön még a századforduló táján is szokásban volt,
hogy a legények és fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a falun énekelve (kántálás),
imádkozva, majd megkerülték a határt, miközben bõ
termõ esztendõért, békéért
imádkoztak. A határkerülés
után, amikor már hajnalodni
kezdett, a legények színes
szalaggal, cifra papírossal és
hímes tojással díszített fenyõágakat tûztek kedveseik
kapujára, ennek neve hajnalfa volt (májusfa). Csíkménaságon megszentelt pimpót
ástak el, hogy a határt ne verje el a jég. Ünnepélyesen, a
pap részvételével ment végbe a zalaegerszegi határkerülés, amelyet az 1850-es
években még tartottak. Országszerte szokásban volt
vidékeken húsvétkor a hajnali keresztjárás vagy Jézuskeresés, amely után többfelé
– pl. nagypénteken – a patakra mentek mosakodni, hogy
frissek, egészségesek legyenek. Számtalan hiedelem
fûzõdik húsvét vasárnapján

szentelt ételekhez is, amelyeket Zalában a nagyszombati körmenetre is magukkal
vittek. A szentelt sonka
csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. A Székelyföldön a
húsvéti étel morzsáját is
megõrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt
alakjában meghintették vele
a gabonaföldeket, miközben
ezt mondták: „távozzatok innen kártékony madarak”. Az
Ipoly mentén egy-egy szentelt tojást – hasonlóan a karácsonyi almához – ketten ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel
ették a húsvéti tojást. Köszöntõ szokások is ismeretesek voltak húsvétkor. Húsvét
második napja hétfõ, ma is a
locsolkodás szokásos ideje.
Húsvét hétfõjén és fehérvasárnap, – húsvét vasárnapját
követõ vasárnap volt szokásban a komatálküldés. Az
Ipoly mentén a leányok
ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik
farsangkor táncba vitték
õket. A gyermekek húsvéti
megajándékozása (nyuszi
által hozott édesség, tojás)
újabb eredetû városi szokás.
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A visszaszerzett élet öröme
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a
mi igehirdetésünk, hiábavaló a ti hitetek is.”
(1Kor 15,14)
„A Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására
emlékezõ húsvét gyökerei a
zsidó pészahra nyúlnak viszsza, azok pedig még õsibb
természetimádatra. A pészah
az egyik legnagyobb, évente
megtartott zsidó ünnep, az
Egyiptomból való kivonulás
emléknapja.”
Láthatjuk tehát, hogy a
húsvét zsidó hagyománya
mennyire fontos volt a választott nép számára, hiszen
pontosan az egyiptomi rabságból való szabadulásra
emlékeztek. Ez a tény tartotta bennük a hitet, ez az esemény tartotta össze a közösséget.
Krisztus feltámadása
ugyan ilyet eredményezett,
de nem csak egy bizonyos
embercsoportnak, hanem az
egész világnak. Az egyiptomi fogság nem más, mint a
bûn rabsága és a gonosz hatalma, melyet a világ az elsõ

Agrárhírek

emberpár engedetlenségével
magára vett. Ez egyfajta
adóslevél volt az emberiség
és Isten között. De amint a
bûnbeesés után ígéretet kapott a világ és benne az ember, hogy ez egyszer megszûnik, úgy ez a feltámadásban valósult meg. Amit az
„elsõ Ádám” engedetlenségével elrontott, azt a „második vagy Új Ádám” engedelmességével helyreállította,
vagyis Krisztus keresztjével
áthidalta ezt a szakadékot.
„Mivel tehát olyan kiváló fõpapunk van, aki áthatolt az
egeken, Jézus, az Isten Fia,
tartsunk ki a hitvallás mellett” (Zsid 4,14). Annak a
hitnek a megvallása mellett,

Aktuális feladatok:
Április 1-jével indul a területalapú támogatások beadása, mely ebben az évben
egyben az AKG kérelem is.
A támogatási egységcsomagot a falugazdásztól lehet átvenni, illetve kitöltés után leadni.

2007. március. 20-tól a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nagykálló központtal új körzeti irodát nyitott. A település gazdálkodói
így közelebb intézhetnek
olyan ügyeket, melyekért korábban Nyíregyházára kellett
menniük. Az új körzetközPályázati lehetõségek:
pont megnyitása személyi
Az Új Magyarország Viváltozással is járt. A település dékfejlesztési Program terfalugazdásza Dzsunyák Pál vezete szerint az alábbi joglett, aki egyben a körzetköz- címeken lesz elérhetõ támopont vezetõi feladatait is el- gatás.
látja.
– állattartó telepek korszerûA kállósemjéni ügyfélfosítése,
gadási idõ:
– növénytermesztés és kertészet korszerûsítése,
Kedd 830-1200
30
00
– gépek,
technológiai berenCsütörtök
8 -12
A maratoni
kosárlabda
résztvevõi

2007. április

amelyet egyetlen mondattal
lehet méltóképpen kifejezni:
Krisztus feltámadt!
Szent Pál a hit hiábavalóságáról beszél a feltámadás
elfogadása hiányában. Nem
véletlenül lehet hallani az
emberek nagy részétõl, hogy
õ mennyire nem szereti a
húsvétot. Nos igen. E nélkül
a hit nélkül valóban csak egy
óriási fölösleges költekezés
lesz a világ legnagyobb ajándékából. Azonban Krisztus
feltámadásába vetett hitünk
által elképzelhetetlenül
többrõl van itt szó. Krisztus
feltámadása olyan ajándékot
adott nekünk, melyrõl Szent
Pál így fogalmaz a korinthusiakhoz írott levelében:
„Amit szem nem látott, fül
nem hallott, ember szívébe
föl nem hatolt, azt készítette
Isten azoknak, akik õt szeretik.” (1Kor 6,9)
„A kereszten való meghalás nélkül azonban nincs
feltámadás, feltámadás,
amely öröm, a visszaszerzett
élet öröme, annak az életnek
az öröme, amelyet senki sem
vehet el többé tõlünk! Olyan
életnek az öröme ez, amely
dúsan bõvelkedik, amely –
mint valami hegyekbõl lefutó folyó – magát a mennyor-

szágot hozza magával gyöngyözõ vizében visszatükrözve.” (Anthony Bloom: Elmélkedések)
Kriskó Miklós
görög katolikus lelkész

dezések beszerzése (április 9-én indul),
– fiatal mezõgazdasági termelõk elindításának támogatása,
– gazdaságátadási támogatás,
– mezõgazdasági termékek
értéknöveléséhez nyújtandó támogatások,
– mezõgazdasági telepek
energia- és vízellátásának
fejlesztése,
– energia ellátás biomassza
felhasználásával,
– mezõgazdasági bekötõ és
feltáró utak fejlesztése,
– birtokrendezéshez nyújtandó támogatások,
– termelõi csoportok mûködéséhez nyújtandó támo-

gatások,
– félig önellátó gazdaságok
szerkezetátalakítása,
– mezõgazdasági területek
erdõsítése,
– fás szárú energia ültetvények telepítésének támogatása,
– erdõgazdálkodási gépek
beszerzéséhez nyújtandó
támogatások,

A húsvéti szertartási rend
a Kállósemjéni
Görög Katolikus
Egyházközségben
2007. április 5-10.
Nagycsütörtök:
00
18 12 kínszenvedési evangélium
Nagypéntek:
1500 Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat:
30
7 Szent Bazil Liturgiája vecsernyével
Húsvét hajnal:
400 Feltámadási szertartás
Húsvét vasárnap:
700 - Péterhalom Szent Liturgia és pászkaszentelés
30
8 Kállósemjén Szent Liturgia és pászkaszentelés
00
10 Kállósemjén Szent Liturgia és pászkaszentelés
1430 Ünnepi Vecsernye evangéliumolvasással
Húsvét hétfõ:
30
8 Szent Liturgia és
körmenet
1030 Szent Liturgia

Az egyes jogcímeken elnyerhetõ támogatások feltétel rendezésérõl, mértékérõl
a határidõkrõl a falugazdász
ad részletesebb tájékoztatást.
Dzsunyák Pál
falugazdász
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Megváltotta minden ember bûnét
Római Katolikus
miserend:
Április 5. Nagycsütörtök
(utolsó vacsora) délután
18:00
Április 6. Nagypéntek
(Jézus kereszthalála) délután
18: 00
Április 7. Nagyszombat
(Elõvételezett húsvéti szertartások, feltámadási körmenet a templom körül) délután
18:00

Április 8. Húsvét vasárnap
(Húsvéti szentmise, ételszentelés) délelõtt 9:00,
11:00 Húsvéti mise
Április 9. Húsvét hétfõ
(Szentmisék) délelõtt 9:00,
11:00
Húsvét megjelenik az új
teremtmény, Krisztus feltámadt testében. Legnagyobb
ünnepünk, az év minden vasárnapján ezt ünnepeljük.
Haláloddal hirdetjük Urunk,

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg újra eljössz. A Biblia szerint Jézus – nagypénteki keresztre feszítése után
– a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettes áldozatával megváltotta minden ember bûnét, feltámadásával pedig gyõzelmet aratott a halál felett.
Krisztus gyõzelme a bûnön és a halálon. A feltámadás hite töltsön el mindenkit

Legyen a mi hitünk is szilárd!
„Bizony, ez az ember Isten
Fia vala!” (Márk 15,39)
Megváltónk értünk hozott
keresztáldozatáért ez évben
is hálát adva köszöntöm e
húsvét ünnepében a lap minden kedves olvasóját.
Ezeken a napokon mindenki ünnepel – még azok is,
akik nem hisznek, nem gyakorolják õseik vallását, nem
járnak templomba. Nekik ez
a nap csak egy hosszú hétvége, munkaszüneti nap, amikor jót lehet enni, inni, amikor összejön a család, a barátok találkoznak. Ez nem is
lenne nagy baj, hiszen a szeretet jegyében történik.
Krisztus a kereszten is õértük könyörgött: „Atyám, bocsásd meg bûnüket ezeknek,
mert nem tudják õk most,
mit cselekesznek.” (337,4.).
Nem bûnösök õk, csak még

nem találták meg az utat a hit
felé, Isten felé. Segítsünk nekik, hívjuk õket magunkkal a
templomba, beszéljünk nekik a Megváltó áldozata és
feltámadása által bizonyossággá vált örök életrõl, a szeretetrõl, hiszen Krisztus maga szeretet.
Az Õ idejében sem volt
egységes a nép, más isteneik
voltak, vagy egyáltalán nem
hittek. Krisztus csodatételei,
tanító munkája mind-mind a
tanítványok és az õket követõk hitének megerõsítését
szolgálták. Ennek ellenére a
tizenkettõ sem rendelkezett
kész, egész hittel. Amikor
Júdás árulása után elfogták
Urunkat, szétszaladtak a tanítványok. Még Péter is gyávának bizonyult, hiába fogadkozott korábban. Ma is
vannak, akik félnek a gúny-

Sikert aratott a gyümölcstorta

(Fotó: Graholy Mariann Zoé)

tól, attól, hogy kinevetik
õket, mert követnék Krisztust, csak nem merik. Akiknek ilyen kételyei, ilyen félelmei vannak, gyõzzék le
azokat, merjék meghozni ezt
az áldozatot. Krisztus ennél
sokkal többet áldozott, hogy
megváltson a bûntõl, hogy
örök életünk legyen.
A tanítványok és a tömeg
elbizonytalanodtak, de az elsõ tanúságtételek már ott, a
Golgotán megtörténtek, és
nem azok tették, akiktõl
Krisztus elvárhatta volna. Az
egyik, a vele együtt megfeszített lator volt: „…a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük ez pedig semmi
méltatlan dolgot nem cselekedett. Uram, emlékezzél
meg rólam, amikor eljössz a
Te országodba!” (Lukács
23,41-42.)

örömmel. Ne féljetek, Istentõl jött és jön a segítség mindig.
Felföldi János
római katolikus lelkész

A római százados pedig
így: „Bizony, ez az ember Isten Fia vala.”
Legyen a mi hitünk is
ilyen szilárd, ezért könyörögjünk hozzá a zsoltáríró
Bátori István szavaival:
„Cselekedd Szentlelkeddel,
Végtelen érdemeddel,
Hogy új életet éljünk,
Végre porból felkeljünk,
Örök nagy boldogságra,
És halhatatlanságra.”
348 dicséret 5.v.
Kovácsné Somogyi Katalin
református lelkipásztor
Református miserend:
Április 5. délután 18:00
Április 6. délelõtt 11:00
Április 7. délután 18:00
Április 8. délelõtt 11:00 ünnepi szentmise
Április 9. délelõtt 11:00 ünnepi szentmise

Nagy sikerrel rendezték meg az immár hagyománynak számító
süteménykiállítást az általános iskolában. Az idén is, mint eddig
minden évben, a szülõk maguk készítette süteményeket sorakoztattak fel az asztalokon. A legnagyobb sikert az idén is a gyümölcstorta aratta, de dobogós volt a gesztenyepüré és a barack is.
Igazi különlegességnek számított az asztalokon felbukkanó citromos tetejû zserbó. A rendezvénybõl származó bevételt a szülõi
munkaközösség a gyermeknapon használja majd fel. A gyerekeknek finanszírozzák majd az ebédjüket. Az SZMK ismét megtett 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.
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Húsvéti tojáskiállítás
Március 26-tól 29-ig voltak
láthatóak a közösségi házban a
Ficánka óvoda óvónõi és az
oda járó gyerekek által készített húsvéti tojások. Elsõ nap
az Aranyalkony nyugdíjas
klub tartott múltidézõ délutánt, ahol a kiállításra érkezett látogatóknak meséltek a

2007. április

régi szokásokról, a hagyományokról. Nem kis lelkesedéssel, 130 darab tojásból sárgatúrót készítettek, amit meg is
kóstoltak az érdeklõdõk. Az
alsós és felsõs tagozatosok is
kipróbálhatták magukat a tojásfestésben, díszítésben. A kiállításnak nagy sikere volt,
rengeteg érdeklõdõ szemlélte
meg a négy nap alatt.

Az óvodások is megtekintették
a tojáskiállítást

Köszöntöttük a hölgyeket
Hölgykoszorú lepte el az általános iskola ebédlõjét március
9-én. Nõnap alkalmából a polgármester úrral karöltve a férfinép meginvitálta egy kis délutáni „uzsonnára” a hölgyeket. A polgármesteri köszöntõ
után két kisfiú, Vágner Viktor
és Popovics László köszöntöt-

te az egybegyûlt nõsereget. A
köszöntõk után következett a
falatozás, majd dallamos, nõi
csicsergés lepte el a termet…
Távozáskor pedig a férfi dolgozók minden egyes hölgynek egy szál tulipánnal kedveskedtek.

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzat Jegyzõje
tájékoztatja a Lakosságot,
hogy közigazgatási
területünkön a 2007. évi
EBEK VESZETTSÉG
ELLENI
kötelezõ védõoltása az alábbi
ütem szerint történik:
I. KÖRZET 2007. április 11.
(szerda) 600 órától Kossuth és
Arany J. úti sarok (Lipkovics
Sándor üzlete elõtt).
Ide tartozik Arany J. út, Arany J.
köz, Toldi, Ady E., Damjanich,
Csentrét út, Kossuth út 1-35.
számig, Kossuth út 2-68. számig és a Haladás út.
II. KÖRZET 2007. április 11.
(szerda) 1000 órától a Mezõ és
Rákóczi út keresztezõdésénél.
Ide tartozik Bem, Vasvári, Mezõ, Fazekaskert, Béke, Kinizsi
és a Rákóczi út.
III. KÖRZET 2007. április 12.
(csütörtök) 600 órától a Petõfi
út 4. szám alatt (Herczku Elek
portája elõtt).
Ide tartozik Kossuth út 37-163.
számig, Kossuth út 70-224. számig, Szabadság tér, Kölcsey, Alkotmány, Ifjúság és a Petõfi út.
IV. KÖRZET 2007. április12.
(csütörtök) 1000 órától a Batthyány út és Széki dûlõ sarok
(Egri Csaba telephelye elõtt).
Ide tartozik Petri, József A.,
Táncsics, Batthyány, 45-ös,
Török I. út
V. KÖRZET 2007. április 13.
00
(péntek) 6 órától Stekler
György Sziklai út 6. szám
alatti portája elõtt.
Ide tartozik Dózsa György., Gá-

bor Á., Jókai, Ságvári, Kiss E.,
Klapka, Sziklai S., Nagy S.,
Széchenyi, Vörösmarty, Bánszéki és Füveskert utcák.
VI. KÖRZET 2007. április 13.
(péntek) 1000 órától a Péterhalom tanyán, Alpári út 1. sz.
alatti üzlet elõtt.
Ide tartozik Újfaluréten, Nemeserdõn, Németházi tanyán a
korábbi években kialakult gyakorlat szerint.
2007. április 14. (szombat) 600
órától Újszõlõ úti buszmegálló.
2007. április 14. (szombat) 700
órától Forrástanyai buszforduló.
2007. április 14. (szombat) 900
órától Újszõlõskert ÁFÉSZ
bolt.
Az ebek összeírása a korábbi
évek gyakorlatának megfelelõen történik.
Minden 3 hónapnál idõsebb
eb védõoltása kötelezõ!
Egyidejûleg felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az
ebek idõbeni oltásáról gondoskodjon, mert PÓTOLTÁS
NEM LESZ!
Ebrendészeti és oltási díj
2.000 Ft/eb.
Hívásra az ebek a tartási helyükön is beolthatók és kezelhetõk, ebben az esetben az oltási díj: 2.500 Ft/eb.
Felhívom figyelmüket, hogy a
macskák veszettség elleni védõltása is indokolt, de nem kötelezõ.

Vendégségben
a község lányai, asszonyai

Emlékezés a forradalomra
Március 14-én az általános iskolások mûsorral emlékeztek
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcban elesettekrõl. Lipcsey Attiláné felkészítésében a gyermekek tánccal,
szavalattal hajtottak fejet a forradalomban elhunytak elõtt. A
színvonalas mûsor után az iskola apraja-nagyja a tanárok
és az intézmények vezetõi kíséretében a 48-as emlékmûhöz
vonultak, ahol az énekkar

adott elõ néhány forradalmi
nótát. Ezután a polgármesteri
hivatal, az általános iskola, a
szülõi munkaközösség, a kisebbségi önkormányzat, a
nyugdíjas klub, a Ficánka óvoda, az önkéntes tûzoltóság
képviselõi emlékkoszorút helyeztek el a hõsök tiszteletére.
A megemlékezésen tiszteletét
tette Demendi László országgyûlési képviselõ is.
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