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•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •

 

 

 

2011. április   XXI. évfolyam  4.szám 
 
 
 
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, 
A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is) 
 
Húsvéthétfő a húsvét vasárnapját követő hét első napja. 
A naphoz kötődő népszokás a locsolkodás, ezért néhol vízbevető hétfő néven is ismerték ezt a napot. 
Egykor vidéken a lányokat a kúthoz, vályúhoz vitték, és vödörrel leöntötték, de a népszokás ma is, 
városi környezetben is tovább él. Eredetére nézve termékenységvarázsló célzatú, illetve a víz tisztító 
hatására is utal. A legények a locsolásért piros vagy hímes tojást kapnak a lányoktól.  

A tojáshoz kapcsolódó másik 
hagyomány a tojást hozó húsvéti nyúl, 

amely valószínűleg német nyelvterületről terjedt el 

Magyarországon. Egy legenda szerint mikor 
Krisztus a keresztfán függött, előtte egy 
asszony egy nagy kosár tojással állt meg 
imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a 
tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást 

pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl 
a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem 
a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros tojás 
szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is 
lehet húsvétkor.   

Egy locsoló vers: Ma van húsvét napja, második hajnala, 
Melyben szokott járni az ifjak tábora. 

Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból 
Add ki hímesedet arany kosaradból. 

Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig, 
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is. 
Hogyha belőle bár kettőt-hármat kapunk, 
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk 

Ez a húsvéti dísz a bajóti asszonyok kézimunkáiból készült 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Bajót Község Önkormányzatának 
képviselő-testület 2011 március 29-én 
tartotta testületi ülésen, melyen az alábbi 
rendeletet alkotta és a 2011. évi 
munkatervet fogadta el. 

4/2011 (III.29.) Bajót Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendelete az Önkormányzat és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet 
módosításáról 

Bajót község önkormányzat képviselő - 
testülete a helyi önkormányzatról szóló és 
módosított 1990. évi LXV. tv. 
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) 
pontjában, valamint a 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján valamint az Ötv. 1. § (6) 
bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a 10/2007 (IV.26) 
sz. rendeletét (továbbiakban: R) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„ A képviselő-testületi rendes ülést minden 
hónap utolsó keddjére kell összehívni.” 
 

2. § 
A rendelet 2011. április 1-én lép hatályba. 
 
Tóth Zoltán  sk. polgármester  
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző 
 

Bajót Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének 

2011. évi munkaterve 
  
Április 26. 
1,/ Rendőrség beszámolója 16.00 óra       
2,/Védőnői Szolgálat beszámolója 
     Ea.: Szádóczkyné Török Ivett védőnő 
3,/ Beszámoló a két ülés között tett  
    Fontosabb intézkedésről,   eseményről       
     előadó: Tóth Zoltán polgármester 
4,/ 2010.évi költségvetési zárás 
     Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
     Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
5/  2011. évi költségvetési rendeletmódosítás 
     Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
     Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
6,/ Egyebek 

Május 31.   
1,/ 2010.évi gyermekvédelmi beszámoló 16.00                                                                      
Beterjesztő: Tarnóczy Tünde körjegyző 

Előadó: Katona Ferencné szoc. F 
Csillag Erika a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

2,/ Pedagógiai Szakszolgálatbeszámolója 
    Előadó: Galba Katalin 
3,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb    
     Intézkedésekről, eseményekről  
     Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
  4,/ Egyebek 
 
Június 28.   
1,/ Kernstok Károly Általános Iskola          

 igazgatójának beszámolója a  2010-2011            
oktataási évről   16.00 óra                                                            
Előadó: Dudásné Szabó Ibolya 
tagintézmény-vezető                        

2,/ Bóbita Óvoda vezetőjének és tagintézmény-  
 vezetőjének  beszámolója. 
 Előadó: Páldi Imréné tagintézmény-vezető 

.3,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb  
intézkedésekről , eseményekről 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

4,/ 2011. II. negyedévi rendeletmódosítás 
 Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 

5,/ Egyebek 
 
Július   Szünet 
 
Augusztus Szünet 
 
Szeptember 27.  
1,/ Jázmin Népviseletes Asszonykórus és a  

nyugdíjas klub  beszámolója 16.00 óra            
Előadó: Krajcsovszki Zoltánné és Balázs 
Józsefné 

2,/Beszámoló a két ülés között tett fontosabb  
intézkedésekről, eseményekről  

   Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
3,/ 2011. I. félévi költségvetési zárás 

Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
   Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs. 
4,/ Egyebek 
 
Október  25.  
1,/ Polgárőrség beszámolója 16.00 óra  

  Ea.: Füle István 
2,/ Szikra Sportegyesület beszámolója 

Előadó: György Levente 
3,/ Beszámoló a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről ,  eseményekről  
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
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4,/ Egyebek 
November 11.  

Közmeghallgatás 17 óra    
November 29.       
 1,/ Bajót-i Szt. Erzsébet Karitász tájékoztatója 

16.00 óra  
előadó: Ferenczi Rudolfné 

2,/Beszámoló a két ülés között tett fontosabb  
intézkedésekről , eseményekről  

  Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
3,/ 2012. évi koncepció megtárgyalása 
4,/ 2011. III. negyedévi költségvetési zárás 
  Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
  Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs. 
5,/ Rendeletmódosítás 
  Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 

Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs   
6,/ Egyebek 

 
December 20.      
1,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről ,eseményekről 16.00 óra                       
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

2/ A település szilárd hulladékkezeléséről szóló 
7/2007 ( IV.5.)sz, önkormányzati rendelet 
módosítása 

3,/ Hétforrás 2012. évi víz-és szennyvíz díjak  
megtárgyalása, elfogadása 

4,/ 2011. év értékelése 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
Vendég: Bajót-i Római Katolikus 
Egyházközösség   képviselő-testülete 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Szeretettel köszöntjük azokat a bajóti lSzeretettel köszöntjük azokat a bajóti lSzeretettel köszöntjük azokat a bajóti lSzeretettel köszöntjük azokat a bajóti lakosokat, akik akosokat, akik akosokat, akik akosokat, akik 
április hónapban ünneplik születés és névnapjukat.április hónapban ünneplik születés és névnapjukat.április hónapban ünneplik születés és névnapjukat.április hónapban ünneplik születés és névnapjukat.    
 
70 éves 
Motúz Kelemenné  
 ( Balogh Margit) 
 
75 éves 
Büki Ferencné 
 ( Fluxa Mária) 
 
 
Aki örökre eltávozott közülünk 
 
�Kövér Gusztávné ( Füle Anna)   1936 
�Kriszeg Jánosné ( Katona Ágnes)  1934 
 
 

MÁJUSI RENDEZVÉNYEK 

 

Május 7-én délután Bajóton a 

sportpályán családi délután 

lesz. A korábbi évekhez 

hasonlóan kézműves 

foglalkozások, gyermekműsor, 

futball mérkőzések lesznek. 

 

NyissRánk! 2011.május 8. Bajót –
Péliföldszentkereszt 

 
MÁRIA BÚCSÚ  
Búcsúi Nagymise  Helyszín: Lourdes-i 
barlang  
 
Focelebráns az idén gyémánt miséjét 
ünneplo dr. Paskai László bíboros.  
 

Nyiss a kultúrára 
Helyszín: Szabadtéri színpad 

A BELÉPÉS DÍJTALAN 

 
 

12.00 Mogyorósbányai Fúvószenekar  
Jázmin népviseletes asszonykórus - Bajót  
Ebedi Citerazenekar (felvidéki citerás 
asszonyok)  
Öregko Lovasai Egyesület fiatal lovasainak 
bemutatója  
(H)os-magyarok bemutatója  
Mészáros testvérek egyedülálló lovas 
produkciói  
Fogatokfelvonulása  
15.00 Csík 
Zenekar koncert  
16.30 Fabula 
Rasa együttes és 
Szirtes Edina 
koncertje  
17.30 
Cigánypasztoráció- Dr.Székely János 
püspök atya és a szendroládi cigány 
énekesek  
Andalúz Lovak Sóskútról - Spanyol 
Lovasiskola  
gyakorlatainak 
bemutatója  
Magyar Lovas 
Színház - Komárom  
19.00 Sziget Színház 
eloadása: Jézus 
Krisztus Szupersztár  
www.nyissrank.net  
Hogy áll, a Szent Orbán szobor építés. 
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Tisztelt bajóti 

lakosok, mint azt 

már hírül adtuk  az 

Öregkőaljai 

Pincebarátok Köre 

Egyesület 

kezdeményezésére, 

helyi összefogással 

Szent Orbán 

szobor épül az 

Öregkő aljai 

pincesoron.  A 

munkák 

elkezdődtek, a tereprendezés, a támfal 

építése, betonozása, a talapzat betonozása, a 

térkövezés megtörtént, elkészült a támfal 

valamint a szobor talapzatának burkolása is.  

Kiválasztásra került a szobor formája is, 

mely a talapzattal együtt, mint egy 2,8 m 

magas lesz, a kőfaragó már dolgozik rajta. 

Még hátra van a szoborral szemközti terület 

rendezése, valamint a korlát elkészítése. 

A szobor  avató 2011, május 28-án délután 17 

órakor lesz, melyre ezúton is szeretettel 

várunk minden érdeklődőt. 

A szobor építéséhez szükséges 810 ezer 

forint még nincs meg, de bízunk még újabb 

felajánlásokban. Bíztató hogy a 

kezdeményezés széleskörű volt és az is 

maradt. 

Eddigi felajánlások /Ft/:Önkormányzat, 

képviselő testület:  195.000  

Civil szervezetek:                   3.000 

Magán  személyek:                       145.000 

Vállalkozók :                     60.000 

Cégek                          230.000 

Összesen:                                          633.000 

Más településen is igen szép szokás volt, 

hogy lehetőséget biztosítottak a szobor 

megvalósulásának támogatására. Mi is nyílttá 

tesszük a támogatás lehetőségét úgy, hogy 

bármilyen összegű támogatást szívesen 

veszünk. Aki 3 000,- Ft  ( három ezer ) -nál 

nagyobb összeggel támogatja  a szobor 

megvalósulását, annak nevét egy e célra  

készített márványtáblára fölíratjuk, hogy az 

utódok is tudják és emlékezzenek a 

támogatókra. 

 A fölajánlásokat átvételi elismervény 

ellenében: 

Krajcsovszki Ferenc     T.sz. 06-70/311-4044 

Motúz Gyula             T.sz. 06-30/360-9773 

Fekete Gábor              T.sz.  06-70/701-2193 

Török János                T.sz. 06-30/439-5935 

elnökségi tagoknál lehet megtenni, valamint a 

Dunatakarékszövetkezet bajóti 

fiókjánál vezetett : 58600465-11048008 

számla számra lehet átutalni /befiezetni/  A 

átutalásnál megjegyzésként kérjük 

mejelölni:” szobor építésre” 

Bízva összefogásukban, támogatásukban a 

felajánlásaikat előre is köszönjük.                     

  

Öregkőaljai Pincebarátok köre 

 
 

Tisztelt Bajóti Lakosok 
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 Szőlő és Pince tulajdonosok ! 
Ez évben 

2011 május 28.-án /szombaton/ de: 12 
órától 

első alkalommal megtartjuk, a” bajóti 
nyitott pincék” rendezvényt, melyre 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
Rendezvény helyszíne :        Öregkőaljai 
pincesor. A kezdő pincében adomány 
ellenében kapott pohárból  hét nyitott 
pincében lehet bort és borkorcsolyákat 
kóstolni. Az adományozót a  műsor után a  
rendezvény sátorban  vacsorával 
megvendégeljük..                               
Jelentkezés, felvilágosítás: 
Előzetesen:  
Krajcsovszki Ferenc 
T.sz. 06-70/311-4044 
Motúz Gyula          T.sz. 06-30/360-9773 
Fekete Gábor         T.sz. 06-70/701-2193 
Török János         T.sz. 06-30/439-5935 
Helyszínen:  Fekete Gábor pincéjénél   
/1. számú/ 
Rendezvényünket a 17 órakor kezdődő 
Szent Orbán szobor avatással, valamint 
ezután következő színes műsorral kívánjuk 
ünnepélyesebbé tenni, melyben lesz 
szavalat, gyermek műsor (ovódások, 
iskolások ), asszony kórusok. A  műsorokat 
követően, tánc – vidámság,melyhez a 
talpalávalót a bajnai KOPP                 
zenekar szolgáltatja. 
Szívesen várunk minden érdeklődőt! 

Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület 
Bajót  

 A források mélyen hallgatnak arról, hogyan 
lett Orbán (Urban), a civilizált, finom modorú 
„urbánus” pápa – ezt jelenti a neve – Urbánka, 
a borisszák szentje. Életéről jóformán semmit 
sem tudunk, a II. vatikáni zsinat törölte is a 
római kalendáriumból. A hagyomány szerint I. 
Urbanus néven uralkodott 220–230 között. 
Uralkodása alatt nevéhez illően nyugalom 
honolt az egyházban.  
A hagyomány szerint Orbán pápa rendelte el, 
hogy a misekelyhet nemesfémből készítsék, 
ezért kezében kehellyel, később szőlőfürttel 
ábrázolták 
A legjelentősebb szőlővédő május 25. ő az, aki 
a fürtkezdeményeket megvédhette azzal, hogy 
nem fagyott (mint a legutolsó "fagyosszent"), 

hanem jó időt hozott. A magyarországi 
szőlőhegyeken sok helyen találkozhatunk Szt. 
Orbán szobrával, 
Ha Orbán megvédte a termést a fagytól, akkor 
borral vendégelték meg a szentet, ha viszont 
fagykáruk lett a gazdáknak, akkor 
megvesszőzték a szobrát. 

Forrás: Internet 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kuckó Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat hírei 

 
2011. 03.22-én Bajót község 
Millenniumi Házának nagytermében 
tartottuk meg az éves gyermekvédelmi 
tanácskozást. 
A tanácskozás fő témája a településen 
működő jelzőrendszer hatékonysága és 
az együttműködés értékelése volt.  A 
megbeszélésen megjelentek a 
jelzőrendszer tagjai közül Katona 
Ferencné, a hivatal gyámügyi 
főmunkatársa, Szádóczkiné Török Yvett  
védőnői szolgálattól, a Pedagógiai 
Szakszolgálattól Mihályi Edit,  az iskola 
gyermekvédelmi felelőse Dudás Júlia 
és az óvodából Varga Gáborné 
gyermekvédelmi felelős. 
Intézményünket Csillag Erika intéz-
ményvezető, Brokhauzerné Hermann 
Ildikó és Aranyos Zsófia a 
gyermekvédelmi szolgálat család-
gondozói és Hidasi Kinga családsegítő 
munkatárs képviselte. 
A megbeszélésen minden 
jelzőrendszeri tag egyetértett a 
gyermekek védelmének  érdekében 
nyújtott szolgáltatás jelentőségéről. 
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat szakemberei minden héten 
kedden és szerdán 8 órától 16 óráig 
tartanak fogadónapot Bajóton a 
Millenniumi Házban. A keddi napokon 
gyermekével kapcsolatos kérdésekben, 
szerdai napokon a családban felmerülő 
egyéb problémával kereshetik meg a 
szolgálatunk munkatársait. 
 

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat munkatársai 
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A múltkoriban két 
kislány jött a 
könyvtárba”kutató
-munkájukhoz„ 
kerestek anyagot. 
Az volt a feladat, 
hogy híres bajótiak 
életéről, 
munkásságukról 

gyűjtsenek adatokat. 
Muzslay István híres bajóti szülött,- kétség se 
fér hozzá-a leuveni egyetem volt tanára. 
Bárhová vitte a sors, bármilyen elismerő 
kitüntetést is kapott sohasem feledkezett meg 
magyar voltáról és a falujáról. Sokat tett Bajót 
szépítéséért, fejlődéséért ( anyagiakkal is.) A 
könyvtárunkban megtalálható „ A tarisznyás” 
című könyvében is  szeretettel vall a falujáról. 
Muzslay atya emlékét Bajóton  kopjafa őrzi a 
plébánia kertben. 
A másik kislánynak javasoltam, hogy ő Balás 
Béla kaposvári megyés püspökről írjon. 
A polcról levettük a „Püspökök könyve”-t 
amelyben szerepel a püspök úr is, életéről, 
munkájáról vall. Aztán otthon jutott eszembe, 
hogy akit mi Beton atyának ismertünk nem is 
bajóti születésű. Az itt eltöltött 15 év alatt a 
püspök úr olyan szellemi nyomot hagyott maga 
után, hogy az itt élők bajótinak tartják, akár 
akarja akár nem. 
Tanár úrnak szeretettel című filmben mondja a 
tanár az egyik hangadó diákjának, hogy aki 
vezetőnek születik az vezető, ha akarja ha nem. 
Püspök urat 70-ik születésnapja alkalmából 
szeretettel köszöntjük és Beton hite segítse 
továbbra is az életében. 

Mné 
Balás Béla mondta  

Istenről 
Az Istenről szóló tudomány csak 
állványzat a Titok körül. 
Jézusról 
Jézusban találkozik ég és föld, Isten és 
Ember. 
Szeretetről 
Amint földgolyón keresztülzáporozik a 
szemnek láthatatlan gamma-sugárzás, úgy 
Isten szeretete is jelen van a világban. 
Az egyházáról  
Az egyház nem lobogókból, ingatlanokból 
meg süvegekből áll, hanem a megkeresztelt 
Jézus-követők jól szervezett társasága. 

A Krisna-hívekről 
Amikor megtudtam, hogy hajnalban kelnek, 
fizikai munkát végeznek, szex meg alkohol 
nélkül élnek, és vegetáriánusok, akkor 
megnyugodtam. Tudtam, ebből nem lesz 
Somogyban tömegmozgalom. 
2010 áprilisában 
Kizárólag magunkban bízni annyi, mint 
hintőpor az infarktusra, napszemüveg a rák 
ellen. Nekünk gyökérkezelés kell, pártokat 
meghaladó megváltó erőre van szükségünk. 
Vágyódjunk a teljes megújulásra! 
A megértésről 
Időt kell hagyni, hogy a dolgok megérjenek. 
Mint Saint-Exupéry kis hercegének és 
rókájának viszonyában: sokáig nem kell 
szólni, csak szép lassan közelebb férkőzni 
a másikhoz, s akkor a végén egyszer csak 
elkezdünk örülni egymásnak.  

Forrás: Somogyi Hírlap 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
======================================================== 

Amikor Abraham Lincoln lett az Egyesült 
Államok elnöke… Lincoln apja suszter volt, 
és tulajdonképpen az egész szenátus egy 
kicsit kényelmetlenül érezte magát emiatt. 
Nehezen nyelték, hogy egy suszter fia fog 
elnökölni a leggazdagabb emberek, a felső 
tízezer felett is, akik ugye mégiscsak úgy 
gondolták, hogy ők felsőbbrendűek, hiszen 
rengeteg pénzük van és nagynevű családok 
leszármazottai. Egyszóval a szenátorok kissé 
kelletlenek voltak, kifejezetten irritálta őket 
ez a helyzet. Senki nem örült annak, hogy 
Lincoln lett az elnök. Így aztán mielőtt 
Lincoln megtarthatta volna  az első beszédét 
a szenátus előtt, az egyik arrogáns szenátor 
fel is állt, és így szólt: 
-Mr. Lincoln, mielőtt belekezdene, ne feledje, 
hogy ön egy suszter fia.- Az egész szenátus 
nevetett. Meg akarták alázni. 
- Őszintén hálás vagyok, uram, hogy 
emlékeztet drága jó apámra, aki sajnos nincs 
az élők sorában. És mindig emlékezni fogok 
az ön tanácsára! Tudom jól, hogy soha nem 
lehetek olyan nagyszerű elnök, mint amilyen 
nagyszerű suszter az apám volt. 
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A teremben ekkor már síri csend volt. Lincoln 
pedig kivárt…. Majd így folytatta a 
felszólalóhoz intézett szavait: 
Ha jól tudom, apám az ön családjának is 
remek cipőket készített. Ha esetleg bármi 
gondja volna a cipőjével: szorít vagy 
elengedett a varrás – én ugyan nem vagyok 
olyan nagy mester ebben a szakmában mint 
az apám volt, de egy- két fogásra 
megtanított még gyermekkoromban- tehát 
akár meg is javíthatom. Ez minden szenátorra 
vonatkozik a teremben: ha bármelyikük olyan 
cipőt hord, amit apám készített, és bármi 
gondjuk akadna ezekkel a lábbelikkel, 
forduljanak hozzám bizalommal. Azt azonban 
el kell ismernem, én nem vagyok olyan 
nagyszerű mint ő. Apámnak aranykeze volt. 
Végül is teljesen mindegy: lehetsz 
harmadosztályú elnök, vagy első osztályú 
cipész. A beteljesülést az hozza el, ha 
élvezed amit csinálsz, ha tényleg minden 
erődet beleadod abba , amit csinálsz, ha nem 
valaki más akarsz lenni, mint ami most vagy, 
ha kiegyezel saját természeteddel, és 
elfogadod, hogy ebben  a világ méretű  
színjátékban a rád osztott szerep valóban a 
rád  szabott szerep és ezt a szerepet a 
világért se cserélnéd el semmilyen 
uralkodóval sem. Ezt jelenti a gazdagság. Ez 
az igazi hatalom.                                                                              
OSHO: Az ego könyve című könyvéből 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Húsvéti Óda 
„Mind a világra világít a fénye. 

Föld ragyog és ami föld alatt van! 
Mind a Teremtés ünnepel égi fénybe 

Támada Krisztus föl, ki teremté hajdan!”  
(Damaszkuszi Szent János) 

 
Az ősi keresztény ének szavaival 

kívánok áldott húsvétot! 
 

Húsvét a kereszténység 
legnagyobb ünnepe. Húsvétvasárnap 
felragyogott a világ sötétségében a fény, 
mert feltámadt Krisztus. De miért oly fontos 
a feltámadás ténye hitünkben?  

Mert általa lett értelme mindennek, 
életnek, halálnak, örömnek, bánatnak,  
Arra kell gondolni, hogy Krisztus 
kereszthalála és feltámadása által 
megköttetett az Újszövetség. Jézus 

Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy Isten 
megtartotta ígéretét, tejesítette a szövetség 
reá eső részét. Jézus Krisztus elsőként 
támadt fel a halottak közül, s mi 
mindannyian ennek részesei leszünk. 

De felmerül a kérdés: miért van 
szükségünk a feltámadásra? Mert ha azt el 
is fogadjuk, hogy lelkünk, halálunk után 
tovább él, örökké él, de hogy ebben az 
örökkévalóságban mit keres a testünk, azt 
nem nagyon értjük. Nem értjük, hogy lehet 
részese a test az örök boldogságnak, az a 
test, ami annyi szenvedés forrása, ami 
sokszor oly sok bűnt idéz elő. Bizony még 
sokszor a keresztények közül is vannak 
sokan, akik hisznek ugyan az örökéletben, 
de a feltámadásban már nem. 

Ha nincs szükség a feltámadásra, 
akkor Jézus Krisztus miért támadt föl és 
miért vitte föl az emberségét - a 
megdicsőült testét is beleértve - a 
Szentháromság isteni közösségébe? 
Azért, mert az ember lényéhez a teste 
ugyanúgy hozzátartozik, mint a lelke. Az 
ember test és lélek egysége - ahogyan azt 
már a gyerekek is megtanulják a 
hittanórán. Testünket is Isten alkotta, s 
minden amit Isten alkotott az jó, tehát a 
testünk is.  

A test és a lélek elválaszthatatlanul 
összetartozik. Hogy a test lélek nélkül nem 
ember az ember, azt minden temetés 
alkalmával láthatjuk: a koporsóban fekvő 
test már nem ember. Ugyanígy a lélek sem 
teljes önmagában a test nélkül. Ezért van 
szükség a feltámadásra, hogy lelkünk 
ismét egyesüljön megdicsőült testünkkel, s 
a kettő együtt alkossa az egész embert. De 
ez a megdicsőült, feltámadt test többé már 
nem lesz szenvedések forrása. Erre a 
testre már más törvények állnak, nem 
ennek az anyagvilágnak törvényei.  

Szükség van tehát a feltámadásra, 
s Jézus elsőként támadt fel a halálból, 
hogy majd egykoron mindannyian 
követhessük őt ebben is, hogy egész 
lényünk részese legyen az örök 
boldogságnak. Éppen ezért hallatlan öröm 
kell hogy eltöltse a keresztényeket a 
feltámadás ünneplésekor.  
Így kívánok tehát mindnyájuknak áldott 
és boldog ünnepet, családjaiknak békét 
és szeretet, népünknek összefogást és 
felemelkedést. 

Tisztelettel: Molnár Alajos, plébános 
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Bölcs gondolatok 
Az eszme nem felel azért, hogy milyen emberek 
hisznek benne. 

Don Marquis 
Nem a körülmények teremtik az embert; az 
ember teremti a körülményeket. 

Benjamin Disraeli 
A megpróbáltatás olyan, mint az erős szél. 
Mindent letép rólunk, ami letéphető, tehát 
olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában 
vagyunk. 

Arthur Golden 
Minden hátrány magával hozza a vele 
egyenértékű előny csíráját. 

Napoleon Hill 
A kutya éppen némaságával válik mindennél 
értékesebbé. Társaságában az ember rátalál a 
lelki békére, ahol a szavak elvesztik minden 
jelentőségüket!” 

John Galsworthy 
Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer 
örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen 
szeretünk, részünkké válnak. 

Helen Keller 
Az igazság nem változik, ám gyökeresen 
átzalakulhat az a mód, ahogyan te észleled. 

John St.Clair Thomas 
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom!  

Publilius Syrus 
Minden, amit mondasz, rólad szól: kivált, 
amikor másvalakiről beszélsz. 

Paul Valéery 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 A közelgő ANYÁK NAPJA alkalmábólANYÁK NAPJA alkalmábólANYÁK NAPJA alkalmábólANYÁK NAPJA alkalmából sok szeretettel 
köszöntjük a nagymamákat és az édesanyákat 

82-ik születésnapja és anyák napja alkalmából 
szeretettel köszöntjük Krajcsovszki Andrásnét 

                   Gyermekei és unokái 
Áldás a szülőkre 

Van hely, hol minden kicsi széken 
Nevetve ültem egykoron. 

S tipegő léptem, gügyögésem 
Mosolyt rajzolt az arcokon. 

 
Van ház, ahova tartozom, 
Más otthonba sohse térek, 

Bármely családhoz, minden házba 
Csak, mint idegen, úgy lépek. 

 
Valakiket: a szüleimet 

Eléggé meg nem áldhatom, 
Valakinek, ha százszor élek 
Adósságom le nem róhatom. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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