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A 2019. október 13-i önkormányzati
választáson Önök által a következő öt
évre újraválasztott besnyői polgár-
mesterként ajánlom szíves figyel-
mükbe községünk helyi lapja, a Bes-
nyői Hírmondó aktuális számában ta-
lálható beszámolókat, híreket, infor-
mációkat. A választás eredményéről
és a testület megalakulásáról szóló
hír mellett köszönetet mondunk a
szavazáson való részvételért és a ta-
núsított bizalomért, illetve rövid tájé-

koztatót olvashatnak a választást megelőző falugyűlésről
és a közmeghallgatásról is.

Beszámolunk a közelmúlt eseményeiről, köztük az ‘56-
os megemlékezésről, a környezet védelmét szolgáló kez-
deményezésekről: az elektronikai hulladékgyűjtésről, a fa-

ültetési felhívásról, a növényi hulladékok elégetése helyett
alkalmazandó komposztálással kapcsolatos főbb tudniva-
lókról. Emellett rendezvényeinkről, mint a Szent Mihály
nap és a szüreti felvonulás és bál is olvashatnak. Óvodánk
és az általános iskola főbb eseményeiről az intézményve-
zetők képes beszámolóiból, illetve kis focistáink sikereiről
is tájékozódhatnak, és a Népdalkör életének újabb állomá-
sairól is hírt adunk. Figyelmükbe ajánlom református lelki-
pásztoraink halottak napjához kapcsolódó írását, és a meg-
hívót, amely az iváncsai templomtorony felújítását segítő
2019. november 12-i Szironta jótékonysági koncertre szól.
És ha már meghívó, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
pár hét múlva itt a Mikulás, és a besnyői gyermekek ismét
számíthatnak érkezésére és ajándékaira!

Tisztelettel: Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Alakuló ülés
A 2019. október 28. napján tartott alakuló ülésen letette
esküjét Besnyő Község Önkormányzatának 2019–2024.
évig tartó időszakra megválasztott polgármestere:
Fejes Zsuzsanna, alpolgármestere: Nagyné Farcalasz
Vasziliki, és a képviselő-testület tagjai: Andrási József,
Boros József, Kovács Péter, Petkes András, Sólyom
Balázs.

Az újonnan megalakult testület már az alakuló ülésen
meg is kezdte munkáját.

Köszönjük, hogy Önök a következő öt évre meg-
bíztak bennünket Besnyő község önkormányzati
feladatainak ellátásával. E bizalomnak legjobb tu-
dásunkkal, tetteinkkel igyekszünk továbbra is meg-
felelni, Besnyő érdekét szolgálni. 

Köszönjük a választáskor tanúsított bizalmukat,
a jövő ben is számítunk a támogatásukra, javasla-
taikra, véleményükre!

Besnyő Község Képviselő testülete nevében 
Fejes Zsuzsanna polgármester

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk a falu

apraját-nagyját
az általános iskola udvarában 

2019. december 6-án 
16 órakor kezdődő 

MIKULÁS ÜNNEPÉLYRE!

Megemlékezés 1956-ról
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményeiről, mártírjairól emlé-
keztünk meg 2019. október 22-én a Fa-
luházban, majd azt követően a kopja -
fánál történt koszorúzással.

Iskolánk 7. osztályosainak színvonalas
műsoráért köszönet illeti a diákokat és a
felkészítő pedagógust, Mátyási Sán-
dorné intézményvezetőt.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

A 14 éven aluli 
besnyői gyerekek

ajándékot kapnak, 
melyet a nevükre szóló 

papírral vehetnek át.
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Falugyűlés
Egy polgármesterjelölt és 9 képviselőjelölt bemutatkozá-
sára, programjának rövid ismertetésére adott lehetőséget
a 2019. október 1-jei falugyűlés.

A fórumon munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni – és ezt jóval a falugyűlés előtt jelezte is –
Boros József képviselőjelölt. A képviselő-jelöltként induló
Háder József – bár távollétét nem jelezte előre – nem je-
lent meg.

Közmeghallgatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint a képviselő-testület
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghall-
gatást tart. A közmeghallgatás határozatképes testületi
ülés, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szer-
vezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek.

Besnyő Község Képviselő-testülete 2019. október 1-jén
tartott közmeghallgatást, melyen Fejes Zsuzsanna polgár-
mester lakossági tájékoztató keretében összegezte Besnyő
Község Önkormányzatának 2018. szeptembertől 2019.
szeptemberig végzett munkáját.

A közmeghallgatás keretében a község életét érintő leg-
lényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd
a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőjének, Gönczölné
Rákász Zsuzsannának a beszámolója következett. Ezt kö-
vetően a Népdalkör 2018. évi tevékenységéről szóló be-
számolót ismertette Szuszán Jánosné, Jolika, a Népdalkör
vezetője, majd Páli Szilvia védőnő egészítette ki szóban
szakterülete munkájáról készített írásos beszámolóját. Őt
követte Léhner Nikolett családsegítő, aki ismertette a gyer-
mekjóléti és családsegítő tevékenységéről szóló munkáját.
A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadások
után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta. Vége-
zetül a Pöttömsziget Óvoda és az Arany János Általános
Iskola szülői munkaközösségeinek nevében Nagy Friderika
ismertette új kérelmüket a tűzgyújtással kapcsolatosan.

100 FÁT BESNYŐÉRT
Szeretnénk kezdeményezni egy nagyon hasznos
dolgot a jövő nemzedékének, a gyermekeinknek
és az unokáinknak, és minden embernek, aki a
környéken él!

Ezt a kezdeményezést mint magánemberek, de
akár a cégünk nevében is indíthatjuk!

A kezdeményezés neve: 100 fát Besnyőért.
Egyeztettem a falu vezetésével, akik támogatják

a kezdeményezést és biztosítják a területet a fák
ültetéséhez.

Természetesen nemcsak 100 fát ültetnénk, ha
összejönne több is, akkor amennyi csak lenne.

Jómagunk 50 db fát adunk indulásnak.
Amennyiben csatlakoznak a kezdeményezés-

hez, legyenek kedvesek azt a Besnyői Önkor-
mányzati Hivatalban, a 06 25 505050-es telefon-
számon jelezni!

Köszönettel: 
Patai Norbert

Szent Mihály napi
máglyagyújtás
Idén már hetedik éve, hogy 

Szent Mihály napjának tiszteletére 

máglyát gyújtottunk az iskola 

udvarában. Vendégeinket az 

iskolaudvaron épült közösségi 

kemencénkben sütött langallóval

vártuk. Fantasztikus élmény volt,

hogy az áramszünet ellenére is

sokan eljöttek a rendezvényünkre.

Ezúton is köszönjük minden 

résztvevőnek és érdeklődőnek,

hogy személyes közreműködésé-

vel, részvételével hozzájárult a

programsorozat sikeréhez!

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Füstölgés helyett
komposztáljunk!

Biztos vagyok benne, hogy sokunkat zavar a csütörtöki és
pénteki füstfelhő, ami hetente mérgezi egészségünket, ir-
ritálja orrunkat, szemünket, és látványra is nagyon elszo-
morító. Naponta halljuk a híradásokban is, hogy mennyire
rossz a levegő minősége. Nemrég kiszámították, hogy egy
nagyobb kupac avar égetése során annyi szállópor kelet-
kezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése
során (Kötháló – www.kothalo.hu). A szállópor mellett
egyéb veszélyes anyagok is keletkeznek, amelyek mara-
dandó károsodást okoznak valamennyi lakó egészségé-
ben. Hogy ne kelljen valamelyik közeli nagyvárosba men-
nünk friss levegőt szippantani, nézzük, mit tehetünk a hely-
zet javítása érdekében!

ne ÉGessünK, KOMpOsztÁLJUnK!

Égetés helyett a kertünkben keletkező zöld hulladékok egyik
legegyszerűbb hasznosítási módja a komposztálás. Kom-
posztálás során humusz keletkezik, ez a földben a növények
számára felvehető tápanyagokat tartalmaz, javítja a talaj
szerkezetét, serkenti a talajéletet, ami a növények egészsé-
ges fejlődésének kulcsa. A természetes tápanyag-utánpót-
lás a talajnak és a növényeknek olyan, mint az ember szá-
mára a változatos, egészséges táplálkozás. A műtrágya tar-
talmaz néhány nélkülözhetetlen tápelemet, de mást nem.
Valahogy úgy, ahogy egyetlen táplálékkiegészítő sem he-
lyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.

Komposztálni nagyon könnyű. Ha erdőben járunk, lát-
hatjuk, magától is megy, és biztosítja a hatalmas fák szá-
mára a fejlődésükhöz szükséges tápanyagokat. Kezdjük
azzal, hogy kijelölünk egy 1×1 méteres területet a kertünk
árnyékos részében és oda gyűjtjük a kertből lekerülő nö-
vényi részeket, leveleket. Fontos az árnyékos hely, mert a
közvetlen napsütés kiszárítja a halmot. Ma már sok helyen
kaphatók kész komposztáló keretek vagy komposztedé-
nyek, de magunk is készíthetünk akár raklapból, vagy egy-
szerű drótkerítésből is. A kiválasztott területet ne takarjuk
le, ne béleljük ki fóliával, ugyanis a növényi részeknek köz-
vetlenül érintkezniük kell a földdel! A többi munkát a ter-
mészet – giliszták, mikrobák aktív közreműködésével – ma-
gától, ingyen elvégzi.

A lomb komposztálása a legegyszerűbb, de a haladók
továbbfejleszthetik a módszert egyéb háztartási szerves
hulladék hozzáadásával. A konyhából kikerülő zöldség- és
gyümölcshéj, a tojástartó és a tojáshéj is lebomlik és to-
vább gazdagítja komposzthalmunkat. Jó minőségű hu-
musz előállításához a növényi részeket, ágakat, lebomló
konyhai hulladékot érdemes minél kisebb darabokra
vágni, és a komposzthalmot rendszeresen átforgatni. Ne
ijedjünk meg, ha erő, idő, energia, fényes jókedv hiányá-
ban nem forgatjuk át rendszeresen, akkor is halad a kom-
posztálódás, csak kissé lassabban. A növények bomlása
során hő termelődik, aminek hatására a kártevők és kóro-
kozók is elpusztulnak, így azok miatt nem kell aggódni. Ha
nem teszünk a komposztba ételmaradékokat (kenyérfélé-
ket, főtt étel- és húsmaradékot stb.), akkor nem lesz külö-

nösebben vonzó a rágcsálók számára sem. A sünöknek
annál inkább, és ők köszönik azt is, ha ősszel az égetéssel
véletlenül nem gyújtjuk rájuk a téli védelmet nyújtó avar-
takarót. Cserébe tavasztól őszig segítenek a kertben gyé-
ríteni a kártevőket, például a meztelencsigákat.

A komposztálás folyamata általában 1 év. A közhiede-
lemmel ellentétben még a diófalevél is komposztálható
akár külön, akár vegyes komposzthalomban. Az így kelet-
kező humuszt a tavaszi földmunkák során lehet kiszórni és
a talajba bedolgozni, vagy felhasználhatjuk palántaneve-
lésre, a virágágyásainkban, fák, bokrok alá, vagy cserepes
növényeink átültetéséhez is.

Egy próbát mindenképpen megér, hiszen a természet a
munka java részét elvégzi helyettünk, és a kertünk is meg-
hálálja, egészséges, tápanyagdús zöldség és gyümölcs
formájában.

Reméljük, sikerül felkelteni az érdeklődést a téma iránt.
Szívesen vesszük, ha megosztják velünk gondolataikat, vé-
leményüket, vagy ha kérdésük van, a következő e-mail
címen vagyunk elérhetők:

kozoldklub@gmail.com

Kövessenek minket a köZöld Klub facebook csoportban is!

LAKOssÁGI
eLeKtROnIKAI HULLADÉK-

GYŰJtÉs

Besnyő Község önkormányzatának kezdeménye-
zésére az e-elektra zrt. sikeres szelektív hulladék-
gyűjtési akciót szervezett Besnyő településen
elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére
2019. szeptember 17-én délután és 18-án délelőtt.
A gyűjtés célja volt, hogy a hulladékok minél na-
gyobb mértékben hasznosuljanak, illetve a környe-
zetre, emberre veszélyt jelentő anyagokat ellenőr-
zött körülmények között kezeljük.

tegyünk együtt
környezetünk tisztaságáért!
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Szeptember első napjai az új óvodásainknak még egy kis
sírással teltek, de mostanra minden kisgyerek megszokta
az új közösséget, az óvodai élet rendjét. A „nagy” óvodá-
sok örömmel és sok élménnyel érkeztek vissza játszótár-
saik közé. Rögtön előkerültek a legkedvesebb játékok, ön-
feledten játszottak az udvaron, nagy izgalommal várták az
új ovis programokat. 

Az idei nevelési évtől óvodánk csatlakozott a Boldog Óvo-
dák hálózatához. A Süni csoportban indult el a Boldogság -

óra program, mellyel célunk olyan optimista, magabiztos és
kitartó óvodások nevelése, akik megoldandó feladatként ke-
zelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépsé-
geit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív
énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak. 

A hagyományos szüreti felvonuláson a Községháza előtt
a Maci csoportosok is részt vettek. Vidám szüreti műsorral
és néptánccal szórakoztatták az érdeklődőket. 

Mint minden évben, a megszokott formában rendeztük

ÓVODAI ÉLetünKBŐL
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meg a Mihály-napi vásárt az óvodában. A gyerekek kikiál-
tókkal, versekkel, énekkel nyitották meg a vásárt. A vásár-
ban mindenki találhatott kedvére való vásárfiát, melyek
többségét a gyermekekkel közösen készítettük, majd jó
hangulatú mulatozással és falatozással telt el a délelőtt.

A Népmese napjáról is méltóképpen megemlékeztünk.
A Faluházban Baki Ferencné szervezésében és Besnyő Köz-
ség Önkormányzatának támogatásával bábelőadáson vettek
részt óvodásaink. Köszönjük az élményt! A 4. osztályosok is
megajándékoztak minket egy meseelőadással, Fülöpné
Kipru Miranda tanítónő felkészítésével. Nagy tapsot kaptak
a szereplők, akik nemrégen még kisóvodásaink voltak.

Az Állatok világnapja jó alkalmat kínál arra, hogy a gye-
rekek megismerkedjenek az állatvilággal, az állatgondozás
szabályaival, valamint játék és alkotás során szerezzenek

új ismereteket. Az ember és állat közötti barátság, a fele-
lősségérzet erősítésében Tóbiás kakas és két póniló volt
segítségünkre. Nagy élmény volt őket megfigyelni, simo-
gatni, és a bátor gyerekeknek lovagolni a póni hátán.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettuda-
tos szemlélet megerősítésére, a környezet iránti pozitív ér-
zelmi viszony alakítására. Kiemelt célunk a tiszta és zöld
környezet megőrzése a gyerekek segítségével. Intézmé-
nyünk is örömmel csatlakozott egy országos faültetési
kampányhoz. Galagonyafát ültettünk, mert „aki fát ültet,
életet ad, és ki életet ad, az jövőt teremt”. A faültetés a leg-
szebb és a legegyszerűbb tevékenység, amivel bárki tehet
világunk kizöldítéséért és a tisztább levegőért!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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A tanév zökkenőmentes indítása után
tanuló, pedagógus, szülő igyekezett
átvenni a ritmust. Innentől kezdve

első helyen a tanulás, majd a szabad-
idő hasznos, kulturált eltöltése kell
álljon.

Legfontosabb célkitűzéseink között
szerepel, hogy minden tanuló a ké-
pességeinek megfelelően fejlődjön,
tanuljon. Ehhez sikerült is a feltétele-
ket megteremteni. Persze ellenállásba
is ütközünk néha, s ilyenkor szoktuk
kérni a szülők segítségét. Mindenkép-

pen az a cél, hogy a gyerekek szeres-
senek iskolába járni. Ehhez kell a mi
bátorításunk, szeretetünk, s néha a
kellő szigor is. Fontos a tanulás, de
legalább olyan fontosak azok az alkal-
mak, amikor az osztályközösség, is-
kola közössége együtt van, szervezett
keretek közt jól érezzük magunkat.

Ezért tervezzük meg év elején a sza-
badidős programokat is, s október-
ben a SZüsze tagjai sok-sok vállalást
tettek annak érdekében, hogy minden
jól, gördülékenyen, szervezetten men-
jen a gyerekek érdekében.

Az elmúlt időszak főbb eseményeiről:
Szeptember végén megtartottuk a

hulladékgyűjtést: 
1. helyezett 1402 kg 5.o, 
2. helyezett 1198 kg 1.o, 
3. helyezett 1182 kg 7.o. 
Összesen 6360 kg-ot gyűjtöttünk,

ez 3 tonnával volt kevesebb az elmúlt
évinél.

Szeptember 28-án jártunk Pákoz-
don, mely program színes, kreatív, lát-
ványos, és egy sikeres pályázatnak
köszönhetően ingyenes volt.

Október 3-án és 4-én csatlakoztunk
a Világ Gyalogló hó(nap)-hoz. A felső
tagozat merészkedett messzebb, egé-
szen Beloianniszig.

A Népmese Világnapján az idén is

jártunk az óvodában. A 4. osztályosok
szeretettel készültek az ovis fellé-
pésre, s ügyesek is voltak.

Iskolai szintű közös megemlékezést
tartottunk az Aradi vértanúk tisztele-
tére október 4-én.

Focistáink büszkék lehetnek ered-
ményükre, hisz elhozták az 1. helye-
zést Pusztaszabolcsról. A Sziront’ Art
Egyesület segítségével jutottunk el a
versenyre. Köszönjük a segítséget, és
a 3 D-s nyomtató bemutatását is.

Az idei évben is volt ásványkiállítás.

A hétköznapok is mozgalmasak
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Ilyenkor sok-sok ismeretet is szerez-
nek a gyerekek, gyönyörködnek a sok
szép ásványban.

Október 17-én a könyvtár jóvoltából
az 1–5. osztályos tanulók író–olvasó

találkozón vehettek részt Sás Károly
íróval. Zenés, mókás, jókedvű, szóra-
koztató időtöltés volt. Köszönjük a
szervezőknek.

Október 24-én felavatták az 5. osz-
tályosok a „kis gólyákat”, ők iskolánk
legifjabb tanulói, akik megszerették az
iskolát.

Sokat készültek a 7. osztályosok az
1956-os forradalom és szabadságharc
méltó megünneplésére. Nagyon jó
érzés, hogy civilek is egyre többen kí-
váncsiak a gyerekekre, s érzik magu-
kénak a tiszteletadás fontosságát.
A gyerekek igyekeztek a legfontosabb
eseményeket felelevenítve egy külle-
mében látványos, de tartalmában a
mélységekbe hatoló műsort adni.
Szép volt hetedikesek!

Nagy öröm, hogy elkészült a játszó-
tér, melyet birtokba is vettek a gyere-
kek. Minden közreműködőnek hálás
köszönet. Remélem, ez még csak a
kezdet, s lesz folytatás is.

Már tervezzük az elkövetkezendő
időszak fontosabb eseményeit, azért,
hogy minden jó legyen tanulóinknak.

Mátyási Sándorné
intézményvezető

8
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HALLOween sÉtA BesnYŐn
Falunkban megrendezésre került Szeifert Mónika és
Komá romi Jakab Erika szervezésében a Csokit vagy Csa-
lunk Halloween séta, amihez idén bárki csatlakozhatott.
Egy nagy séta után mindenkit várt a faluházban egy kis
étel, ital, süti, a gyerekek pedig kibulizhatták magukat.

Köszönjük polgármester asszonyunknak a támogatást.
A díszítésben segítettek: Kissné B.Viktória, Molnár Frida,
Nagy Friderika, Pálesz Judit – nagyon szépen köszönjük
nekik ezúton is a segítséget.

Köszönjük továbbá: a Polgárőrségnek a kíséretet, a csa-
ládoknak és Lisziné Andreának, hogy a megállóhelyeken
vártak minket. A forró kakaót, szendvicset és sok segítsé-
get Varga Attilának, Keresztúri Balázsnak és családjuknak.
Lovainknak, lovasainknak, hogy végigkísérték a felvonu-
lást és zenét szolgáltattak nekünk a jó hangulat érdekében.
Nagyon szépen köszönjük a résztvevőknek, hogy eljöttek
és hozzájárultak a rendezvényhez rengeteg csokival,
cukor ral. Jövőre ismét találkozunk! A szervezők
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ADVENTI TORONYKONCERT 

AA  SSZZIIRROONNTTAA  EEGGYYÜÜTTTTEESS
2019. december 11-én, szerdán,

18 órai kezdettel 
ad jótékonysági koncertet 

az Iváncsai Református Templomban.  

Szeretettel meghívjuk kedves családjával, 
barátaival együtt e különleges alkalomra!

Adományaikkal
a templomtorony felújítását támogathatják. 

A belépés díjtalan.

Kis focistáink 
sikerei

Az idei őszi

Bozsik fesztiválon

a besnyői

focista gyerekek

nagyszerűen

teljesítettek.

A téli edzéseken

igyekszünk ezt

a színvonalat

fenntartani

és megerősíteni.

Amennyiben

így haladnak

a csapatok,

a tavaszi meccseken

nem lesz ellenfelük

Martonvásár-szerte.

HAJRÁ
BesnYŐ!
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A Besnyői népdalkör hírei

A Besnyői Népdalkör szeptember 7-én, a Sárosdi Kézmű-
ves Egyesület meghívására két népdalcsokorral szerepelt
a kulturális műsorban.

Október 19–20-án, Megyaszón került megrendezésre a
XXV. Kossuth Dalköri Találkozó, amelyen részt vettünk.
Dunántúli dalcsokrunkkal és a Kossuth-korabeli dalainkkal

nagy sikerünk volt. Elhelyeztük a megemlékezés koszorú-
ját a Kossuth Emlékhelyen. Nagyon szép volt a rendez-
vény színhelye, a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola,
és kertjében a Turul szobor.

Szállásunk Mezőkövesden volt, másnap jót fürödtünk a
Zsóry-fürdőben.

Október végén Százhalombattára kirándultunk. A bes-
nyői származású Takács Péter kedves meghívására meg-
tekintettük galériáját. Nagyon tetszettek a gyönyörű, érté-
kes műalkotások és az alkotóikról tartott előadás.

Ellátogattunk a Matrica Múzeumba, ahol Tóth Zsu-
zsanna muzeológus (szintén besnyői) fogadott bennünket.
Bemutatta a helytörténeti kiállítást, majd a Régészeti Par-
kot tekintettük meg a gyönyörű napsütéses időben.
Lenyű göző látvány volt a halomsír, a különböző korok
lakó épületei, használati tárgyai. A múzeum munkatársai
korabeli recept alapján lepényt is sütöttek nekünk a ke-
mencében. Felejthetetlen élmény volt ez a nap.

Szuszán Jánosné
népdalkörvezető
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Olvasandó: 1Thesszalonika 4,13–14

A keresztyén reménység nem csupán egy elmélet a lélek sor-
sáról, vagy egy bizakodó sóhajtás a jövő felé, hanem egy tes-
tet-lelket érintő, világmindenséget átfogó isteni megoldásban
való hit, amely Jézus Krisztus feltámadásának tényén alapul.
Sok kérdést vet fel a jövendő és a túlnani világ, és fontos a
Biblia szerint, világosan látnunk, hogyan tudunk megfelelően
viszonyulni Isten üdvözítő tervéhez és az elmentekhez!

Nem tehetjük meg, ugyanis, hogy bármi módon változtas-
sunk az elköltözött szerettünk állapotán. Mint amikor a fény-
képész a fixáló folyadékba meríti a készülő képet, és vég -
legesíti, úgy válnak véglegessé az utak a halál pillanatában:
erre az üdvösség, arra a kárhozat, és Jézus maga jelenti ki,
hogy átjárhatatlan szakadék tátong a két hely közt. (Lukács
16,26). A változtatás lehetősége ebben a földi életben adatik:
a kárhozat útjáról itt még át lehet lépni Jézus Krisztus mellé
az üdvösség útjára! Aki ugyanis megtér, és Jézusnak átadja
magát, azzal megtörténik a csoda: elkezdődik az örök élete.
Örök élete VAN. Bár a meghalás nem kerülhető el, de a feltá-
madás és az élet vár rá Isten jelenlétében, és nem az örök
halál, az Isten nélküliség. Jézus ígérte: „aki hisz énbennem,
ha meghal is él.” (János 11,25)

Továbbá, nem tanácsos azzal próbálkozni, hogy itt a Földön
újra találkozzunk vagy beszélgessünk azokkal, akik előremen-
tek. Érthető a nyugtalan, bánatos léleknek effajta kísérlete, de
nagyon veszélyes út ez. Isten igéje számos alkalommal óva int,
hogy az ilyesfajta titokzatos összeköttetés kereső ember való-
jában gonosz, démoni lelkek befolyása alá kerül, ugyanis nem
a szeretett személy válaszol ilyenkor, hanem egy ördögi lélek
adja ki magát az elhunytnak. Ezért Isten a saját magunk védel-
mében a legszigorúbban eltiltja az övéit ezektől a megoldások-
tól. (5Mózes 18, 11–12) Több ez ugyanis, mint önámítás! Az
ördögi erők előtt történik ajtónyitás, és az óhajtott lelki béke
helyett a nyugtalanság kínzó fellege üli meg a lelket. Elhunyt
szerettünk helyett az élő Jézust szólítsuk meg imádságban! 

Abból, amit mi itt teszünk, a sírgondozásból és emlékápolás-
ból, az elhunytak már nem éreznek semmit. Arcukkal már nem
e világ, hanem Isten felé fordultak. El kell engedni őket, s velük
együtt mindazt, amit vétettünk ellenük, vagy ők ellenünk, s
meg kell bocsátani, hogy lelkünk békességre találjon. S ami
személyükből értékes, példás, követendő volt, azt kell magunk-
ban őrizni, s így lehet továbbra is szeretni őket. Sőt, úgy sze-
retjük őket igazán, ha megnyugszunk abban a reménységben,
hogy annál vannak, Aki őket mindennél jobban szereti. Azt kí-
vánnánk, bárcsak visszajönnének! De ez önzés, hiszen a leg-
boldogabb földi élettel sem mérhető össze az az öröm, ami
Isten nél várja az embert. 

Van mégis módja annak, hogy közel tudjuk magunkat szeret-
tünkhöz – de csakis Krisztuson keresztül! Minél közelebb
kerü lünk az élő Jézus Krisztushoz, annál közelebb kerülünk
szerettünkhöz is. Ott van ő Krisztus mellett, csak a másik
oldal ról, de ott lehetünk mi is, az élők oldaláról, szorosan
Krisztus mellett. Így egy lelki levegőt szívhatunk a szeretett
személlyel, ha Krisztus közelségét keressük. 

Ezáltal pedig mi magunk is készülhetünk, s a viszontlátás elő-
zetes örömével élhetünk reménységben. Úgy, mint amikor
vala ki hosszabb külföldi útra megy, de már megbeszéltük,
hogy hamarosan mi is kiutazunk hozzá, hogy újra lássuk egy-
mást. Az efféle, szilárd, keresztyén reménység tesz önzetlenné,
és még velünk lévő szeretteink és embertársaink felé fordít.
Hadd kapjanak mások is a hitünkből és reménységünkből! Hi-
szen akinek a halálon túl látó reménysége van, az nagy bátor-
ságot kap az élethez is: az mer, és az tud élni igazán. Az tudja
adni önmagát másokért, odaszánni az idejét, erejét Isten cél-
jaira, és valóban értékes életet élni Isten dicsőségére már itt, s
majd odaát – örökké.

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
református lelkipásztorok

Tel.: 06 30 238 9773 email: ivancsairef@gmail.com

Reménység és emlékezés – Református szemmel

HALOttAK nApJÁRA
szomorú szívvel járjuk a temetőket. sok
isme rős és ismeretlen üdvözöl, s bár nem
vagyunk egyedül, semmilyen más érzésre
nem hasonlító temetői magány tör ránk.
Virá got, koszorút helyezünk az alkalomra
nagy gondossággal rendbe hozott sírokra,
az indokoltnál hosszabb időn át igazgatva,
rendezgetve azokat fájdalmas zavarunkban.
Mécseseket gyújtunk, hogy lángjuk fényébe
révedő tekintettel idézzük fel szeretteink
áldott emlékét. Halottak napja. (kk)

Purzsás Attila

síri csendben
Milliónyi gyertya katonás rendben,
halovány fénnyel, csendben idézi

elment szeretteink emlékét.
Könnyeket csaló pislák lángok,

mélyekig ható elmúlások
szelleme száll a légben.
Felsajduló fájdalmaink

virágtengerében megreked a szó,
zsigerekig ható gyufasercenések

mesélnek síri csendben,
s lélekben ilyenkor kicsit

mi is meghalunk...
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Nagyon jól sikerült az idei szüreti fel-
vonulás és a bál. A fiatalok és a gye-
rekek szép, színes magyaros viselet-
ben, kisbíróval, bíróval és bírónéval,
lovas kocsikon, csikósok kísérete
mellett, zeneszóval, tánccal járták
végig településünk utcáit.

Szüreti felvonulás és bál
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A felvonuláson részt vettek a helybéli       és
a környező településekről érkező csikósok
és lovas kocsisok is. A kisbíró hangos do-
bolás mellett invitálta az érdeklődőket a
szüreti mulatságra.
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A rendezvény szüreti bállal zárult, ahol este 20 órától
egészen hajnalig koptathatták cipőiket a táncra és mula-
tásra vágyók.
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Köszönjük a fellépőknek, a
közreműködőknek és min-
denkinek, aki idejét nem saj-
nálva segítette e hagyomá-
nyos falusi rendezvényünk
sikerét!

Fejes Zsuzsanna
polgármester




