2020/5. szám

Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó e havi számában az örömhírek között számolunk
be arról, hogy sikeres volt az elektronikai lomtalanítás, és hogy elkészültünk két intézményünk: az óvoda és
a Faluház belső felújításával. Hírt
adunk a Népdalkör és a Szironta sikereiről, az óvodánk, az iskola, valimint a karate egyesület háza táján
történtekről, és szíves figyelmükbe
ajánljuk református lelkészeink írását.
A nem sok örömre okot adó járványügyi intézkedések
következtében elmaradt közösségi rendezvényeink mindannyiunknak hiányoznak. Sajnos nem rendezhettük meg
a szüreti felvonulást és a bált sem, még az 1956-os megemlékezésre is csak úgy kerülhetett sor, hogy Önkormányzatunk nevében is csak szűk körben tettük tiszteletünket,
és az iskola részéről is csak osztályonként külön-külön he-

lyezhették el a gyerekek a kegyelet virágait és koszorúit a
kopjafánál. Idősek világnapi megemlékezésünk sem történhetett a megszokott módon, és a Halottak napjáról és
Mindenszentekről egyelőre a most lapunk hasábjain közzétett írással emlékezünk meg, de következő lapszámunkban lesz helye a temetői fejlesztéseknek is.
Sajnos az elmaradó rendezvények körét tovább bővíteni kényszerülünk, és még az adventi közös gyertyagyújtásokra sem kerülhet sor az idén. A Mikulás viszont menetrendszerűen megérkezik Besnyőre is, a gyerekek nem
fognak kimaradni a jóból, bár nem a közös ünnepségen,
hanem az intézményekben vehetik át megérdemelt jutalmukat. Ami viszont örvendetes, nagyon sok esküvőt tartottunk már az idén, és az évből hátralévő 2 hónapban
még továbbiakra is sor kerül.

FELHÍVÁS!

LEGYEN MÉG TÖBB FÉNY!

Besnyő Község Önkormányzata versenyt hirdet, melynek
célja, hogy még több besnyői lakóingatlan ragyogjon
karácsonyi fényekben.
A verseny kezdete: 2020. november 29.
(Advent első vasárnapja) A verseny zárása:
2020. december 13. (Advent harmadik vasárnapja)
Eredményhirdetés:
a Besnyői Hírmondó decemberi számában

Szavazni kizárólag írásban lehet az Önkormányzat
hivatalának postaládájába helyezett papíron, amelyen az
első három legszebbnek ítélt karácsonyi díszkivilágítással
bíró ingatlan címét (utca és házszám) írják.

DÍJAZÁS:
A versenyben I–.II.–III. helyezést elérő ingatlanok fotóját
a Besnyői Hírmondó decemberi számában közöljük.
A verseny győztesét, a legtöbb közönségszavazatot kapott
ingatlant az Önkormányzat egy ajándékkosárral díjazza.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

faluházunK Belső felújítása

Elkészült Faluházunk belsõ felújítása, melynek keretében
sor került a teljes belsõ falfelület festésére, és a különbözõ
helyiségekben további felújítási munkákat végeztünk el. A
nagyteremben kicseréltük a pultot, a galéria lépcsõjét, leburkoltuk a lépcsõház oldalfalát és a belsõ oszlopokat. Új

61 éve együtt

Bogárdi Márton és Bogárdi Mártonné
(született Kovács Mária)
1959. szeptember 12-én kötöttek házasságot
Örömmel tölti el szívünket,
hogy együtt töltitek napjaitokat!
Sokat adtok ezzel gyermekeiteknek,
unokáitoknak, dédunokáitoknak,
az egész családnak!

A család jókívánságaihoz
Besnyõ Község Önkormányzata nevében
én is csatlakozom, és jó egészséget, örömöket,
el nem múló szeretetben,
továbbra is együtt töltött boldog életet kívánok!
Fejes Zsuzsanna, polgármester
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falburkolatot kapott az ebédlõ és a napközis terem is. Reméljük, sokáig fog közösségi rendezvényeink helyszínéül
szolgálni az immár kívül-belül igényesen megújult Faluház.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

felújítás az óvodáBan

Községi óvodánk két csoportszobájában is felújítást végeztünk a nyáron. Új padlót, lambériát, festést és bútort
kapott a Süni csoport szobája, amivel igyekeztünk még
egészségesebbé és szebbé varázsolni a gyermekek foglalkoztató helyiségét. A Méhecske csoport szobájában is
lambériáztunk, festettünk, emellett bútorcserére is sort kerítettünk. Óvodásaink nagy örömmel vették birtokba a
megújult csoportszobákat a tanév kezdetén.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

laKossáGI eleKtRonIKaI hulladÉKGYŰjtÉs

Besnyő Község Önkormányzat szervezésében idén augusztusban is sor
került településünkön az elektronikai
hulladékok begyűjtésére.
A gyűjtés célja, hogy a hulladékok

minél nagyobb mértékben hasznosuljanak, illetve a környezetre, emberre veszélyt jelentő anyagokat ellenőrzött körülmények között kezeljük.

tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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halottaK napja, MIndenszenteK, ádvent

Ahogy napról napra kevesebb lesz a
fény, csökken a hõmérséklet, a fák, a
bokrok lehullajtják levelüket, visszahúzódik a természet, befelé fordul a lélek
is. Az õsz a színes lombok kavalkádjáról és az elmúlásról is szól. Mind sötétebbek a nappalaink, mind többet
idõzünk abban a gondolatkörben,
amely veszteségeinkrõl, fájdalmainkról, szeretteink elvesztésérõl, és az
élet értelmérõl szól. Bizony, ideje van
a számvetésnek, átgondolni, mindennapi tetteink mennyiben járultak
hozzá a fejlõdéshez, mennyire számíthattak ránk a hozzánk közelállók, és
azok is akár, akik szükséget szenvedtek a lezárások idején, hogyan tudtunk hozzájárulni testi és lelki szenvedésük enyhítéséhez. Elhunyt hozzátartozóinkról való megemlékezésünknek méltó keretet ad a halottak napja,
a lelki gyakorlatokhoz pedig Mindenszentek ünnepe és a pár hétre rá
következõ ádvent.
Ez az év nem várt próbatételek sora
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elé állított mindannyiunkat. Komoly
veszteségeket kellett elkönyvelnünk,
mind a gazdasági, mind a közösségi
élet területén, és hatalmas a mentális
teher is, amely ránk nehezedik, gyermekeinket sem kímélve. Év eleji terveink felborultak, és új elvárásoknak,
szabályoknak kell megfelelnünk, amelyek emberi jogainkban, szabadságunkban, olykor emberi méltóságunkban, életünk jó minõségben való élésében akadályoznak bennünket, és a
szabályszegést szigorú büntetésekkel
szankcionálják a hatóságok.
Hatalmasra nõtt az emberiség fájdalomteste. A hírcsatornák csak félelmet keltõ híreket ontanak ránk, és mi
igyekszünk kapaszkodókat találni, s
azokat erõsen markolva fent tartani
magunkat a lejtõn. A szociális távolságtartással a közösségi élet zilálódott szét, a családokban, a civilszervezetek mûködésében mély nyomokat hagyva. Mikor, ha nem most aktuálisabb mint valaha az összetartozás

érzésének megtartása, a nem vagyok
egyedül tudatunk erõsítése, és a szoros kapcsolattartás a családtagok és
a barátok, a faluközösség tagjai között.
Halottak napja és Mindenszentek alkalmából felkeressük hozzátartozóink
sírját, virágot, koszorút, mécsest helyezünk el. A pislákoló gyertyafény ad
nekünk reményt, hogy van a
sötétségbõl kivezetõ út, hogy a vészes idõk lejárnak, minden elmúlik,
még a rossz napok, a fájdalmak, félelmek is, és december 21-én eljõ újra a
fény.
Bár idén a közös besnyõi ádventi
gyertyagyújtásra nem kerülhet sor, az
otthon, családi körben zajló karácsonyi ünnepköri eseményeket nem tudják nekünk megtiltani, az emlékezés, a
hálaadás és a remény a négy fal között velünk marad.
Emlékezzünk méltó módon, Isten
adjon nekünk békét, töltse meg szívünket szeretettel!

Rendhagyó
Idõsek világnapi gondolatok
A világjárvány kihirdetésével összefüggésben született rendelkezések az idén nem
tették lehetõvé, hogy a korábbi években
gyakorlattá vált módon fejezzük ki hálánkat
és köszönetünket, és köszöntsük az Idõsek
világnapja alkalmából munkában, családjukról való gondoskodásban, tisztességben
megõszült idõseinket, és ez a hiányérzet
fájó sebként ég most mind az ünnepeltek,
mind a szabálykövetõ módon, csak gondolatban és virtuálisan köszöntõk lelkében. A
megváltozott körülmények sajnos olyan
helyzeteket teremtenek életünkben, amilyenek még sosem voltak, és amelyekre a
jövõben, remélhetõleg már a jövõ évben is,
csak mint rossz emlékekre nézünk vissza.
Most idõszerûek csak igazán azok a dolgok, amelyekrõl Fenyõ Iván – szokásaink
miatt bennünket korholva – így ír:
„Szeretnünk kéne egymást addig is.
Összejárni. Nevetni. Örülni. Köszönni.
Alkotni. Szeretni. Fõzni, enni, szeretni.
Szeretkezni. Átölelni. Nevetni.
Sírni a nevetéstõl. Megpihenni.
Simogatni. Mosolyogni csendben…
Hallgatni nagyokat…
Ehelyett teljesen mást teszünk.
Aggódunk, félünk, manipulálunk,
kepesztünk, szorongunk, félünk,
nyomulunk, kompenzálunk,
akarunk, sértõdünk, haragszunk stb.
Mennyi elpocsékolt perc és óra…
Mennyi elpocsékolt és kárba veszett
nap és év… És egyszer elmegyünk…
Haraggal, el nem intézett dolgokkal…”
… mert bizony milyen jó is lenne együtt
lenni a hagyományos közösségi rendezvényeken – de nincsenek rendezvények,
és talán most e tanításból az is megérti
ezek fontosságát, aki kivonta magát a
programokból…
… mert bizony milyen jó is lenne összejárni, sokat nevetni, nevetéstõl könnybe lá-

badt szemmel egymásra mosolyogni, társainkat átölelni…
… mert bizony milyen jó is lenne nem félni,
nem aggódni, nem szorongani, nem haragudni a másikra olyasmikért, amik azelõtt
soha fel sem merültek, hogy ki mikor
mehet a boltba, hogy ki mennyire húzza a
maszkot az orrára, hogy elvárják a távolságtartást, és mert a folyamatosan áradó
ijesztgetéstõl már égnek áll a hajunk.
… és most látjuk csak igazán, hogy menynyire nem szabad magára hagynunk az
idõseket, amikor pont ezt várják el tõlünk,
s hogy mennyire fontos nekik is, nekünk is,
hogy az unokák odabújhassanak a nagymamákhoz, a nagypapák pedig a térdükön lovagoltatva unokájukat, megtanítsák
õket az Életre. Most értékelõdik fel igazán
a szociális közelség, amikor büntetnek a
szociális távolságtartás megszegéséért.
Most nõ meg csak igazán az ázsiója a fizikai érintésnek, a törõdésnek, a szeretetben tartásnak, az együtt örülésnek, nevetésnek, a gondoskodásnak, amikor arra
szükség van, mert most pont ezektõl fosztanak meg bennünket.
Rendhagyó világ. Rendhagyó gondolatok. Visszavágyunk az ezerszer szidott régi
kerékvágásba, amely most válik a szemünkben ezerszer áldottá és vágyottá.
Az okos ember nem akkor kezd el kutat
ásni, amikor már szomjas. Az ember, ha
akkor kezd el szeretni, amikor ki akarják
vonni az életébõl a szeretetet, hogy a helyébe félelem költözzön a szívébe, akkor
jön rá, hogy mit veszít a szeretetlenséggel,
és mit nyerhet, ha kitárja a szívét, befogadja a felé áradó szeretetet, és saját
energiáiban megfürdeti és visszaáramoltatja azt a környezete felé.
Hinni kell. Hinni kell abban, hogy a szeretet mindent legyõz. És ez így van.
–kk–
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óvodaI ÉletÜnKBÕl

Szeptembertõl új kisgyermekekkel
bõvült óvodásaink köre, és azóta is folyamatosan érkeznek hozzánk az új
ovisok. Az óvodáskor beköszönte a
legtöbb családban az elsõ olyan élethelyzet, mikor a gyermek a meleg
családi fészekbõl az intézményi nevelésbe lép át. Szeretetteljes gondoskodással, elfogadással, a védettség érzésének biztosításával segítettük az
óvodai életbe való beilleszkedést.
A nagyobb óvodások nagy örömmel és izgalommal érkeztek vissza az
intézménybe, hiszen legtöbbjük közel
fél évet töltött otthon. Hamar birtokba
vették az óvodát, a játékokat, az udvart. Újra találkoztak csoporttársaik-
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kal, barátaikkal, folytatódott a játék és
a vidám együttlét.
Az óvodai élet minden napján izgalmas, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára. Igyekszünk élménygazdag, színvonalas nevelést biztosítani óvodásainknak a
harmonikus fejlõdés elõsegítése érdekében.
Az ünnepek jelentõs alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A hagyományok, jeles napok megélése teszi
színesebbé óvodai életünket. A közös
élmény erejével megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a
szûkebb és tágabb környezetünk eseményeit. Az ünnepekkel közvetítjük
kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat. Az érzelmi ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel,
dalokkal, játékokkal.
Kisasszony napján megemlékeztünk az útra induló fecskékrõl, vándormadarakról.
Szeptember 29-én megrendeztük
mindhárom csoportban a Mihály napi

vásári forgatagot. A kiskosarak megteltek a gyermekek által készített vásárfiákkal, gyümölcsökkel, termésekkel. Mulatoztunk, falatoztunk, csodásan éreztük magunkat.
Az óvodáskor a mesehallgatás
igazi ideje, a gyermekek számára a
mesehallgatás rendkívül fontos. Intézményünkben szeptember 30-a, a
Népmese napja a mesék világában

telt, mert: „Az embernek úgy kell a mese, mint az édes
álom.”
Az Állatok világnapja, október 4-e jó alkalmat kínált arra,
hogy a gyerekek tovább ismerkedjenek az állatvilággal, az
állatgondozás szabályaival, meséljenek saját háziállataikról, valamint játék és alkotás során szerezzenek új ismereteket és élményeket.
A járványhelyzet miatt sajnos az iskolával közös programjaink elmaradnak, de nem feledkeztek meg a nagycso-

portosokról az iskolában. Tõsér Mónika tanárnõ és a 4.
osztályosok képviselõi egy kis ajándékkal lepték meg a
Süni csoportosokat. Köszönjük a 4. osztálynak!
A jótékonysági rendezvények bevételébõl, támogatásokból mûfüves focipálya készült az óvoda udvarán, a fiúk
nagy örömére. Köszönjük Szabó Andreának a pálya megvalósítását!

tõsér Mónika tanárnõ és a 4. osztályosok

Maci (kis) csoport

Méhecske (kis-középső) csoport

Gönczölné Rákász Zsuzsanna

süni (nagy) csoport
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IsKolaI híReK

Csendesebb napok, hetek

Szeptember 1-jén elindult a 2020–21-es tanév. Nem kis izgalom lengte körül a tanévkezdést, mert a COVID 19 járvány itt maradt velünk, sõt elérte a 2. hullám is hazánkat.
Több szempontból számos kérdést vetett fel a kialakult
helyzet:
• Normál tanrendben tudjuk-e indítani nevelõ-oktató
munkánkat?
• Be lehet-e tartani a szigorú elõírásokat, melyek a védekezést hivatottak szolgálni?
• Mi lesz, ha ismét online oktatásra kell átállni? A szülõk
jelentõs többsége hogyan fogja megoldani a gyermekek felügyeletét?
• Hogy tudjuk behozni a lemaradást? Már most látszik,
hogy van mit pótolni.
Minden oldalról az volt a cél, hogy folyamatosan
mûködjön az iskola. Ehhez a szülõk is nagyban hozzájárultak, hisz õk is betartották a szabályokat, megértve, hogy
közös az érdekünk.
Egyöntetû tapasztalatunk volt, hogy a március
közepétõl kimaradt személyes találkozás, a más napirend
nagyon megnehezítette a „rendes kerékvágásba” való
visszatérést. A járvány számos negatív hatását érezzük:
tartalmas, színes közösségi rendezvények nem lehetnek,
a napi érintkezések módja is szigorodott, s bizony a családok is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Bizakodóak vagyunk, hogy a munkarendünket nem kell megváltoztatni,
s ha nem is úgy, mint régen, de együtt vagyunk.
A tanév eleji induló létszámunk: 118 fõ. Nagy szeretettel
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fogadtuk elsõ osztályos tanulóinkat, akik hamar beilleszkedtek az iskolai életbe. Két új kolléganõt vettünk fel:
Kárász Andrea tanítónõt, aki az elsõ osztály tanítója, s
párja a napköziben Czimbalmos Ildikó.
A tanévkezdésre 10 hátrányos helyzetû tanuló kapott
tanévindító csomagot a tankerülettõl. Ugyanakkor a
Sziront’ Art Közhasznú Egyesület is megtartotta azt a hagyományt, mellyel segíti a rászoruló gyerekek tanévkezdését egy induló tanszercsomaggal. Köszönjük!
Mivel nagy rendezvények nem lehetnek, így más módon
próbálunk a napi oktató munka mellett egy kis színt vinni a
mindennapokba. Csatlakoztunk az Európai Diáksport Naphoz, de osztálykeretben, a szabad levegõn oldottuk meg a
mozgásos feladatokat. Szintén osztálykeretben kezdtük el
gyûjteni a gesztenyét, hisz az idei évben a papírgyûjtés is
elmaradt. Tavasszal visszatérünk rá, de az már biztos, hogy
csak átkötözött papírt vesznek át.
A gesztenye szedését nagyon élvezték a gyerekek. Ilyet
még nem csináltunk, s bizony nagyon kedvezõ tapasztalatot szereztünk: az összeszedett gesztenye mennyisége
812 kg lett, s Komáromi Gábor segítségével el is jutott a
felvásárlás helyére. Így 57 450 Ft-ot kaptunk. Hálás köszönet a szülõnek, a gyerekek pedig szívesen szedték a gesztenyét.
A Népmese Világnapján az idén ajándékkal kedveskedtünk az óvodásoknak, hisz így volt biztonságos.
Osztályfõnöki óra keretében történt a megemlékezés a
13 aradi vértanúról, akiket 1849. október 6-án Aradon, gróf

Batthyány Lajos felelõs miniszterelnököt pedig Pesten végezték ki.
Segítséget kértünk a szülõktõl egy porszívó beszerzésére, mert gyakrabban kell a portalanítást elvégezni, figyelve arra, hogy a levegõ tiszta legyen. Köszönjük!
Október elsejétõl mi is bevezettük a lázmérést, s az
ügyeletes gyerekek nagyon felelõsségteljesen végzik a
munkájukat, hisz kézfertõtlenítés nélkül senki sem léphet
be az intézménybe. Az önkormányzat most sem hagyta
magára az iskolát. Elsõként szereztek be kézfertõtlenítõt
és lázmérõt, ezzel is segítve a biztonságot az intézményben. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a továbbiakban is normál tanrendben oktassunk, hisz ez mindanynyiunk érdeke.
Köszönjük a szülõk támogatását és megértését!
Mátyási Sándorné
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KaRate híReK

Bachmann Tibor majdnem egy év kihagyás után újra megkezdte
edzéseit a Budai XI. csapatával. Karate bajnokunk tavaly november Németországban a Fudokan Karate világbajnokságon, a
bronz mérkõzésen részleges térdszalag szakadást szenvedett, így
sok orvoshoz járkálás és vizsgálatok sora után március 8-án,
Tatán megmûtötték a térdét. Az orvosok végül a teljes térdszalag
csere mellett döntöttek. A mûtétet Dr. Berkes István végezte.
Sok erõsítõ gyakorlat és gyógytorna után Tibor futással és súlyozással folytatta rehabilitációját. Augusztusban elkezdhette a
karate gyakorlatokat. Ha minden jól alakul, karatékánk szeretne a
következõ évi országos bajnokságra felkészülni, illetve ha megrendezik a jövõ évben, akkor cél lenne számára a Fudokan Karate
Világbajnokságon való részvétel.
Az Iváncsai Kiai Karate sportegyesület szeptemberben újra elkezdte edzéseit Iváncsán, Beloianniszban, Besnyõn és Adonyban.
Sajnos a kialakult helyzet miatt az ovis karate edzések nem indultak el sem Iváncsán, sem pedig Besnyõn. Az iskolai karate edzések még egyelõre tartanak. Bachmann Tibor az Iváncsai Karate
egyesület edzõje minden kedden edzést tart az iváncsai faluházban 16:00-tól 17:20-ig.
A vírushelyzet miatt Tibornak az iváncsai faluházba kellett átköltöznie. Rudas Attila, a faluház vezetõje nagy örömmel és kedvességgel fogadta a kis csapatot. Rövid megbeszélés után Tibor úgy
döntött, hogy csapatával marad a faluházban a vírushelyzet után is.
A besnyõi karate edzések minden pénteken szintén 16:00-tól
17:20-ig tartanak a besnyõi iskola tornatermében.

A beloianniszi karate csoportot Fábián János 2.danos karate
mester irányítja.
Március elején Tibort az adonyi karate csoport azzal kereste
meg hogy szeretnék, ha az adonyi karate csoportot átvenné és
tanítaná a továbbiakban. Tibor nagyon örült a felkérésnek, illetve
a legnagyobb boldogság az volt karatésunk számára, hogy milyen örömmel és kedvességgel fogadták és fogadják minden alkalommal. Tibor nagyon szeretné, hogy a mostani egyesülete
ilyen ügyes és okos csapatból álljon nagyon sokáig.

a BesnYÕI nÉpdalKÖR híReI

A Besnyõi Népdalkör a hosszú fellépési szünet után, szeptember 12-én két helyen is szerepelt. Délelõtt Sárosdon,
a Kézmûves Egyesület találkozóján népdalcsokrot adtunk
elõ Czumpft Krisztina citerakíséretével, és csengettyûztünk…
Délután, az agárdi Popstrandon a Szironta Együttes
Fesztivál mûsorában csengettyûztünk.
A Helytörténeti Gyûjtemény értékes dokumentummal
gazdagodott.
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Köszönjük Rapai Jánosnénak, hogy a Gyûjtemény rendelkezésére bocsátotta a volt besnyõi szülésznõ, Hetesi
néni Bábanaplóját, amelyben sok besnyõi ember születési
adatai szerepelnek.
A Helytörténeti Gyûjtemény a járványhelyzet megszûnte
után lesz látogatható, a 25 233 043-as telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.
Szuszán Jánosné

eRÕs ÉvadKezdÉs,
telített adventI hÉtvÉGÉK a szIRontánál

kockáztattuk szakköreinkkel a fertőzésveszélyt, így csak
hangszeres foglalkozásaink kezdődtek el az iskolában,
óvodai programjainkat elhalasztottuk. Reméljük, hogy
tavaszra normalizálódó körülményekkel indíthatjuk el óvodai foglalkozásainkat is. Ezzel együtt egyeztetések folynak
a digitális oktatási forma bevezetéséről szervezetünknél.
A Besnyői Népdalkör csengettyűsei is készülnek: tavaszra
óvodai programokba kapcsolódnak be előadásukkal
és népszerűsítik a csengettyűzenét a legfiatalabb korosztálynak.
A november hónap az adventi időszakra való felkészülés
a Szirontánál, szinte napi szinten zajlanak a próbák, hogy
a november 27-én kezdődő adventi időszakban helyt áll-

A tizenhatodik évadot kezdtük meg a nyár végén, bár a bizonytalanság zenészeinkre és szervezési feladatainkra is
rányomta bélyegét, nem panaszkodhatunk: 45 koncerten
vagyunk túl ebben az évadban, az adventi időszak előtt
még 3 vár ránk, és az őszi közel 50 koncert mellett az adventi hétvégéinket is lekötötték már, 15 koncert található
az ünnepi hétvégéken és a szervezési folyamatok még javában zajlanak.
Örömmel tölt el bennünket, hogy olyan helyszínekre is
eljuthattunk, mint a 91 lelket számláló Palé, de szinte az
összes megyében hallhatták őszi műsorunkat. Sikerrel
valósítottuk meg az I. harangfesztivált is, melynek végül
az Agárdi Popstrand adott otthont, és amelyen közel
60 harangzenész és a Krammer Big Band vett részt, csodálatos tóparti környezetben.
Együttesünk az adventi időszakban teljesen új repertoárral várja a karácsonyt, így decemberi koncertjeinken olyan
zeneművek is megszólalnak, mint a pentatonixtól a Carol
of the Bells, vagy a polár expressz ismert dallama, de az
anasztázia kedvelt karácsonyi száma és a jingle bells eredeti változata is felcsendülhet reményeink szerint harangjaink által.
Bár úgy terveztük, hogy elindítjuk szakköreinket, ezt a
vírushelyzet miatt csak részben valósítottuk meg, nem

hassunk és messzire vigyük Besnyő nevét és a harangok
csodálatos hangját. Aktuális koncertkínálatunkat honlapunkon, a szironta.hu címen nyomon követhetik.
Bár idén a létszámkorlát miatt az Arénában már biztosan
nem valósulhat meg a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertshowja, azért nem hagyjuk
szimfonikus élmény nélkül a harangzene kedvelőit: terveink szerint egy online koncerttel jelentkezik a BDZ a
Müpa Bartók Béla hangversenyterméből, melyen a
szironta is ott lesz… Már nagyon várjuk!

Besnyôi Hírmondó
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Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
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Élet-erõ

Áldás, békesség!

„világosságom és segítségem az úr, kitõl félnék?
Életemnek ereje az úr, kitõl rettegnék?”
zsoltárok 27,1

Földi életünk erõpróbák sorozata. Egészen a kezdeteknél is már,
mekkora erõfeszítést igényel mind az anya, mind a csecsemõ
részérõl, hogy világra jöjjön egy ember. Aztán következnek a „növekedés kínjai” az intézményekben, a gyermekkori és fiatalkori
megmérettetések a közösségben, a tanulmányok terén, a képesítés megszerzésében. Késõbb helyt kell állni a munkahelyen,
megbízhatóan, szorgalmasan, valamint a családi életben – önfeláldozóan, türelmesen, szeretetben. Komoly erõpróbát jelent
az egészség vagy a kapcsolatok megromlása, egy kedves szerettünk vagy családi békénk elvesztése, egzisztenciánk bizonytalanná válása. Erõpróba évekig együtt élni egy betegséggel
vagy egy olyan érzéssel, ami állandóan legyûr, legyen az szorongás vagy céltalanság. Embert próbáló dolog megküzdeni a
bizonytalansággal, nem tudva, holnap rosszabbra vagy jobbra
fordul sorsunk, s így megharcolni az egyre rövidülõ nappalokat
és hosszabbodó éjszakákat. Végül, nagy próbatétel a pillanat,
amikor el kell menni ebbõl a világból, hátrahagyni a láthatót, s
szembenézni az elmúlással, meghalással.
Ha az erõpróbákat vesszük csak sorra, rémisztõen nagy feladatnak hat az élet, emberfeletti próbatétel. Mindeközben hatalmas vigasztalás a mindenható Isten üzenete, aki biztosít bennünket afelõl, hogy nem csak a magunk ereje áll rendelkezésünkre.
Van egy segítség, akire mindig számíthatunk, aki tud nekünk erõt
adni. Általánosságban is igaz, hogy a világmindenséget az
Õ gondviselõ hatalma tartja fenn és irányítja minden percben,
isteni erejével és bölcsességével biztosítja mûködését. De különösképpen az élet határhelyzeteiben, amikor sötétség borul a lelkünkre, félelmek fogságába kerülünk, vagy a gyász sebzi szívünket, akkor még inkább ott van, közel van az Úristen embergyer-

mekeihez, hogy felemelje, megerõsítse, megvilágosítsa az övéit.
Nincs vége ilyenkor Isten erejének, sõt, egészen személyesen
megtapasztalható!
Jézus Krisztus, az élet fejedelme bizonyította, hogy még a legnagyobb mélységekben sem kell csalódottan lemondanunk Isten
megsegítõ erejérõl. Jézus megalázta magát, odaadta az életét,
hagyta, hogy az istentelenségében elvakult ember megfeszítse.
A kereszten erõtlenné lett, de azért, hogy a mi bûneinket, betegségeinket hordozza, és erõtlenségünket átvegye, elvegye. Õ isteni
erejével nem roskadt össze akkor sem, amikor az egész világ terhe
rajta volt, akkor sem, amikor az Atya is elhagyta Õt, és poklokat
járt meg. A végletekig menõ engedelmességéért pedig megjelent
a lepecsételt sziklasírban is húsvét hajnalán az isteni élet, és a feltámadás ereje kihozta Õt a sírból és a halálból egy olyan életre,
amin már nincs hatalma a romlásnak és elmúlásnak. Az élet ereje
nagyobb volt, és ma is nagyobb a bûn, a pokol és a halál minden
erejénél. Mert Jézus Krisztusban bízva hihetjük, hogy nem a halálé, a betegségé, a kudarcé, a sötétségé, a magányé az utolsó
szó, hanem az életmentõ Isten Fiáé, aki maga az élet.
A Szentlélek Isten az életnek ezt az erejét kínálja most nekünk
is. Az élõ Jézus segít, hogy legyen erõnk a tél minden napjához,
legyen bátorságunk élni, és az Úr erejével megtenni a következõ
lépést ma és holnap is. Nyissuk meg azért Isten elõtt minden reggel a szívünket, és imádságban kérjük el az aznapra szükséges
erõt! Nyissuk ki naponként a Szentírást, hogy türelmet, vigasztalást, reményt, útmutatást merítsünk! Indítsuk minden napunkat
a fenti bibliai mondat megvallásával, tanuljuk meg kívülrõl, és
mondjuk ki hangosan, hittel! Istennek pedig gondja lesz arra,
hogy világosságát, segítségét és erejét megmutassa életünkben.

IstentIszteleteKet egyelőre továbbra is csak Iváncsán, vasárnap 10-től tartunk.

Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon olvasható fontos információkat!
Facebook oldalunkon élőben is követhetők az istentiszteletek.
TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKÜVŐ, LELKI TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon elérhetők.
wEB: ivancsa.parokia.hu TELEFON 06 30 238 9773 E-MAIL: ivancsairef@gmail.com
facebook: Református Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz
Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
református lelkipásztorok
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