2019/1. szám

Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó 2019. évi első lapszámában sajtóközlemény formájában adjuk hírül, hogy
lezárult az Egészségház korszerűsítésének projektje, emellett fényképes beszámolókat olvashatnak óvodánk és az iskola, valamint civilszervezeteink életének legfrissebb eseményeiről.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk Bachmann Tibor karate versenyzőnek Európa-bajnoki címéhez, és arra biztatjuk a sportolni vágyókat, hogy tanuljanak tőle, válasszák őt mesterükül, mert csak az eredményes sportoló tud igazán eredményes tanítványokat nevelni.
A Szironta színes és gazdag beszámolóját is olvashatják lapunk hasábjain, amelyből azt is
megtudtuk, hogy az idén május 18-án lesz a besnyői csengettyűs találkozó, és amint a falunapi
előzetes híradásból kitűnik, egy héttel később, május 25-én rendezzük hagyományos gyermeknappal egybekötött
családi nap rendezvényünket.
Reméljük, sokak szívéhez elér Kaszap Tünde és családjának felhívása, és megtelik hóvirágokkal az érintett helyszín.
Várjuk Önöket a március 15-ei megemlékezésen, ahol iskolásaink műsorát láthatják-hallhatják az érdeklődők
egy közös főhajtáson.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Vojtek Ramóna:

A nő, mint virág

A nő teste virágba borul,
Mozdulatai, ahogy vonul...
Kecses, földanyához hasonul.
S karjait kitárva, teremtő erejéből
Megannyi virágba ontva fájdalmát –
Teremt, tesz, csinál.
Maga marad, erős s bátor.
Néha megesik, s ő is elbotlik,
De megmarad…
Míg ő van, teremtve ad:
Erdőknek virágot,
Sötétben gyertyavilágot.

Nőnap alkalmából
szeretettel köszöntjük a besnyői
lányokat-asszonyokat!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető

SajtóKözlemény

lezárult a „egészségház fejlesztése Besnyőn” című projekt
2018/12/31
Lezárult a „Egészségház fejlesztése Besnyőn” című projekt. A 15,08 millió Ft európai uniós támogatás
segítségével az Egészségház, valamint a szolgálati lakás felújítása történt meg. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.
A TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás
keretében Besnyő Község Önkormányzata lehetőséget kapott az Egészségház, valamint a szolgálati lakás
felújítására.
A projekt keretében az Egészségház épülete, valamint a szolgálati lakás energetikai korszerűsítése valósult
meg. Az épület fogadórészét megközelítő lépcső és rámpa megtartása mellett elkészült az előtető építése
és tetőhéjazat cseréje is.
Az orvosi szobákban és a kiegészítő helyiségekben ergonomikus, mobilizálható bútorok, berendezési eszközök, egészségügyi szolgáltatások ellátásához korszerű eszközök kerültek beszerzésre. A fentieken túl egy
kerékpárt is vásárolt az Önkormányzat, mely a védőnők házi szolgálatának elvégzésében nyújt segítséget.
A fejlesztés hatására az Egészségházban az alábbi integrált egészségügyi szolgáltatások váltak korszerűbbé:
• Területi védőnői ellátás
• Háziorvosi szolgálat
• Fogorvosi szolgálat

Az elvégzett fejlesztések az elavult technológia kiváltásával környezetkímélőbb működést eredményeznek,
csökkentik a káros, környezetszennyező energiák felhasználását, kibocsátását, segítik a természeti
erőforrások helyreállítását.
A projekt megvalósítója: Besnyő Község Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2017. 05. 01.–2018. 11. 30.
A projektzárás dátuma: 2018. 11. 30.
további információ kérhető:
Besnyő Község Önkormányzat
06 25 505 050
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Farsangi vigadalom az óvodában

„Közeleg már farsang farka,
vigadj velünk, nosza, rajta!
Öltözz te is maskarába,
siessünk a maszkabálra!”

hócokat vágtunk, ragasztottunk, színeztünk, különböző
technikákat alkalmazva megcsillogtattuk fantáziánkat és
kreativitásunkat.
Andi bohóc gyermekdalokból összeállított műsorral
szórakoztatta óvodásainkat. Volt itt zene, tánc, móka, kacagás a gyermekek nagy örömére.

Maszkot véve, jelmezt húzva
bocsássuk a telet útra!
Ha nem menne jószerével,
kergessük el dobpergéssel!”

(Mentovics Éva: Közeleg már farsang farka)

A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak
elnevezése, melyet a hagyományőrző programok, vidám
lakomák, farsangi bálok, mulatságok, népünnepélyek, jelmezes felvonulások jellemeznek.
Vidám farsangi hangulat költözött óvodánkba is februárban. Beöltöztünk jelmezbe, mókáztunk, mulatoztunk,
ezzel lezárva a telet és várva a tavaszt. Minden csoportban
verseket, énekeket, farsangi télkergető mondókákat tanultunk. Óvodánk farsangi díszbe öltözött, melynek legtöbbjei
gyermekeink munkáját tükrözte. Álarcokat festettünk, bo-

„Gyertek, gyertek, gyerekek!
Én veletek nevetek!
Mosolyogjunk, kacagjunk,
kacagtatók maradjunk!”

Gyermekeink már hetek óta nagy-nagy izgalommal készültek a jelmezbálra. Minden nap újabb és újabb ötletekkel
rukkoltak elő, minek öltöznek majd fel az óvodai farsangon.
22-én, pénteken eljött a várva várt nap, a maszkabál napja.
Miután megcsodáltuk a szebbnél-szebb jelmezeket,
vidám, játékos feladatokkal tettük tartalmasabbá és színesebbé a gyermekek számára az ünnepséget. Mindeközben
lehetőség volt a táncra, mulatozásra, vigadalomra.
Úgy érezzük, hogy méltó módon vettünk búcsút a téltől,
jöhet a jó idő!

a Besnyői Pöttömsziget óvoda Szülői Szervezete a gyermekek nevében köszöni a novemberi
jótékonysági rendezvényhez való hozzájárulását a résztvevőknek, szülőknek, főbb támogatóknak!

Fő támogatóK:

Besnyő Község Önkormányzat, Éden Plusz Kft, Szironta Együttes, Avium 2000 Kft, Styx Kft, Erigeron 1949 Kft.,
Katinka Delikátesz, Édenkert Abc, Zsuffa Bözsi, Tesco Global Zrt, Glória Abc, Nagyné Farcalasz Vasziliki. Leskó
Reál bolt, Destroy Tetovaló Stúdió, Besnyői Népdalkör, Molnár Család, Írisz Gyógyszertár, Hor-ker Kft, Őszutó
Nyugdijas Klub, Mirrea virágbolt, Vadas Zsófia, Kalapos Anammária, Albertné Kovács Henrietta, Juhász család,
Kriszo-Plusz Kft, Pusztaszabolcsi Agrár Zrt, Gémesi Endre, Szeifert Mónika, László Dániel
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Kedves lakosság!
Nap, mint nap jövök-megyek a Piactér utcában, és
látom, hogy az utca közepén
lévő kis erdőcske olyan
szürke és magányos. Ezért
arra gondoltam, hogy ha öszszefognánk és március 11-én
10–12-ig aki tud, hozna a
kertjéből pár hagyma hóvirágot, az milyen szép lenne
jövő tavasszal. Arra meg már
gondolni is fantasztikus,
hogy a hóvirág, ha elszaporodik, akkor a következő tavaszok alkalmával igazi hóvirágmező lesz, és valami igazán szépet tudnánk ráhagyni
a gyerekeinkre, unokáinkra.
Mindenkit szeretettel
várunk!

Kedves Besnyőiek!
Örömmel osztjuk meg Önökkel Kaszap Tünde és családja felhívását, melyben hóvirágok közös elültetésére biztatja a Besnyő községben élőket. Bízom benne, hogy kedves
és a közösség érdekeit, a falu szépítését szolgáló kezdeményezésük sok követőre talál!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kaszap Tünde és családja

KöszönjüK!
A Helytörténeti
Gyűjteménybe
újabb adományok
érkeztek.
Köszönjük
scheidl sándornak
a régi TV-t
és diavetítőt filmekkel.
Szuszán Jánosné

4

Falunapi előzetes!
Kedves Besnyőiek!

E helyről is közhírré tesszük, hogy 2019. évi
családi napunk május 25-én, szombaton lesz.
Részletes programot
a Besnyői Hírmondó következő számában
olvashatnak majd, illetve a plakátokon,
de előzetesként álljon itt
a meghívott és fellépő sztárvendégek névsora:
szaBó ÁdÁm
zoltÁn eriKa
BalÁzs pali
laci BetyÁr

Már most írják be a naptárjukba
az idei besnyői falunap időpontját! Május 25.!
Mindenkit szeretettel várunk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Évente két alkalommal biztos, hogy
egy felelősségteljes számvetést készít
tantestületünk. Ilyen alkalom a félév
is, amikor értékelünk, s újabb célkitűzéseket fogalmazunk meg.
Egy intézmény életében nagyon
fontos a személyi és tárgyi feltételek
megléte, ill. milyensége. Tantestületünk létszáma 13 fő. Nehezen kezelhető feladat elé állított bennünket a
személyi állományban bekövetkezett
többszörös változás. 4 fő cserélődött
az alsó tagozatban, mely változás
érintett egy osztályt a délelőtti tanrendben. Igyekeztünk a gyerekeknek
a legjobb s hosszú távon működő
megoldást megtalálni. A szülői oldalnak köszönetet kell mondjak a megértésért, majd a támogatásért. Bízom
benne, hogy nem kell az elkövetkezendő időben személyi ügyekkel foglalkozni, hisz a folyamatos álláshirdetésre véletlenül sincs jelentkező.
Jelentősebb beruházásra nem került
sor, egyéb úton szereztünk be néhány
használható eszközt. Egy iváncsai vállalkozó (Baki Endre) fizette a fuvart
Budapestre, s a Szüsze pedig a rakodás
költségeit. Az apukák jelentős számban
nyújtottak segítséget az itthoni lepakolásban. Ezeket a megmozdulásokat
hálásan köszönöm! Az idei évben is
nyújtunk be Hankook-os pályázatot,
mellyel az iskola udvarát szeretnénk
szépíteni. Közel 80 kisgyerek van itt délután, s nem sok lehetőséget nyújt az
udvar a szabadidős tevékenységeknek.

ISKolánK híreI
Félév volt!
Értékeltünk, hisz január 25-ével zárult
a félév. Nemcsak mi vagyunk leterheltek, hanem a gyerekek is. Igazából a játékra jut a legkevesebb idejük, pedig a
játék az ő életükben nagyon fontos tevékenység. Miután a nap jelentős részében az iskola a felelős a gyerekekért,
ezért mégis azt kell mondjam, hogy a
tanulás a legfontosabb a mindennapokban. Küzdünk. Senkit sem megbántva
írom le azt a gondolatot, hogy közösen,
egyformán gondolva kell a gyerekeket
a helyes irányba terelgetni, s megértetni velük, hogy egy jó napirend kialakításával jut idő tanulásra és játékra is.
Eszközként a következetesség, a rendszeresség, az ellenőrzés, a dicséret, s ha
kell, a kellő szigor is jelenjen meg. Ha
szabad tanácsot adnom, akkor azt mondanám: „Mutasd meg a gyermekednek, hogyan hozhatja ki magából a legtöbbet! Ha a gyerek támogatást kap,
magabiztossá válik.” Nekünk pedagógusoknak legfőbb elvünk, hogy minden
kisgyereket a képességei szerint oktassunk, s a motiváció legyen ehhez a legfőbb eszközünk. Még mindig küzdünk a
nagyon drága okostelefonok használatával, mely nagyon sok értékes időt elvesz a gyerekektől. Kevesebbet figyelnek egymásra, kevesebbet kommunikálnak, s ki tudja, mit néznek ellenőrizetlenül a telefonon.
Álljon itt egy kis statisztika:
Tanulólétszám: 126 fő.
Alsó tagozat: 66 fő
Felső tagozat: 60 fő

Kitűnő tanulók: 1. osztályban szöveges értékeléssel kiválóan megfelelt:
Andrási Zoltán, Halász Botond, Kovács Hanna, Sörös Rebeka, Szikszai
Nikolasz,
2. osztály: Németh Regina, Halász
Bendegúz, Kecskés Bálint,
4. osztály: Kaszap Elina, Miskei
Bianka, Magos Rebeka, Varga Nóra és
Szikszai Thesszália.
A felső tagozatban sokkal több kell
egy kitűnő bizonyítványhoz, ezért kevesebben is értek el ilyen eredményt.
6. osztály: Kroó Zoltán, Zaryczki
Emma,
8. osztályból: Bán Ottília és Pető Petra
teljesítménye sikerült ilyen szépre.
Gratulálunk kitűnő tanulóinknak!
Bukás ebben a félévben nem volt.
Kiemelt, precíz munkát igényel a
végzős tanulók beiskolázása. Bízom
benne, hogy közös erőfeszítéssel
minden diákot oda vesznek fel, ahol
szeretne továbbtanulni. Arra törekszünk, hogy megértsék a gyerekek:
a 2. félév is fontos, hisz ez a „beugró”
a középiskolába.
A félévet értékelő szülői értekezleten volt mód arra, hogy beszéljünk a
közösségek örömeiről, gondjairól.
Két alkalommal voltunk korcsolyázni Velencén különbusszal, melyet
a gyerekek nagyon élveztek, s igazi
profi módon koriznak. Február 15-én
jó hangulatú farsang volt. A szülők
maximálisan támogatták a rendezvényt: szervezés, lebonyolítás, s a rengeteg palacsintát megsütötték. Nagyon szépen köszönjük! A jelmezek
ötletesek, a fellépők ügyesek voltak.
Elkezdődtek a tanulmányi versenyek. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emlékünnepségére a
6. és 8. osztályosok készülnek. Egy
pedagógust februárban minősítettek,
s márciusban két kolléga minősítése
fog megtörténni.
Kérem a szülőket s minden érdeklődőt, vegyenek részt az áprilisi Szüsze
rendezvényünkön. Részvétellel s
egyéb módon (tombola) támogassák
a rendezvényt! A pénz a gyerekekre
fordítódik. A tavalyi évben is nagyon
sok támogatónk volt (boltok, magánemberek, hivatal, szülők, szervezetek).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a meghívó szerint!
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A fenntartó engedélyével indulhattunk a „Domestos”
pályázaton. Már látni, hogy nagyon sokan szavaztak, de
ennél sokkal több kell, hogy a 8 iskolából az első három
között legyünk. Az első fordulót sikeresen vettük, így kérek
mindenkit (szülőt, volt diákot, ismerőst…), adja szavazatát
iskolánk mosdófelújítására. Szavazni a like gombbal lehet,
majd fontos, hogy a megerősítő e-mailre is rákattintsanak.
Előfordulhat, hogy a spamban találják meg.
Jártunk az oviban szülői értekezleten, bízva abban, hogy
a település iskoláját választják a szülők a 2019–20-as tanévben. Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat!
Kérem, hogy a beiratkozás előtt keressék fel az okmányirodát, s hozzanak adatlapot a diákigazolvány
igényléséhez!
Iskolánk nyitott, szívesen látjuk és várjuk a szülőket a jövőben is rendezvényeinken, s akkor is, ha bármilyen kérdésük, problémájuk van.
Mátyási Sándorné
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Új tagok, új utak, új lehetőségek

Decemberben 21 koncertet adtunk szerte az országban, új zenészekkel bővült a csapat és új együttműködéseket kötöttünk, de helyben is segítünk. Képes beszámoló az elmúlt hónapok eseményeiről.

Mozgalmas heteket-hónapokat tudhatunk magunk mögött, hiszen nem csak
bővült csapatunk, de rengeteg koncertfelkérésnek is eleget tettünk az idei
adventi időszakban is. Kit Yee Chan
egyenesen Hongkongból érkezett hozzánk; tízéves csengettyűs tapasztalatával pedig nagyon sokat segít nekünk
és rengeteget tanulunk tőle. Decemberi koncertsorozatunkon ő is bemu-

tatkozott velünk, akárcsak Rozbora
Ádám, aki a Zeneakadémia zeneelmélet-jazztrombita szakos hallgatójaként
rengeteg szakmai segítséget nyújt számunkra, és általa jazz-betétekkel is színesíthettünk koncertjeinket.
Az idei december így egy kicsit más
volt, mint az eddigiek. Szinte az egész
országot bejártuk: összesen 21 koncertet adtunk, adventi gyertyagyújtásokon, nagyszabású karácsonyi rendezvények és jótékonysági estek
programjait színesítettük harangjátékunkkal. A teljesség igénye nélkül: felléptünk Budapesten, Hernádon, Tatabányán, Tordason, Mátraszentimrén,
Törökszentmiklóson, Nagyvenyimen,
Szentesen, Martonvásáron, Cegléden, Gödöllőn, Keszthelyen, Mogyoródon és Pomázon is. De a Besnyői
Népdalkör is több koncertet adott
csengettyűkkel a többi között Budapesten és Fehérvárcsurgón is.
Minden évben igyekszünk támogatni a jótékony kezdeményezéseket.
A korábbi években koncerteztünk már
hajléktalanszállón, hospice-házban,
idősek otthonában, sajátos nevelési

igényű gyerekeknek és szociális otthonokban. Idén a Koraszülöttek Világnapjához kapcsolódva játszottunk
a Semmelweis Egyetem I. számú
Gyermekklinikáján, és örömmel csatlakoztunk a KórházSuli programhoz,
amelynek karácsonyi jótékonysági
koncertjén vettünk részt Budapest
egyik legszebb szecessziós termében,
a Vakok Állami Intézetében található
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Nádor-teremben, de Martonvásáron, a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium alapítványának jótékonysági bálján is felcsendültek harangjaink,
ahol az általunk indított csengettyűs foglalkozásokat az iskola folytatja, és így színesítik a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztését is.
A rengeteg koncertfelkérés teljesítése mindig embert
próbáló feladat, de a közönségünkből mindig tudunk erőt
meríteni. Bár már az amerikai harangjaink, a handbellek
beszerzésekor megfogalmazódott bennünk, hogy szimfonikus zenekarral szeretnénk játszani, nem gondoltuk, hogy
ez ilyen gyorsan valóra is válik. Ősszel keresett meg bennünket a Budafoki Dohnányi Zenekar, amely a Papp László
Budapest Sportarénában szervezett koncertet, Igazából
Karácsony címmel. Ennek fináléjában csendültek fel a
Szironta Együttes harangjai a miskolci Kisharang Együttessel közösen. Az együttműködés pedig a tervek szerint
folytatódik, hiszen meghívást kaptunk az idei koncertre is,
így decemberben ismét több ezer ember előtt szólalhatnak meg harangjaink az Arénában.
A közös koncertnek pedig még egy együttműködést köszönhetünk, ugyanis most közös csengettyűs feldolgozások előadásán dolgoztunk a Kisharang Együttessel, amelyeket május 18-án, a CsengőFesten hallhat majd a besnyői közönség a szabadtéri színpadon, de koncertezünk
még a Balázs Oszkár Csengettyűs és Ütőhangszeres Fesztiválon is márciusban, áprilisban pedig Miskolcon, az
Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskolában, és a Pitypalattyvölgyi Csengettyűs Találkozón, Parasznyán, június 22-én
pedig a miskolci Zenepalotában adunk közös harangkoncertet a helyi csengettyűsökkel.
Közben pedig folyamatosan dolgozunk az utánpótlásnevelésen is, a második félévben is folytatódnak a zeneóvodai és csengettyűs, valamint citerás foglalkozások
Czumpft Krisztina vezetésével, aki a Besnyői Népdalkör
csengettyűs csoportját is vezeti, és azon dolgozunk, hogy
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a csengettyűs foglalkozásokat ne csak Besnyőn, hanem
más településeken is elérhetővé tegyük.
A Szironta-iroda háza táján sem állt meg az élet, hiszen
az év első néhány hónapja mindig az adóbevallások időszaka, amelyben már évek óta segítünk a lakosságnak. Bár
az adóhivatal mindenkinek készít bevallás-tervezetet, érdemes azt felülvizsgálni, mert tapasztalataink szerint azokban gyakran nem érvényesülnek az igényelhető adókedvezmények vagy visszatérítések. A kampány első hónapjában, februárban száznál is több adóbevallás érkezett,
melyben az állampolgárok 10 millió forint feletti visszaigénylést tudtak érvényesíteni. Kérjék munkatársaink segítségét munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10–15 óra között! Cserébe, ahogyan megszokhatták, csak annyit kérünk, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát a
Szirontának ajánlják fel, így segítve munkánkat. Ne feledjék, adószámunk: 18501472-1-07.
Szironta együttes

Bachmann tibor európa-bajnok

December elején Szlovéniában, a festői tájon fekvő Portoroz városában rendezték meg a fudokan karatésok 2018.
évi legnagyobb megmérettetését, a 24. Fudokan Karate
Európa Bajnokságot. Az esemény nívóját jól mutatja, hogy
34 nemzet 1700 versenyzője küzdött meg a különböző kategóriák érmeiért.
A magyar válogatott 9 arany, 9 ezüst és 8 bronzérmet
szerzett a kadet, junior felnőtt kategóriákban, ezzel megszerezve az összesített éremtáblázat harmadik helyét.
A négynapos rendezvény második napján felnőtt kategóriájú fegyveres formagyakorlatban magyar sikernek
tapsolt a közönség, amikor az iváncsai Kiai Sportegyesület
versenyzője, Fábián János a 35 éven felüliek kategóriájában szerzett ezüstérmet. A sok sikeres szereplést egy
újabb magyar érem koronázta meg. A nap utolsó kategóriájában, a 75 kg-os felnőtt férfi kumitében, küzdelemben
a Budai XI-ben gyakorló és Iváncsán edzősködő Bachmann Tibor Európa-bajnok címet szerzett.
Versenyzőnk az első körben erőnyerő volt, így csak a
második fordulóban kellett küzdenie. Nagy meglepetés
volt az első forduló, hiszen ennek a kategóriának a világbajnokát egy német versenyző szoros mérkőzésen legyőzte. Tibornak ennek a klasszissal kellett megküzdenie
a második fordulóban. Harcosunk 4/2 pontozással győzött, majd a döntőben egy hatalmas mérkőzést produkálva, izraeli ellenfelét 8/0-ra legyőzte.
Az utolsó versenynapra is maradt magyar siker. A felnőtt férfi csapat kumite versenyszám bőven tartogatott izgalmakat a versenyre kilátogatók számára. A Fülöp Ákos,
Halmai Roland és Bachmann Tibor alkotta magyar csapat
végül a dobogó második fokára állhatott fel, miután a döntőben egy végletekig kiélezett, szoros csatában egyetlen
ponttal az olasz rivális csapat bizonyult jobbnak.
A versenyzők a megérdemelt karácsonyi pihenőt követően januárban megkezdték a felkészülést a jövő évi hazai
versenyekre és a 2019-ben Stuttgartban megrendezendő
világbajnokságra.

Az Iváncsai Kiai kapui kortól és nemtől függetlenül
nyitva állnak a kezdők, vagy akár a haladó karatékák számára, így ha Ön, vagy gyermeke a sikereket olvasva kedvet kapott, látogasson el, és próbálja ki az edzéseket a következő időpontok valamelyikében!
Iváncsai általános Iskola
Kedd
16:00–17:30
Besnyő általános Iskola
Péntek
16:00–17:30

Beloiannisz művelődési ház
Hétfő
15:00–16:15
Szerda
15:00–16:15
Szombat
9:00–10:45

Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

gratulálunK!
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lemondás, ami meggazdagít

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek,
hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”
2 Korinthus 8,9

Az élet bármely területét is nézzük, a jól teljesítő, céltudatos
emberek ismerik a törvényt: lemondás nélkül nem lehet tartós
eredményeket elérni. Leginkább a sportolók köreiben látványos, hogy egy bajnoki cím megszerzéséhez micsoda energiákat kell mozgósítaniuk, és mennyi lemondás, önmegtagadás kell a sikerhez. Mindjárt szögezzük is le, hogy az effajta
célirányos lemondás lényege nyilvánvalóan nem a puszta önsanyargatás. Ugyanígy a böjt, ha az eredeti bibliai értelmezés
szerint tekintjük, szintén nem merülhet ki ennyiben. Továbbá,
a böjt nem egy alkalmi akció, a lemondás hat hetes erőpróbája, hogy vajon kibírom-e addig hús, cigaretta, kávé, képernyő vagy épp káromkodás nélkül. a keresztyén böjt sokkal
inkább egy sajátos gondolkodásmód, egy életforma.
Ez a negyven nap lehetőség arra, hogy begyakoroljunk jó
szokásokat, amiket lehet utána folytatni! A böjt alkalmat ad
arra, hogy életünk egyoldalúságai visszabillenjenek a helyes
egyensúlyba. Észre vehetjük, hogy többet törődünk magunkkal, mint másokkal, többet foglalatoskodunk a testünkkel,
mint a lelkünkkel, jobban lekötnek a pillanatnyi teendők, mint
a hosszú távú, sőt, örökkévaló igazságok. Emiatt úgy szegényedik meg az életünk, hogy észre sem vesszük, s azt gondoljuk, hogy a létrejött állapot normális, pedig hiányzik belőle
a békesség, a kiegyensúlyozottság, a reménység és Isten szeretete, amelyek nélkül nem élhetünk teljes és boldog életet.
a böjt egy csodálatos lehetőség, hogy helyükre kerüljenek
a sorrendek és prioritások.
A keresztyén böjt felszabadító hadművelet, hogy minden
olyan káros tevékenységtől, kötődéstől, szokástól és érzéstől
elszakadjunk, amik megterhelnek, elfárasztanak, és távol tartanak Istentől. A Biblia azt mondja, hogy „ahol az Úr Lelke,
ott a szabadság.” (2 Kor 3,17) Engedjünk a Szentlélek Istennek, aki arra akar elvezetni bennünket, hogy elhagyjuk a
sokat, ami ránk nehezedik és szétszórttá tesz az Egyetlenegyért. Ha keressük Istent a gyülekezet közösségében, ha
megszólítjuk imádságban, ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor
segít, hogy a periférikus dolgok helyett a centrumra koncentráljunk, az esetlegesek helyett a nélkülözhetetlenre.
Belső lelki szabadságot kaphatunk Istentől, amikor tudunk
bocsánatot kérni Tőle, és átéljük a feloldozást bűneink terhe
alól. Isten szeretetében felszabadulunk arra, hogy csak az
Ő megítélésétől függjünk, és ne mások tetszésének kényszeres keresése szorongassa a lelkünket. Isten bocsánata és szeretete helyreállítja az önértékünket. aki megtapasztalja azt a
békességet és szabadságot, amit Isten ajándékoz jézus
Krisztusban a Benne hívőknek, az tudja, hogy ez minden lemondást megér.
jézus Krisztus egész földi élete böjt volt a szó legteljesebb értelmében. Ő lemondott a mennyről, és eljött a földre.
Ő, az Atya egyszülött Fia lemondott a dicsőségről, és megalázta magát, amikor „szolgai formát vett fel, és emberekhez
hasonlóvá lett.” (Fil 2,7) Vállalta a tér és idő kötöttségeit, a
sok értetlenséget, elutasítást, megalázást, a fázást és éhezést.
Feltétlen engedelmességben élt az Atya iránt, önzetlenül szolgált az emberek felé, s odaadásában a végsőkig elment.
Olyanná tette magát, akit el lehetett fogni, el lehetett ítélni, és
keresztre lehetett végül feszíteni. A kereszten is lemondott a
hatalmáról, és imádkozott elítélőiért és kivégzőiért, akik nem
is tudták, hogy mit követnek el valójában. Ám éppen ebben
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a lemondásban volt az erő, a győzelem, mert a bűntelen és
szent Isten Fia mindnyájunk bűnét és büntetését magára vállalta, és nekünk így szerezte meg a bocsánatot, az örök életet
és Isten áldását. érettünk, helyettünk, miattunk történt ez!
azért, mert jézus egyről nem akart lemondani: rólunk!
Ebből fakadhat a mi lemondásunk másokért. Böjt idején
– és azután is (!) – szánjunk oda több időt, figyelmet, gondoskodást a körülöttünk élőkre! Erőnkkel, anyagi javainkkal segítsünk a szükségben lévőknek! Uralkodjunk magunkon, és
tartózkodjunk az indulatos, bántó megnyilvánulásoktól! Hozzunk meg minden áldozatot lelkünk épüléséért! Készüljünk
ilyen módon Húsvét ünnepére! ez a lemondás minket és másokat is meggazdagít!
Tavasz Kristóf
református lelkipásztor

IváncSaI

reFormátuS

egyházKözSég

KIemelt ünnePI alKalmaInK

IváncSán:
Március 3. Vasárnap
15:00 Női világimanap
Március 10. Böjt első
10:00 Istentisztelet Úrvacsorával
vasárnapja
Április 14. Virágvasárnap 10:00 Családi Istentisztelet
a gyermekek szolgálatával
Április 18. Nagycsütörtök 9:00 Bibliaóra – Úrvacsorai
előkészítő
Április 19. Nagypéntek
10:00 Istentisztelet
Április 21. Húsvét vasárnap 10:00 Istentisztelet Úrvacsorával
Április 22. Húsvét hétfő
10:00 Istentisztelet Úrvacsorával

BeSnyőn:
– a március 3-i istentisztelet elmarad, a világimanapra várjuk
az asszonyokat
– április 7-én, vasárnap 14 órakor tartunk istentiszteletet!

ünnePeljüK együtt jézuSt!

Besnyôi Hírmondó
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Baba-mama Klub hírek

A tavalyi év végén még 2 alkalommal szerveztem BabaMama találkozót, melyeket szeretnék bemutatni Önöknek
képekkel.
Novemberben Halloween-i hangulatú partyt tartottunk a
könyvtárban. A jelmezbe öltöztetett gyerkőcök és a gyermekük jókedvéért sokat tevő édesanyák vállalták, hogy az
egyre nagyobb érdeklődést kiváltó Halloweent mi is megidézzük egy-két órára. Rózsi néni, a könyvtárosunk nemcsak a helyszín biztosításával, de az alkalomhoz illő sütőtökös kekszével is kedveskedett az ott megjelenteknek.
Decemberben az Egészségnapokkal egybekötött klubos
összejövetel került megrendezésre a hivatalban. Ez alka-

lomból előadót is hívtam, a HIPP cég területi képviselője
jött el hozzánk. Boldizsár P. Szilvia a várandós és szoptatós
anya vitaminpótlásától, a csecsemőkori hozzátápláláson át
a gyermekek bőrápolásáig hasznos információkkal látta el
a megjelenteket.
Remélem, a 2019-es esztendőben is hasonlóan eseménydús évünk lesz! Köszönöm szépen mindenkinek, aki
akár jelenlétével, akár a helyszínek biztosításával és berendezésével segített nekünk, és vendégül látott bennünket!
Páli Szilvia
védőnő
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