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“Ne féljetek! A názáreti Jézust keresi-

tek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nin-

csen itt.  

/Márk 16: 6b- 7/ 

 

 Húsvét örömüzenetét egyetlen szó foglalja össze: 

“Feltámadt!” Ezt a győzelmes szót kellett meghal-

laniuk és továbbadniuk az első húsvéti tanúknak, 

az asszonyoknak és a tanítványoknak. S ez változ-

tatta meg és változtatja meg azóta is oly sok em-

ber életét. 

Krisztus feltámadása: az élet győzelme a halál 

felett. A sírhoz igyekvő asszonyok a halott Jézust 

keresték. A halál győzelmének, az élet versengés-

ének tudata keserítette szívűket. Ekkor hallják a 

diadalmas szót: “Feltámadt!” – és rögtön utána: 

“nincsen itt”. Ennek az örömhírnek azért is kellet 

elhangoznia, hogy legyőzze az asszonyok, majd a 

tanítványok szívében uralkodó halált. Hogy hitre 

jussanak, hogy bennük is az Élet győzedelmesked-

jék! 

Mi is úgy vagyunk, úgy élünk, talán még az ün-

nepre is úgy jöttünk, mint az első húsvéti tanúk: 

az élet vereségének keserűsége tölt be. Gondol-

junk a saját életünkre: hányszor vett diadalmat 

rajtunk a halál, elmúlás hatalma a bűn, betegség, 

gyász megpróbáltatásai által? Gondoljunk csak a 

mögöttünk hagyott huszadik századra: hányszor 

szenvedett vereséget az élet a világháborúkban, a 

milliók életét követelő diktatúrákban. És ma is az 

élet vereségét látjuk: mert sok a temetés. és kevés 

a születés. Mert olyan sokan, fiatalon is rongálják 

testüket, lelküket itallal, droggal, más szenvedé-

lyekkel. Mennyien élnek reménytelenségben! 

A halál szorításában élőknek felszabadító üzenetre 

van szükségük, s ez az üzenet a húsvéti örömhír: 

győzött az Élet! “Feltámadt! Nincsen itt”  

Van tovább! Krisztus feltámadott! – Ez a győzel-

mes húsvéti üzenet reménnyel ruház fel, erőt ad 

betegség, gyász, kudarcok elhordozásához.  

 

 

Távlatot nyit az életünk előtt és értelmet ad a bűn-

nel, kísértésekkel szembeni küzdelmünknek is, sőt 

azt is bizonyítja, hogy nem a halál a vég, nem a 

temető az utolsó állomás, mert van tovább. 

Krisztus feltámadása: a Mester és tanítványai új 

kapcsolatának nyitánya. A húsvéti híradást pa-

rancs követi. A parancs a tanítványoknak szól. 

Galileába kell menniük, hogy ott találkozzanak 

Mesterükkel, a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. 
 

Krisztus új találkozásra hív. Nem mondja, hogy 

méltatlanok, és alkalmatlanok a vele való együtt-

létre, hanem új kapcsolat lehetőségét kínálja. Bel-

ső, lelki közösségre hívja Mesterünk az ő mai ta-

nítványait is. A templomban, az Igében, az úrva-

csorában ezt a lelki közösséget kell keresnünk! 

Vizsgáljuk meg a Krisztussal való kapcsolatunkat: 

élő, napi kapcsolatban vagyunk vele, vagy megfá-

radtunk az imádságban, a hitben, a bizonyságtevő 

életben? Térjünk vissza a mi Galileánkba, hassa át 

az első szeretet tüzének lángja újra a szívünket. 

Jézus Krisztus húsvéti hitet akar adni, tanúivá akar 

tenni ebben a világban. Azért kívánja iránta való 

szeretetünket megújítani, hogy ezt a szeretetet 

árasszuk tovább családunk, szeretteinek, ember-

társaink felé. 

Kívánom mindnyájuknak, hogy az Úr Jézus Krisz-

tus részesítsen minket feltámadásának e kettős 

hasznában: halál feletti győzelme bennünk is 

győzze le a halál erejét, az életellenes erőket. És 

feltámadása nyisson utat nekünk a vele való új 

lelki kapcsolatra. Éljünk abban a meggyőződés-

ben, “hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 

sem fejedelmek, sem jelenvaló, sem eljövendők, 

sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 

semmiféle más teremtmény nem választhat el 

minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jé-

zus Krisztusban, a mi Urunkban.” 

 

Demeter Zoltánné  

református lelkész

XIV. évfolyam 2. szám 2017. április 



 

 
 

 
 

 
A Bánhorváti-Nagybarca 

Polgári Együttműködés Egyesület 
 

2017. ápr. 22-én szombaton 12 órától  
megrendezi a 

 

XV. BÁNVÖLGYE BORVERSENYT. 
 

Helyszíne: Göőz Pál Művelődési Ház, Vadna és 

a Kisvadna pincesor 
 

   „A Bánvölgye az elmúlt századokban is jó szőlőter-

mő vidék volt. Több százéves pincékben érlelődnek a 

borok. Sajnos sokan felhagytak a szőlők művelésével, 

de többen vagyunk, akik nem hagyják az apai öröksé-

get, művelik, fejlesztik a szőlőterületet és egyre több 

gondot fordítanak a bor minőségére. Vannak, akiknek 

ideje kevés a szőlő művelésére, de megvásárolják a 

szőlőt, és büszkék a boraikra.   Ez a felhívás nekik is 

szól. 

„Célunk, hogy  

- kedvet tegyünk a szőlő műveléséhez és borok ké-

szítéséhez, 

- összehasonlítsuk borainkat, azokat szakemberek 

minősítsék, és tanácsokkal lássanak el bennünket a 

szőlő és bor jövőjét illetően.” 

 Mondta a II. borverseny megnyitóján 2004. április 24-

én az egyesület volt elnöke : Csikász Gábor 

                                                              

 Négy kategóriában történik a minősítés: 
 

A Bánvölgyén termett szőlőkből: 

    I.   Bánvölgye fehér bora 

   II.   Bánvölgye vörös bora 
 

Más tájon termett és vásárolt szőlőkből: 

   III.   Más táj fehér bora 

   IV.   Más táj vörös bora 
 

 A versenyre való nevezés: a borok mintáinak leadása  

és a nevezési díj befizetése.  
  

 A benevezett borok mintáit (1-1 liter) kérjük leadni

 április 21-én  (pénteken)  16 órától  18 óráig 

         -  Vadnaiak:                    Vadnán a Műv. Házban 

         -  Nagybarcaiak:      Nagybarcán a Műv. Házban 

         -  Bánhorvátiak:   Bánhorvátiban a Műv. Házban 
  

   Egy borgazda maximum 2 féle borral indulhat (!), 

vagyis összesen 2 liter bort hozhat!  

   A nevezési díj: 1500 Ft/fő, melyet a borok mintái-

nak leadásakor kérünk befizetni a szervezés és vendég-

látás költségeire.  

   Minden benevezett személyt műsorral köszöntünk, 

és megvendégelünk. 

   A verseny napján a benevezett borból, borokból 

kérünk 2-2 litert hozni, hogy egymást is meg tudjuk 

kínálni, ill. a vendégek, látogatók is megkóstolhassák 

borainkat. 

 

„A borversenyt hagyományteremtő céllal rendez-

zük, bízunk sikerében!” 

a szervezők 
 

 
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási 
területén lim-lomtalanítást végez. A lomtalanítás 
díjmentes. 
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók 
környékére kihelyezett nagyobb terjedelmű hulla-
dék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált 
eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagymére-
tű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szét-
szedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi 
erővel könnyen mozgatható legyen. 

Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés 
szerinti napokon legkésőbb reggel 6 óráig a közte-

rületre kihelyezni szíveskedjenek! 
A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgál-
tató: a mezőgazdasági és egyéb szerves hulladékot 
(pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hul-
ladék), a veszélyes és mérgező anyagokat (akkumu-
látor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és 
azok tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és 
bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási hul-
ladékot. 

 

Lomtalanítás ideje: 
2017. április 26. (szerda) 

 

 

 Bánhorváti lakosságának Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket Kíván a Községi 
Önkormányzat vezetősége és valam-

ennyi dolgozója!  
 

 

 

Bánhorváti Kisbíró 

Bánhorváti Községi Önkormányzat 

lapja 
 

Felelős kiadó: 
 

Földvári István 

polgármester 
 


