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A Besnyői Hírmondó e havi számá-
ban hírt adunk járdafelújításról és a
temetőben végzett felújítási mun-
kákról, és sajnos rossz hírt is kell
közölnünk: elmaradnak a hagyo-
mányos őszi közösségi rendezvé-
nyeink. Viszont kezdődik az új
tanév, az iskola és az óvoda is fel-
készült, önkormányzatunk nem kis
részt vállalva járult hozzá az intéz-

mények megújulásához, korszerűsítéséhez. Lelki-szel-
lemi gyarapodásunkat szolgálják a református egyház-

község lelkészeinek szavai és a Baki Ferencné Rózsika
vezette könyvtár programjai, valamint a Szironta Együt-
tes koncertsorozata és a gyerekek számára szervezett
zenei foglalkozások. 

Sajnos nem lesznek közösségi programjaink, de e
helyről is kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára, táp-
lálkozzon egészségesen, erősítse az immunrendszerét,
hogy mielőbb kilábaljunk a bajokból!

A legjobbakat kívánva, tisztelettel:
Fejes Zsuzsanna

polgármester

Kedves Besnyőiek!

Elmaradnak a rendezvényeink
Besnyő Község Önkormányzata nevében e helyről is tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy az őszre tervezett
közösségi rendezvényeink (iskolánk alapítása 60. évfordulójának megünneplése és a szüreti felvonulás és bál)
megtartásáról – a közismert, rajtunk kívülálló okok miatt – sajnos le kellett mondanunk. Megértésüket köszönve
kívánok további jó egészséget és minden jót valamennyi besnyőinek.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

50 éve együtt
1970. augusztus 29-én kötött házasságot Varga Jolán és Fejes József. 

Házassági évfordulójukhoz szívből gratulálunk 

és kívánunk még sok szép, egészségben, szeretetben együtt töltött évet.

A Család
Besnyő Község Önkormányzata nevében én is szívből gratulálok a házaspárnak,

akik fél évszázaddal ezelőtt kötötték össze az életüket, és azóta is kitartanak egymás mellett 

jóban, rosszban. 

Ebből a jeles alkalomból minden jót kívánok további életükre! 

Fejes Zsuzsanna, polgármester
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A MFP-FFT/2019 kódszámú „Temető fejlesztése” című pályázati forrásból elkészült a besnyői temető kerítésé-
nek felújítása.
Továbbá önkormányzatunk önerőből elvégezte a ravatalozó és az urnaterem belső festését.
Ezúton is megköszönöm Farkas Lajosnak és a Farlamex Kft. dolgozóinak színvonalas, lelkiismeretes munkáját.

Fejes Zsuzsanna  polgármester

FEJLESZTÉSEK
Temető fejlesztése

Járdafelújítás
A MFP-BJA/2019. kódszámú „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című pályázati
forrásból elkészült a Táncsics utca páros oldalának szakaszos járdafelújítása.
Önkormányzatunk önerőből elvégezte a páratlan oldalon is a rossz állapotban lévő járdaszakaszok felújítását.

Fejes Zsuzsanna  polgármester
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A nyári időszakban is fontos szá-
munkra, hogy az óvodai élet színes,
változatos és élményekkel teli legyen.
A pihenésen kívül szinte az egész
napot a szabadban töltöttük, az udvar
fáinak árnyékos lombjai alatt, ahol a
gyerekek kedvük szerint játszhattak,
mászókázhattak, hintázhattak, labdáz-
hattak, rajzolhattak a járdára. A homo-
kozókban remek alkotások, homokvá-
rak, alagutak, sütik készültek.

Nagy örömünkre újabb fejlesztések
történtek intézményünkben a nyár fo-
lyamán, Besnyő Község Önkormány-

zatának köszönhetően. A Süni cso-
portba új parketta és lambéria került,
és a Méhecske csoportban is lecserél-
tük a lambériát. Új szekrényeket kap-
tunk és az ajtók újra lettek mázolva.
Óvodánk és környezete az elmúlt
évek fejlesztései során kívül-belül
megújult, modern és ízléses lett,
büszkék vagyunk rá.

A 2020/21-es nevelési évet szep-
tember 1-jén hagyományos keretek
közt kezdjük meg. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által kiadott jár-
ványügyi intézkedési terv alapján

szervezzük feladatainkat, alkotjuk sza-
bályainkat, a megelőzés érdekében.

Kérjük, hogy a gyermeket óvodába
kísérő személy az óvoda épületében
viseljen maszkot, továbbá a szülők, kí-
sérők csak a legszükségesebb mér-
tékben tartózkodjanak az óvodában!
Óvodánkat kizárólag egészséges, tü-
neteket nem mutató gyermek látogat-
hatja. 

Örömmel várjuk szeptemberben a
régi és az új óvodásainkat!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL



4

NEM VOLT ESEMÉNyTELEN A NyÁr
Kedves Diákok, Szülők! Kedves Olvasók!

Mikor Polgármester asszony megkért,
hogy írjak néhány gondolatot az új-
ságba, egy kicsit el kellett gondolkod-
nom. Nagyon más volt ez az eltelt
közel fél év, mint korábban. A peda-
gógus mindennapjaihoz hozzátartozik
a gyerekzsivaj, a sok-sok kérdés, a
közös programok, a ki- és becsenge-
tés. Mindez elmaradt, de a munkát
folytattuk. Senkinek nem volt könnyű,
különösen nem a szülőknek. Plusz fel-
adatot kaptak: a mindennapi teendő-
jük, a család mellett át kellett vegyék
egy kicsit a pedagógus szerepét is. Az
órán a gyermek a pedagógustól kér-
dez, ha nem ért valamit, a pedagógust
hívja segítségül, ha megakad. A má-
sodik félévben a szülőt szólította meg,
akinek türelmesen, segítséget nyújtva
kellett a diák felé fordulnia. Nem lehe-
tett könnyű, de a legtöbb szülő jelesre
vizsgázott. Bízzunk benne, ha betart-
juk fegyelmezetten a szabályokat, ren-
des keretek közt kezdjük el, majd fe-
jezzük be a 2020–21-es tanévet. 

A nyár azért nem telt eseménytele-
nül. Az egyik oldalon ott van a ke-
mény szakmai munka, mely a tanév
indításához elengedhetetlen. Több
ízben készítettünk tantárgyfelosztást,
mely alappillére az intézményi mun-
kának. Ugyanilyen fontos az éves
munkáról készített beszámoló, majd
erre építve a tanévet meghatározó
munkaterv. Az utóbbi kettő a leg -
lényegesebb az intézmény megítélése
tekintetében.

Közben az Önkormányzat szépítette
a Faluházat, melyben mi is ott va-
gyunk. Használjuk a földszinti részt:
informatika terem, fejlesztő szoba,
napközi, ebédlő. „Minden rosszban

van valami jó.” – szokták mondani. Ez
most nagyon igaz volt. Nem voltak
gyerekek, így könnyebb volt, s bizton-
ságosabb is azt a sok felújítást elvé-
gezni, mely után egy összehasonlítha-
tatlanul esztétikusabb, szebb környe-
zetbe jöhetnek vissza a gyerekek. Há-
lásan köszönjük, s tudom, hogy a gye-
rekek is értékelni fogják, s vigyáznak
majd környezetükre.

Mivel az utolsó pillanatban írták ki
az Erzsébet-napközis tábort, biztos
voltak gyerekek, akik lemaradtak róla.
Összességében 36 kisgyermek tábo-
rozott két héten át, július hónapban.
Ez a két hét az önfeledt játékról, a
közös programokról szólt. Köszönet a
kollégáknak s az óvoda konyhának,
Kati néninek a helytállásért!

Augusztus elején megérkeztek a
tankönyvek is, augusztus végén a ki-
osztásuk is megtörtént.

A Hankook-os pályázaton 252 ezer
forintot sikerült nyerni még e nehéz
helyzetben is. Költöttünk udvari játék -
ra (lengő teke), s mivel a Sziront’Art
Közhasznú Egyesülettől kaptunk egy
projektort, mely a pályázat része volt,
így azt a pénzt másra, nevezetesen ro-
botokra,  karbantartásra fordítjuk: kinti
ping-pong asztalok, táblák festése, vé-
delmet kap a szaletli teteje. Úgy
vélem, hogy a karbantartás is nagyon
fontos, hogy értékeinket megvédjük. 

A nyári szünetben több kolléga
részt vett egy robotika továbbképzé-
sen. Azért, hogy a tanultakat ne felejt-

sék el, s a gyerekek fejlesztése ér -
dekében hasznosítani is tudják, ezért
vásá roltunk két robotot, s mivel a
Sziront’ Art Egyesülettől még kaptunk
támogatást, ezért sikerült egy harma-
dikat is megvásárolni.

Egy gondolat a személyi változások-
ról: A tantestület létszáma nem válto-
zott, egy fő távozott az intézményből,
s egy új kolléga érkezett, Kárász And-
rea személyében. S most engedjenek
meg néhány személyes gondolatot,
mely nekem nagyon fontos: 48 év pe-
dagógusi, s 40 év vezetői munka után
nyugdíjba megyek. Köszönöm, hogy
az elmúlt 6 évben velem tartottak. Épít-
kezéssel kezdtük a 2014–15-ös tan-
évet, s most a 2020–21-es tanév elején
azt mondhatom, hogy biztos alapokon
állunk, de a szépítgetés, a gondozás
sosem maradhat el. Köszönöm, hogy
Önökkel együtt éltem meg számos
szép pillanatot, sikereket, nevetést, s
néha tanulságos kudarcot. Köszönöm
az elmúlt évek közös munkáját:

– a diákoknak, akik megértették,
hogy mi értük vagyunk,

– a szülőknek, különösen a Szüszé-
nek, s vezetőjüknek, Vadas Zsófinak a
sok közös, jól szervezett programot,
a mindennapokban nyújtott segítsé-
get,

– a Képviselő-testületnek, Fejes
Zsuzsanna polgármester asszonynak
a sok figyelmet, segítségnyújtást. Ők
gondos gazdái maradtak az intéz-
ménynek, s ez manapság elég ritka,

– a tantestületnek, akik jól felkészült,
empatikus pedagógusok, s felelősség-
teljesen végzik napi munkájukat. Ma-
radjon továbbra is meg szemléletként:
„A gyerekek érdeke minden felett!”,
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– mindig támogatásra találtam a Sziront’ Art Egye-
sület vezetőinél.

Köszönöm, hogy részese lehettem a gyerekek szel-
lemi, testi, lelki fejlődésének, s egy összekovácsolt,
szakmai tudással felvértezett tantestület viheti tovább
a munkát. Takács Katalin személyében biztosított a
magas színvonalú munkavégzés a 2020–21-es tanév-
ben is.

Sok sikert az új tanévben, melynek még szeretnék
részese lenni.

Mátyási Sándorné
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Ha különösnek, rejtelmesnek 
látszanak Isten útjai,
ha gondok ösvényébe vesznek
szívem legdrágább vágyai,
ha borúsan búcsúzni készül 
a nap, mely csak gyötrelmet ád...
egyben békülhetnek meg végül:
hogy Isten sosem ejt hibát.

Ha tervei igen magasak,
s irgalma kútja mély nekem...
ha a támaszok mind inognak,
ha nincs erő, nincs türelem,
s tekintetem sehol célt nem lát
vaksötét, könnyes éjen át...
egy szikrácska hit vallja mégis,
hogy Isten sosem ejt hibát.

És ha szívem megoldhatatlan
kérdéseknek betege lett,
mert elkezd kételkedni abban,
hogy Isten útja szeretet...
minden elfáradt sóvárgásom
békén kezébe tehetem,
s elsuttoghatom könnyek közt is:
Ő nem ejt hibát sohasem.

Azért csend szívem! Engedd múlni 
a földi múló életet!
Majd a fényben látni, ámulni
kezdesz: Mindig jól vezetett!
Ha a legdrágábbat kívánja,
a legsötétebb éjen át
menekülj a bizonyosságba,
hogy Isten sosem ejt hibát!

Túrmezei Erzsébet: Nem ejt hibát
Áldás, békesség!

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



Különleges évadot tudhat maga mö-
gött a Szironta Együttes. A járványhely-
zet miatt kialakult korlátozások – ahogy
az előadó-művészeti szervezetek mind-
egyikének, úgy – a mi tevékenységünk
átszervezését, újragondolását eredmé-
nyezték. Mint ahogy arról korábban be-
számoltunk, terveink és koncertjeink
többségét halasztanunk kellett, azon-
ban jó hírekkel is szolgálhatunk.

Augusztus 15-étől újraindítottuk
„500 harang koncertjei” programsoro-
zatunkat, amelynek keretében közel
60 településen mutatjuk be harangkon-
certünket. A pontos helyszínek honla-
punkon, a www.szironta.hu/koncertek
címen követhetők nyomon. Nagy öröm
újra közönség előtt koncertezni, hiszen
a helyzet lelkileg is megviselte munka-
társainkat. 

Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonló
adventi időszakra is számíthatunk,
amelynek az előkészítését már elkezd-
tük. Besnyői koncertünket 2020. decem-
ber 18-ára tervezzük, már most jelöljék
meg naptárjukban!

A szervezet 2019. évi zárszámadása is
zajlik. A járványhelyzet miatt szeptem-

ber 30-ig kell beszámolónkat letétbe he-
lyezni. Eredményes 2019-et tudhatunk
magunk mögött, az évet 100 milliós
nagyságrendű mérlegfőösszeggel zár-
hatjuk. Részletes beszámolónkat a köz-
gyűlési elfogadást követően az egyesü-
let honlapján, a https://sziront.art címen
tekinthetik meg. Az elkövetkező évad-
ban reméljük, hogy fejlesztésre és esz-
közbeszerzésre is tudunk forrást bizto-
sítani. Alkalmazotti létszámunk bővítése
is fontos cél, melyre szintén pályázati
forrásból is nyílhat lehetőségünk.

Bátran keressék azok a zeneileg elkö-
telezett személyek együttesünket, akik
szívesen csatlakoznának a Szirontához,
akár munkavállalóként, akár ösztöndíj-
program keretében tudunk együttmű-
ködést ajánlani, tervezhető és kiszámít-
ható feltételekkel! 

Az Európai Harang- és Csengettyű-
együttesek Szövetségével közösen egy
„kortárs-projekt” megvalósítását tervez-
zük, mely keretében a jazz műfaját öt-
vözzük a harangzenével, és mutatjuk be
a térség lakóinak. A projekthez kapcso-
lódó programsorozatról a későbbiekben
adunk tájékoztatást. 

Szintén pályázati forrásból tudjuk elő-
készíteni a jövő évi CsengőFestet – re-
méljük, hogy a jövőre tervezett nagy-
szabású rendezvénnyel az idei évi elma-
radt fesztivált is pótolhatjuk.

Szeptembertől folytatódnak tehetség-
gondozó foglalkozásaink a térség óvodá-
iban. Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának támogatásával megvalósuló pro-
jektben négy térségi település, Adony,
Iváncsa, Pusztaszabolcs és Ráckeresztúr
óvodásai ismerkedhetnek meg a csen-
gettyűkkel és léphetnek be a zenei neve-
lés, tehetséggondozás világába. Termé-
szetesen a besnyői óvodásokról sem fe-
ledkezünk meg, népi játék és zeneovi
programok közül válogathatnak a gyer-
mekek és szüleik. Az idei évben bővül a
SziSza profilja a besnyői iskolában. A
csengettyűs és citerás foglalkozások
(kezdő, közép-haladó, haladó csoport)
mellett a furulyát is választ hatják a gye-
rekek, melyből terveink szerint egy kezdő
csoport indulhat. Reméljük, hogy szakkö-
reink zavartalan indulását és folytatást
már nem fogja akadályozni a vírushely-
zet. Abban az esetben, ha mégis, alterna-
tív megoldásokkal folytatjuk a tanévet. 

Már évek óta segítjük a hátrányos
helyzetben élő családok tanévkezdését
településünkön. Bár az idei év bizonyta-
lanságai bevételeinket is csökkentették,
mégis fontosnak tartottuk ezt a hagyo-
mányt folytatni, így augusztus végén
közel 100 000 Ft értékben biztosítottunk
tanszeradományt Besnyő Község Ön-
kormányzatának közreműködésével. 

Nagy sikernek könyvelhettük el az ál-
lamalapítás ünnepére időzített online
előadásunkat. A Himnuszt dolgoztuk fel
harangokra, mely több mint 600 000
embert ért el, 3300 megosztást és közel
15 000 lájkot kapott. Igazi visszajelzés ez
tevékenységünkre!

Ezúton is köszönjük!
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A fenti mottóval indultak 2020. au-
gusztus 10-től 14-ig a könyvtárban
azok a délelőttök, amelyeken lelkes
kisiskolásokkal a könyvek között, a
betűk világában töltöttünk hasznos,
szórakoztató órákat.

Minden nap játékos fejtörőkkel, kvíz
játékokkal indult, melyek megoldása
közben a résztvevők kicsit gyakorol-
hatták az olvasást és írást. A saját ké-
szítésű, egyszerű tízórai elfogyasztása
után bizony jólesett a közös bújócska
és fogócska, mivel mindnyájukat meg -
viselte a másik hiánya. 

Minden napra jutott egy kis idő kéz-
ügyesség fejlesztésére is. Első nap el-
készült a csoport fája, aztán origami
csillagot hajtogathattak, papírdíszeket,
ceruzatartót készíthettek. A hulladék-
ból valami újat már bevált hagyo-
mány az olvasótáboraimban. Ezen a
nyáron műanyag palackból készítet-

tek a gyerekek két ügyességi játékot.
Igen nagy sikere volt a „hipihopinak”,
amellyel remélem, otthon is sokáig
ugrálnak, játszanak még, és megtanít-
ják apát és anyát is. A fiúk lelkes kis
csapata kartondobozokból alkotott
„csodajárművet”.

A táborzáró napján egy ősi textil-
festő technikával díszíthették azt a kis
tarisznyát, amelyet emlékbe hazavi-
hettek.

Köszönöm a lelkes segítőimnek,
Varga Rebekának és Nórának, Gyurnik
Misunak, hogy ők is velünk voltak, a
gyerekek szüleinek a finom gyümöl-
csöt, süteményt. A tábor minden
résztvevőjének a példás magatartást,
a kellemes hangulatot.

Találkozzunk jövőre is a könyvtárban!
Baki Ferencné

„…Tegnap még nyár volt,
de ma reggelre már 
összetört az ég kéktükre,
nem ébredt fel a nap.
A bűvös, édes illatok
őszi felhők szárnyán 
valahol messze szállnak,
és a kialvó fényekkel, 
a halványuló sugarakkal,
csendesen eltűnnek
utolsó emlékei a nyárnak. …”

Kedves Olvasók!
A könyvtár állománya folyamatosan

újul és várja régi és új olvasóit
a megszokott nyitvatartási rendben:

kedden 13:00–15:00
csütörtökön 13:00–16:00
szombaton 9:00–10:00

HAMAROSAN A KÖNYVTÁRBAN!

Rédli László biográfus
az „Egy regénye mindenkinek van”

című előadása 
a közeljövőben lesz a könyvtárban.

Az előadás pontos időpontjáról 
és részleteiről

a könyvtárban és hirdetőtáblán
tájékozódhatnak az érdeklődők.

BArÁTUNK A KÖNyV


