
Községünk intézményei és civilszer-
vezetei, klubjai életében mozgalmas
időszak volt az elmúlt két hónap, és
még ebben a hónapban, május 25-én
lesz hagyományos falunapunk. 

Lapunk e havi számában hírt adunk
a Bozsik program indulásáról, a baba-
mama klub, a népdalkör és a refor-
mátus egyházközség életéről, vala-
mint a karatékák újabb sikereiről is.

Olvashatnak arról, hogy mobil
bankfiók segít pénzügyeik intézésében, és kérem, ne fe-
lejtkezzenek el az ismét esedékes eboltásról, illetve a tűz-
gyújtásra vonatkozó szabályokról sem!

Hamarosan elballagnak nyolcadikosaink, és újra meg-
csendülnek a Csengőfesztiválon a harangok és a csen-
gettyűk is. 

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édes-
anyákat, nagyikat, dédiket, és kívánunk jó egészséget, sze-
retetteljes családi légkörben élt életet mindenkinek!

Találkozzunk május 25-én gyermeknappal egybekötött
családi napunkon! Mindenkit szeretettel várunk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

2019/2. szám

Kedves Besnyőiek!

Donászy Magda:

Édesanyámnak

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük
az édesanyákat, nagymamákat

Besnyő Község Önkormányzata nevében: Fejes Zsuzsanna Dr. Bugyi Katalin
polgármester kirendeltségvezető

Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten.

Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág.

Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a
nagy világ.

MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzata 

2019. május 25-én rendezi 
hagyományos, gyermeknappal egybekötött 

családi napját, 
melynek részletes programját 

a plakátokon és lapunk hátlapján 
is olvashatják. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Besnyő Község Önkormányzata

nevében:
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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„Ép testben ép lélek” – Vigyázzunk egészségünkre! 

Az óvodai nevelés kiemelt céljai közé tartozik az egészsé-
ges életmódra nevelés. E célokat figyelembe véve valósí-
tottuk meg többnapos projektünket óvodánkban. A projekt
célja az egészséges táplálkozás megismerése és a gyere-
kek mozgásfejlesztése volt. 

Minden évben tavasszal tartjuk ezeket a napokat, mindig
újabb ötletekkel bővítjük óvodásaink ismereteit. Az idei
évben a kenyérre kenhető krémek és zöldségekből, gyü-
mölcsökből készült italok kóstolása volt napirenden.
A gyerekek találós kérdésekre válaszolva ismerték fel a
számukra felkínált élelmiszereket. A Pusztaszabolcsi Agrár
Zrt. hozzájárulásaként körözöttet, krémtúrót, Benyovszki
Zsolt családjától cukkiniből, csicseriborsóból, vörösbabból
készült krémeket kaptunk. A gyerekeknek a gyümölcs-
alapú turmixok jobban ízlettek, mint a zöldségalapú ivóle-
vek. A projekt másnapján a csoportok – bemelegítés
után – váltó- és sorversenyeken mérték össze ügyessé-
güket. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki él-
vezte a játékos feladatokat. Az új ismeretek által a gyere-
kek jobban figyelnek arra, hogy táplálkozásuk minél egész-
ségesebb legyen, és a jó időben többet mozogjanak, sza-
ladgáljanak a szabadban.

Március 12-én volt a napja, hogy az általános iskola
4. osztálya Gergely-járásra indult óvodánkba. A népszo-
kást felelevenítve az iskolások versekkel, rigmusokkal,
Gergely napi dalokkal hívogatták-toborozták iskolába a
nagycsoportos gyerekeket. Közben adományokat kértek
hagyomány szerint a „tanító és az iskola számára”. 

Nemzeti ünnepünkről, március 15-ről is megemlékeztünk
minden gyermek bevonásával, tevékeny közreműködésé-
vel. Játékosan felelevenítettük az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc korát – a legnemesebb érzéseket erősítve
bennük: mint a hazaszeretet, az összefogás öröme, az
együttérzés, a bátorság, a segítőkészség. Megemlékeztünk
azokról a hős katonákról, a szabadságharcunk segítőiről,
akik nagyon régen éltek, és akik harcoltak a magyarokat
bántó ellenséggel, az idegen katonasággal szemben.

Április 8-án vidám, játékos, zenés tavaszköszöntő húsvéti
játékot és táncos bált tartottunk az Áldás Együttessel. Óvo-
dásaink ügyesen, élvezettel énekeltek, táncoltak. A műsor
végén egymásba kapaszkodva, tekeredve vonatoztunk.

Húsvét előtt meséltünk a gyerekeknek az ünnephez kap-
csolódó néphagyományokról, népszokásokról, közben
szorgosan dolgoztak a kis kezek. Miközben készültek a
húsvéti díszek, a papírnyuszik, a festett, díszített tojások,
észrevétlen megtanultuk a locsolóverset, nyuszis mondó-

ÓVODAI ÉLETÜNKBŐL
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kát, éneket. A húsvét előtti utolsó óvodai napon készültek
a fiúk „szagos vízzel”, majd meglocsolták óvodánk „kis vi-
rágait”, a lányokat. A kislányok ezután csokitojással kínál-

ták a fiúkat, majd az udvaron megkerestük a nyuszi által a
fűben eldugdosott ajándékokat.

Jeles napok a környezeti nevelésben a víz világnapja és
a Föld napja. Tevékeny tapasztalatszerzéssel, a saját élmé-
nyű tanulást támogató módszerekkel fejlesztjük a környe-
zeti kompetenciákat, melyek hatással vannak a környezet-
tudatos magatartás kialakulására. 

Mit tehet az óvoda a Föld védelme érdekében? Indítta-
tást adunk a kicsiknek, hogy Földünk jövőjéért felelősséget
érző felnőtté válhassanak, akik mindennapjaikban a tőlük
telhető legtöbbet teszik környezetük védelméért. A kör-
nyezettudatos értékeknek az életkornak megfelelő közve-
títésével, pozitív cselekvésminták megalapozásával törek-
szünk céljaink elérésére.

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok.

Tanulj meg örvendeni nekik!
Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből

csodálatosképpen megmaradt!”

Wass Albert
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Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat

Nyitva tartás:
SZERDA 8.30–12.00

Probléma esetén keresendő családsegítők:

Léhner Nikolett 0670 633 6056
Supliczné Szabó Zita 0670 633 6025

Tűzgyújtás rendje Besnyőn
Településünkön az avar és kerti hulladék égetését
csak az alábbi időpontban és az előírások betartásá-
val lehet végezni:

csütörtökön: 16.00 órától 20.00 óráig
pénteken: 13.00 órától 20.00 óráig

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott idő-
ponttól eltérő időpontban az avar és kerti hulladék
égetése TILOS.

Az ingatlanon keletkezett avart és kerti hulladékot
csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingat-
lanon belül (kert, udvar) szabad égetni, úgy, hogy az
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
Az égetés csak szélcsendes időben végezhető.

Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz,
pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény ala-
kul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős idő-
ben.

Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező
vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztető módon, lakó- és gazdasági épület-
től kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy
folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legki-
sebb zavarása mellett szabad.

Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végez-
hető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.

Az avarral és a kerti hulladékkal együtt kommunális
és ipari eredetű hulladék, veszélyes anyag, illetve nagy
mennyiségű papír égetése tilos.

A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén,
vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani.

A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egész-
ségének védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy
a tűzrendvédelmi és az együttélési szabályokat tartsa
be!

Abban az esetben, ha az égetést nem a meghatá-
rozott napon vagy időpontban végezték, a hatósági
eljárást a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tűzvédelmi hatóságánál lehet kezdeményezni.

Kedves Besnyőiek!
Besnyő Község Önkormányzat kezdeményezésére,
a B3 TAKARÉK Szövetkezet szervezésében 2019. áp-
rilis 04. napjától újra lehetőség van településünkön
a B3TAKARÉK Szövetkezet által nyújtott alább rész-
letezett szolgáltatások helyben történő igénybevé-
telére.
Időpont: csütörtökönként 12.00 órától 14.00 óráig
Helyszín: Önkormányzati Hivatal előtt egy speciá-
lisan kialakított autóbuszban
A Mobil Bankfiókban elérhető szolgáltatások:
– ATM készpénzfelvétel
– Lakossági és vállalati számlanyitás (számla, bank-

kártya, internetbank), számlaműveletek (átutalás,
csoportos beszedési felhatalmazás, állandó meg-
bízás benyújtása 

– Lakossági és vállalati betétek elhelyezése, megújí-
tása 

– Befektetési szolgáltatások, állampapír értékesítés 
– Lakossági fogyasztási hitelek, bankszámla hitelke-

retek értékesítése, kezelése 
– Partneri termékek értékesítése (Biztosítás, Funda-

menta, Takarék Nyereménybetét) 
– Pénztári befizetés 
– Számláról lekötés 
– Eseti átutalás rögzítése, rendszeres átutalási meg-

bízás, csoportos beszedési felhatalmazás rögzítése 
– Rendelkezők módosítása bankszámlán 
– SMS megállapodás (új és módosítás) 
– Bankkártya igénylés és megszüntetés, meglévő

bankkártyához kapcsolódó módosítás, limitváltoz-
tatás, PIN pótlás 

– Új internetbanki szerződés (amennyiben a számlá-
hoz korábban még egyáltalán nem volt netbank) 

– Lakossági hitel kiajánlás, kalkuláció, hitelkérelmi
csomag kiadása 

– Biztosítási termékek értékesítés

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Fejes Zsuzsanna polgármester
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Az értékelést, félévzárást követően
sok-sok tennivaló akadt. A gyerekek-
nek a közelgő farsang jelentett fejtö-
rést és izgalmas pillanatokat. Hogy
várják és szívesen készülnek rá, annak
ékes bizonyítéka volt maga a rendez-
vény. Szülői segítséggel, támogatás-
sal egy jó hangulatú, vidám délutá-
nunk volt. A hagyományokat sikerült
megőrizni: lásd több szülői ház pala-
csintával (kb 700 darab), s minden
osztály tombolatárgyakkal járult hozzá
a rendezvényhez. Ötletes, szebbnél
szebb jelmezeket láthattunk, s élvez-
tük a felsősök csoportos produkcióit.
A zsűri idén sem volt könnyű helyzet-
ben, köszönjük értékelésüket.

A farsangot követően egy nagyon
szervezett és eredményes Arany-hét
rendezvényen lettünk túl, melyet a
március 15-i ünnepségen értékeltünk.
Az alábbi versenyeken szerepeltek
szépen a gyerekek alsó-felső tagozat-

ban egyaránt: matematika, nyelvhe-
lyességi verseny, rajzverseny, szava-
lóverseny, Toldi-kondi. 

Az 1848–1949-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulóján a 6.
és 8. osztályosok közös műsorával
emlékeztünk. Civil szervezetek, Ön-
kormányzat és az iskolások koszorúz-
tak az ünnepség végén, melyen sok
érdeklődő szülő is részt vett. 

Hagyományainkat őrizve a 4. osztá-
lyosok jártak az idén is az oviban, s fel-
elevenítették a Gergely-járás népszo-
kását. Készültek a télűzőre is, s közö-
sen az ovisokkal megtörtént a kisze-
báb égetés az udvaron. A 4. osztályos
tanulók folyamatosan különböző ver-
senyeken vettek részt, melyeken a
sok-sok befektetett munkának ered-
ménye is lett. 

Kaszap Elina arany minősítést szer-
zett egy seregélyesi népdaléneklési
versenyen. 

A K&H Bank által meghirdetett
pénzügyi verseny hónapokon át ívelő
verseny volt, s a regionális döntőbe is
bejutott egy csapat a 4. osztályból. A
verseny az idén is Győrben lesz. Az
utaztatást szülő segítségével és a Szü-
sze támogatásával tudjuk megoldani. 

Egész éven át tartott a Bálint Ágnes
olvasó verseny. A döntőben Kaszap
Elina, Miskei Bianka, Bosnyák-Nagy
Zsófia, Varga Nóra 2. helyezést ért el.
A fotón Bálint Ágnes lányaival látha-
tók a gyerekek. Köszönet a tanító né-
ninek, Bodrogi Csillának, aki felkészí-
tette a gyerekeket számos versenyre. 

„Minden szünetben sok-sok kisdiák
rúgja a bőrt!” Részt is vettek a körzeti
diákolimpián, ahol a 7-8. évfolyam 4.
helyezést, a 6. osztályosok 3. helye-
zést értek el.

Minden évben részt veszünk a „Te
Szedd!” mozgalomban. Közösen meg-
állapítottuk a gyerekekkel, hogy a tele-

ISKOLÁNK HÍREI
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pülés nagyon tiszta, szinte vadásztuk a szemetet. Mindez
dicséri a településen élőket és az Önkormányzat vezetőit. 

Színesítette programjainkat a drámások jó hangulatú
előadása, Tánczos Krisztina felkészítésével.

A biztonságos internethasználat témakörben minden
felsős évfolyam nagyon hasznos, korunk problémáira rá-
világító előadást hallgatott meg.

Pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet-táborokra, és a
felső tagozatosok 3 napot Zánkán töltenek el június hó-
napban. Szerveződik a nyári napközis tábor itt helyben,
amikor is 40 kis tanuló 1 hétig ingyen vehet részt külön-
böző programokon napi négyszeri étkezéssel június 17-i

kezdettel. Talán egy kis segítség a szülőknek a gyermek-
felügyelet megoldásában... 

Április hónapban két egészségneveléssel összefüggő
rendezvényünk volt az Önkormányzat jóvoltából. Első al-
kalommal az életminőséget javító előadáson vettek részt
a gyerekek, s nagy sikere volt a „mentős délutánnak”, ami-
kor az újjáélesztés technikájával is megismerkedhettek.
Erről az élményről így írtak a 6. osztályosok: Aczél Gábor
mentő bevezetett bennünket egy nem mindennapos hely-
zet megoldásába: két újraélesztő babán lehetett kipróbálni
azt a gyakorlatot, amikor valaki eszméletét veszti, s vissza
kell hozni az életbe. Felmérte kérdések segítségével, hogy

Bízom benne, hogy sikerül – senkit nem kihagyva –, a teljes támogatói névsort felsorolnom, egy hatalmas
KÖSZÖNÖM! felkiáltással.

Láng Lászlóné, Mészáros Zoltán, Albertné Kovács Henrietta, Keresztúri Béla, Erigeron 1949 Kft., Bosnyák Klaudia,
Virlics Renáta, Payer Krisztina, Papírkincs Adony, Antal Pesszer Márta, Sziront ’Art Egyesület, Baki Judit, Kaszap
Tünde, Family Frost, Éden Kert Vegyesbolt, Molnárné Simon Katinka, Styx Virágüzlet, NZS BT (Nagyné Cili-Zsivka
G.), Őszutó Nyugdíjas Klub, Besnyői Népdalkör, Andrásiné Magyar Éva, Avium 2000 Andrási Ákos, Besnyő Község
Önkormányzata, Fejes Zsuzsanna, Glória Abc, Gémesi Endre, Sabján József, Fogas János, Tóth Lilla, Kecskésné Krepsz
Zsuzsanna, Éden Plusz Vegyesbolt, Ferenc Andrea, Pócs Lívia, Zöld 77 Bt., Benyovszki Istvánné, Vizi Anikó, Pokecz
Piroska, Széchenyi Pékség, Polgárőrség, Kurucz Róbertné, Garaguly Krisztina, Tamon Renáta, Tamon Istvánné, Már-
ványos Zenekar, Kecskés Balázs, Mirella Virág, Bóna Bolt, Baki Imre, Lilla Butik, Farkas Lajos, Fenyves Tiborné,
Vargáné Kovács Erika, Makkai Szilvia, Payer Krisztina, Pyrgos együttes, Varga Ferenc, Vadas Zsófia, Kaszás Kata,
Nagyné Kovács Edina, Orbán Teréz, Pataticsné F. Kornélia, Németh Mónika, Szabó Krisztina, Pető Erzsébet, Zsuffa
Bözsi, Jámborné Kovács Mária, Mátyási Ede, Fábián Balázs és Alexa, Gyógyszertár, Ruszcsákné Gabi, Csepi Edina,
Takács Katalin, Mátyási Sándorné.
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FELHÍVÁS!

AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA BESNYŐN

2019. május 10-én 15:00–18:00 óráig 
és 2019. május 11-én 9:00–12:00 óráig,

a Polgármesteri Hivatal előtti területen kerül sor.

A veszettség elleni oltás díjköteles, az oltás helyszínén
fize tendő.

A veszettség elleni oltás és féreghajtás egységes
bruttó ára: 4300 Ft, az eb testtömegétől és méretétől

függetlenül!

NAGYON FONTOS:

Megkérünk minden kutyatulajdonost, hogy az összeve-
zetéses kutyaoltásra, csak chippel ellátott kutyákat hoz-
zanak, mert csak azokat az ebeket olthatja be az állator-
vos, melyek már egyedi jelölésre kerültek. A 115/2012.
(VI. 11.) Kormányrendelet értelmében 2013. január 1-től
minden, négy hónaposnál idősebb ebet csak elektroni-
kus transzponderrel (chip) megjelölve lehet tartani.

Nem oltható az összevezetés során olyan eb; amely be-
tegségre utaló tüneteket mutat, illetve fékez hetetlen, és
ezzel veszélyezteti környezetét.

A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8. § (2.) értelmében,
a veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az
ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel
egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel
való kezelése.

Az összevezetett eboltásra a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XX. 20.) FVM
rendelet 7. § 1) c) valamint a Magyar Állatorvosi Kamara
Szabályzata az ebek veszettség elleni védő oltásáról
(EVEV) alapján kerül sor.

A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést
követően történhet, 4300 Ft (oltás és féregtelenítés) +
1000 Ft (kiszállási díj).

Oltási könyv pótlása 500 Ft!

Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos

mobil: 0630-530-1513

van-e valamilyen információnk arról, hogy mit kell tenni
ilyen helyzetben. Kivetítőn elméletben bemutatta az újra-
élesztés technikáját, majd önként jelentkezők a gyakorlat-
ban is kipróbálhatták azt. Rávilágított, hogy nem szabad
ilyenkor bepánikolni; nagyon élveztük ezt a délutánt.

Adtunk be idén is újra pályázatot Hankook-hoz, bízva
abban, hogy elkezdődhet valami az iskolaudvarban.

Készülünk az anyák napi ünnepségekre, ahová szeretet-
tel várjuk az édesanyákat, nagymamákat. 

A szünet előtti utolsó napon „Nyuszi-napot” tartottunk
játékos, ügyességi, logikai versenyekkel, a Szüsze meg-
főzte nekünk az ebédet, köszönjük szépen!

Az idei évben is sikeres volt a jótékonysági rendezvé-
nyünk, melyet immár több éve tartunk. A rendezvény rend-
kívül szervezett, jó hangulatú volt. Az idén is az iskolások
nyitották meg a táncukkal a diszkót, Garaguly Krisztina ké-
szítette fel a gyereket. A tiszta bevétel 560.000 Ft lett. Olyan
csapat dolgozott az előkészületektől a zárásig, akik önzet-
lenségből, segítőkészségből, jó szándékból, lebonyolítás-
ból jelesre vizsgáztak. Köszönetet kell, hogy mondjak
Vadas Zsófinak, a Szüsze elnökének, aki rendíthetetlenül

szervezett, lebonyolított, az elejétől a végéig, maga köré
gyűjtve egy jó csapatot. A támogatók közül soknak már
nincs iskolás gyermeke, mégis, kérés nélkül is szívesen tá-
mogatta különböző tombolatárgyakkal a rendezvényt.
Külön szeretném megköszönni a felajánlást Antal Pesszer
Mártának, akinek a nagyon szép festménye lett a fődíj. Öt-
letes volt a dekoráció, melyet Bosnyák Klaudia készített. 
Iskolánk életében kiemelt jelentőségű minden évben a 8.
osztályosok búcsúztatása. Az idei évben Ők ballagnak el
iskolánkból:

Tanévzáró ünnepélyünk és a 8. osztályosok búcsúztatója
2019. június 15-én 10 órakor lesz, melyre szeretettel vá-
runk minden diákot, szülőt!

Mátyási Sándorné
intézményvezető

Beri Alexander
Bán Ottilia
Bárdos Dorina
Kovács Georgina
Kovács Roberta

Kudomrák Loretta
Kurucz András
Laczi Zoltán
Molnár Balázs
Móré Melinda

Nagy Zsanett
Pető Petra
Prémusz Krisztián
Szabó Benedek
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Baba-Mama Klub Hírek
A legutóbbi összejövetelünk február 28-án volt, mely még
a farsangi időszakba esett. Így arra gondoltunk, hogy a köz-
ség legifjabb tagjaival is farsangolunk egy kicsit. A jelmezbe
való beöltözés nem volt feltétele a részvételnek, de a jelen-

lévő gyerkőcök szinte mindegyike jelmezt öltött. A találko-
zót tánc, mondókázás, együtt játszás tette színesebbé.

Köszönöm az aktív részvételt!
Páli Szilvia védőnő
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„Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”
Olvasandó: János evangéliuma 20,19–31

Az első Húsvétot követő negyven napban Jézus több alka-
lommal is megjelenik tanítványai körében. Eljön azokhoz, aki-
ket oly nagy szomorúság ért Nagypénteken, amikor meghalt
a kereszten, és úgy tűnt, mindennek vége. Jézus keresi a ta-
lálkozást a tanítványaival, mert minden kétséget kizáró bizo-
nyosságra akarja őket eljuttatni arról, hogy Ő valóban feltá-
madt, és él. Isteni erejével legyőzte a halált, megjárta a pokol
mélységeit, és első emberként a történelem során örökké-
való, mennyei életre alkalmas testben volt látható, amin már
nincs hatalma a romlásnak. Valódiságát és személyazonos-
ságát a keresztre feszítés okozta sebek bizonyítják. Bármeny-
nyire hihetetlennek és megdöbbentőnek tűnt, Jézus ígérete
beteljesült, amit nem csak a tanítványok szóban és írásban
továbbadott vallomásai hitelesítenek, hanem megváltozott
életük is. 

Tamás lemaradt az első találkozásról, s legalább tíz felnőtt
férfi egybehangzó tanúságtétele ellenében is kételkedő ma-
radt. Neki személyes tapasztalat kellett, hogy meggyőződére
jusson. A „hiszem, ha látom” elv alapján közelít a feltámadás
csodájához, amiért Jézus később meg is dorgálja, hiszen ha
látunk valamit, az már nem hit dolga többé. Különösen ked-
ves dolog Jézustól, hogy csak Tamás miatt újból megjelenik,
mert Neki nagyon fontos, hogy az az egyetlen hitetlen is hí-
vővé váljon. Tamás a személyes találkozáskor imádattal lebo-
rulva ismeri el Jézus istenségét, élete feletti uralmát. Olyan
biztos meggyőződésre jut, hogy a hagyomány szerint ő volt

az, aki Indiába is eljuttatta a Jézus feltámadásáról szóló öröm-
hírt, s alapította meg az első ottani keresztyén közösségeket.  

Miután Jézus felment a mennybe, azaz, átment a világ lát-
ható részéből a láthatatlan részbe, és elküldte maga helyett a
Szentlelket, a csodák folytatódnak a tanítványok és az egyház
életében, és Jézus hatalma és közelsége továbbra is tapasz-
talható, bár Ő maga nem látható. Azóta sok millió ember szá-
mára lett valósággá Jézus szava, akik hallva az apostoli bi-
zonyságtételt, Isten iránti bizalommal megnyitották a szívü-
ket, és váltak boldog, hívő emberekké. A hit segít bennünket
abban, hogy túllássunk a láthatókon, és kapcsolódjunk a ma
is élő Jézus Krisztushoz, akié minden hatalom mennyen és
földön. Egyedül Benne bízva lehet ma is valódi és tartós vál-
tozásokat megtapasztalni. Az Ő erejét segítségül hívva sza-
badulhatunk meg rossz természetünktől és szokásainktól, fé-
lelmeinktől, magányunktól. A Belé vetett hit által kezdhetünk
új életet már ma, és lehet biztos meggyőződésünk, hogy van
reménység az örök életre, ahova Jézus előre ment, s majd
minket is magához vesz. Ebben a hitben lehet boldogan meg-
halni, és boldogan élni!

Tavasz Kristóf
lelkipásztor

ISTENTISZTELET
Az imaházban 

minden hó első vasárnapján 14 órakor
tartunk istentiszteletet. 
(Besnyő, Kultúr köz 6.)

KONFIRMÁcIÓI FOGADALOMTÉTEL
juBILEuMI MEGújÍTÁSA

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a testvéreket, akik 10,
20, 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt tettek konformációi foga-
dalmat, hogy a konfirmáló fiatalokkal együtt 2019. június
2-án az Iváncsai Református Templomban 10 órakor
kezdődő istentiszteleten fogadalmukat ünnepélyesen
megújítsák. Május 30-ig előzetes bejelentkezést kérünk
telefonon vagy emailben, hogy az emléklapokat el tud-
juk készíteni.

REFORMÁTuS GYÜLEKEZET
Iváncsa – Adony – Besnyő – Beloiannisz

Telefon: 06-30-2389-773
e-mail: ivancsairef@gmail.com

web: ivancsa.parokia.hu
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Az Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület XI. alka-
lommal rendezte meg április 7-én versenyét. Ezen a via-
dalon 10 klub 120 karatékája mutathatta be tudását. Négy
versenyszámban lehetett nevezni, 4 éves kortól egészen
a felnőtt mezőnyig.

A VERSENYSZÁMOK:
Kihon (alapgyakorlat)
Kata (formagyakorlat)
Kumite (küzdelem)
Kobudo (fegyveres formagyakorlat)
Az Iváncsai Kiai Egyesületet Beloianniszból, Besnyőről

és Iváncsáról is képviselték versenyzők.
Az eredmények:

1. Erős Amira Kihon:Ezüst
2. Nagy-Tóth Lizett Kihon:Arany
3. László Zoé Kihon:Arany
4. Ősz Hunor Becse Kihon:Bronz
5. Németh Csongor Kihon:Arany
6. Verebi Vivien Kihon:Ezüst
7. Kovács Vincent Kihon:Ezüst
8. Andrási Zoltán Kihon:Bronz
9. Czobor Petra Annabella Kihon:Arany

10. Pulai Maja Jázmin Kihon:Ezüst
11. Rózsahegyi Krisztofer Kihon:Arany
12. Csoknyai Tamara Kihon:Arany
13. Halász Bendegúz Kata: Arany Kumite:Ezüst
14. Medve Natália Kata: Ezüst Kumite:Ezüst
15. Fábián János Kata: Bronz Kobudo: Ezüst

Kumite: Arany
16. Id. Bachmann Tibor Kumite: Ezüst

Ezzel a szép eredménnyel az iváncsai karate egyesület az
összesített pontversenyben második helyezést ért el.

GRATuLÁLuNK!

A Magyar Karate Szakszövetség 2018-as évértékelőjét
és díjátadó gáláját tartotta a meg 2019. február 5-én a Ste-
fánia Palotában.

Dr. Mészáros János elnök úr az elmúlt év értékelője mel-
lett az elmúlt 5 év sportdiplomáciai eredményeiről is be-
számolt, köztük a világversenyek elnyeréséről, a karate ki-
emelt sporttá válásáról, az iskolai karate oktatásról, vala-
mint a Testnevelési Egyetemen folyó karate képzésről is.

Az ünnepélyes eseményen a 2018-as év legeredménye-
sebb karatésait, edzőit, mestereit értékelték és díjazták,
köztük a Budai XI SE versenyzőjét, Bachmann Tibort, a
Fudo kan Európa Bajnokságon elért Európa bajnoki címért!

XI. Iwanch Kupa



11

A Besnyői Népdalkör hírei
Az 1848-as forradalom tiszteletére rendezett ünnepi mű-
sorban Kossuth-dalokat énekeltünk a besnyői Faluházban.

Beloianniszban is műsort adtunk az ünnepi megemlé-
kezésen.

Március 30-án Ráckeresztúron, a népdalköri találkozón
léptünk fel, a Pávakör meghívására.

A Helytörténeti Gyűjtemény számára adományozott
régi mezőgazdasági eszközt köszönjük Becséri Mihályné-
nak.

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,

OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin

e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com
Készült 650 példányban, 2019. május 3-án

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 2/BH/2019.

Elindult a fiatal focistáinknak a tavaszi Bozsik program
Az U7-es és az U9-es korosztályokban fesztiválok keretén
belül tudnak játszani a gyerekek négy szombaton, Marton-

vásáron. A felkészítő edzések minden kedden és csütör-
tökön vannak a besnyői focipályán.
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