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Kedves Besnyőiek!
Örömmel nyújtjuk át Önöknek a
Besnyői Hírmondó ez évi utolsó
számát, amely csokorba köti az elmúlt két hónap eseményeit.
Hírt adunk az iskola, az óvoda ese
ményeiről, a Szironta Együttes
fellépéseiről és karácsonyi ha
rangkoncertjeiről. Olvashatnak a si
keres Ladás Mikulás találkozóról,
védőnőnk híreiről, a közmeghallgatáson történtekről. Gyönyörködhetnek a hagyományainkhoz híven most is megjelenő babatabló és az

esküvői tabló fotóiban (a 11 esküvőből, csak azokat a
képeket tesszük közzé, amelyeknek a megjelentetéséhez hozzájárulásukat adták az érintettek). Kiemelt híreink közé kívánkozott az ünnepi készülődés, az adventi
programok és a Mikulás besnyői látogatásáról szóló
beszámoló. Köszönet a varázslatos élményért mindenkinek, aki karácsonyi díszbe öltöztette házát, portáját!
Nagyon jó egészséget, áldott, békés ünnepeket, sok
sok szeretetet és boldog új évet kívánok!
Fogadják szeretettel lapunkat.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Varázslatos ajándékot kaptunk
advent első hétvégéjén.
Karácsonyi díszbe öltözött
a Ligetben elhelyezett szelfipont.
A meglepetést adventi Angyalkáink:
Madarász Viktorné, Kroó Zoltánné,
Madarász Viktor és Kroó Zoltán készítették,
amit ezúton is hálás szívvel köszönünk.

Besnyő Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében
nagyon jó egészséget, áldott,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog, sikeres új esztendőt kívánunk!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető
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ÓVODAI ÉLETÜNKBŐL
Novemberben első óvodai rendezvényünk a Mártonnapi hagyományok felelevenítése volt. A csoportokban az óvó nénik meséltek Szent Márton legendájáról,
majd lámpást gyújtva vonultunk a jócselekedetet jel
képező fénnyel. Énekeltünk, mulattunk, megemlékeztünk a Mártonnaphoz kapcsolódó szokásokról. Végül
nem maradhatott el a libazsíros kenyér falatozása sem.

Ismét koncertet adott óvodásainknak Kalap Jakab.
A Madarak és fák című környezetvédő műsorukkal
egy kismadár megmentésének történetét bábozták,
zenélték el nekünk. Köszönjük a Patai családnak, hogy
óvodásainkat megajándékozták ezzel az élménnyel!

A Mikulás is járt intézményünkben. Finomságokkal
teli csomagot hagyott minden kisgyereknek, nagy örömet okozva ezzel apróságainknak.
Az advent, az ünnepvárás ideje alatt az áhítatot, a
várakozás örömét éljük át. Az adventi hetek, a karácsonyvárás az egyik legjelentősebb ünnepi időszakunk.
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A decembert talán nem véletlenül hívják „Álom havának” is, hisz a gyermekek számára egyfajta misztikumot
és az álmodozást is magába foglalja. Talán ezért is áll a
szívükhöz oly közel. A gyerekekkel közösen meggyújtjuk a gyertyákat a koszorún, adventi kalendáriummal
számoljuk a napokat, a dogozók és a szülők karácsonyi díszekbe, fényekbe öltöztették az óvodát. Az ügyes
gyerekkezek készítik a családjuknak az apró ajándékokat, dalokkal, versekkel melengetjük lelkünket.
Intézményünk világító adventi ablakokkal várja az ünnepet. 24 óvodásunk családja szintén díszíti, kivilágítja
az adventi kalendárium szerint házuk ablakait. Napról
napra több ablak világít Besnyőn.

Az óvoda dolgozói és a magam nevében szívemből
kívánom, hogy az év legszebb ünnepe hozzon békességet és örömet óvodásaink családjának, illetve a település minden lakosának!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Iskolánk életének elmúlt 2 hónapja is tele volt élménydús eseményekkel. Nem könnyű az életünk a vírushelyzet miatt, igyekeztünk a meghozott óvintézkedések
mellett valamennyi tervezett programunkat megtar
tani.
Novemberi hónapunk az egészségnevelés jegyében
telt. Az iskolában folyó egészségnevelés jelentőségét
alátámasztja az a tény, hogy a tanulókban ekkor formálódik meg a helyes életmódhoz, életvitelhez szükséges
beállítódás. Úgy véljük, éppen ezért fontos feladatunk
hozzájárulni gyermekeink életminőségének javításához
a megfelelő ismeretek, szemléletek átadásán keresztül.
Fontosnak tartjuk tudatosítani a tanulókban, hogy belássák, mindennapi életük saját maguk által alakítható, megtervezhető, melyben felelősségük van. Ennek
megléte alapvető fontosságú abban, hogy a diákok értékrendszerébe az egészséget támogató olyan értékek,
mint a megfelelő konfliktuskezelés, az interperszonális
kapcsolatok, a megfelelő táplálkozás, egészségvédelem, valamint a mentálhigiéné beépüljenek, s ellássák
funkciójukat.
Az egészségnevelés céljainak mind teljesebb elérése érdekében lényegesnek tartjuk az egészségtudatos
magatartás kialakítását, hogy a diákok megtapasztalják, miként tudják megvalósítani az egészségtudatos
magatartást. Erre szolgáltak azok a programok, melyeket szerveztünk nekik.

Első programunk a „Népdal-éneklési verseny” volt,
melyet a vírushelyzet miatt osztályszinten szerveztünk
meg. A diákok lelkesen készültek, nagyon ügyesen
szerepeltek.
Hatalmas hálával és köszönettel tartozunk Páli Szilvia védőnőnknek, aki fantasztikus előadásokat tartott iskolánk valamennyi osztályának, korosztálynak
megfelelően. A kisebbekkel a helyes tisztálkodásról,
betegségek elkerüléséről, az influenzáról, egészséges
táplálkozásról beszélgetett. A felsős korosztály számára káros szenvedélyekről, dohányzásról, fogamzásgátlásról, egészséges táplálkozásról tartott előadásokat.
Ezenkívül, sikeres pályázásnak köszönhetően, minden
kisgyerek ajándék fogkefét és fogkrémet kapott.
November második hetében az egészséges táplálkozásról beszélgettünk, illetve „Salátabárt” szerveztünk a
gyerekeknek osztályszinten. Iskolánk az iváncsai „Alba
Fructus”tól sok zöldéget és gyümölcsöt, Keresztúri
Bélától kenyereket, a pusztaszabolcsi tejüzemtől pedig vajkrémeket kapott, melyekből egészséges, finom
ételeket készítettek, majd jóízűen meg is ettek. Ezúton
is szeretném kifejezni köszönetünket a felajánlásokért,
programunk támogatásáért.

Iskolánk pályázott egy planetáriumos előadásra, melyet meg is nyertünk. Mondanom sem kell, mennyire
élvezték a gyerekek! Hatalmas élmény volt.
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November harmadik hetében a „Vöröskereszt”
munkatársai látogattak el hozzánk, akik sok hasznos
és érdekes információval látták el diákjainkat baleset
védelem, segítségkérés és segítségnyújtás terén is.
Ezúton is Páli Szilviának tartozunk köszönettel, mert
ezen programok az ő közbenjárásával valósultak meg.
November 22én „Mesefelolvasó” versenyt szerveztünk, ugyancsak osztályszinten. Sok kisdiák készült
egyegy varázslatos mesével, melyek hallgatása bearanyozta a napunkat.
Ugyancsak sikeres pályázat által elsőseinkkel bekerültünk az „Úszó nemzet” programba, mely által januártól ingyenes úszásoktatásban részesülnek az iváncsai tanuszodában. A gyerekek az úszáshoz szükséges
felszerelést is kapni fognak.
Az 5. osztály színházba mehetett Dunaújvárosba, a
Lázár Ervin programon keresztül.
Iskolánkban hagyomány az adventi gyertyagyújtás.
A jelenlegi helyzet miatt a műsorral készülő osztályok
előadását felvesszük és reggel, az iskolarádión keresztül meghallgatják a gyerekek. A gyertyákat pedig a műsorral készülő osztály gyújtja meg. December elejére
téli pompába öltöztettük iskolánkat, kicsik és nagyok
egyaránt részt vettek a díszítésben, dekorálásban.
Több versenyen is részt vettek iskolánk tanulói. Bogárné Anikó tanítványai részt vettek a tankerületi angol
versenyen, amelyen Németh Regina 1. helyezést, Ha-

lász Bendegúz pedig 2. helyezést ért el. Bodrogi Csilla
osztálya megnyerte Bosnyák Viktória íróolvasó találkozóját, és könyvjutalmat is kaptak. A 3. osztályból Németh Csenge és Németh Csongor a „Tekergő természettudományi verseny” 3. helyezettjei lettek megyei
szinten. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, köszönjük kitartó, sikeres munkájukat!
December 6án a nyolcadikosok és osztályfőnökük
közreműködésével, alsósainkat meglepte délelőtt a
Mikulás. A szülők által összeállított csomagokat kapták
meg a gyerekek, aminek nagyon örültek.
A Lucanapi rendezvényünket a vírushelyzet miatt,
sajnos ebben a tanévben sem tudtuk megtartani.
Intézményünk adományozás terén is kivette a részét.
Részt vettünk az országos szintű „Szeretetcsoki” programban, mely által 76 tábla csokoládét, 34 társas és
plüssjátékot, 2 mesekönyvet és 25 írószert tudtunk
csomagként feladni kórházak gyermekosztályain fekvő
gyerekek és nélkülöző családok támogatására. Kupakgyűjtést is szerveztünk egy beteg kisgyermek megsegítésére.
Az utolsó tanítási napra osztályszintű karácsonyozást tervezünk, ahol megajándékozzuk egymást, játszunk, kézműveskedünk, hangolódunk a karácsonyi
ünnepekre
Garaguly Krisztina
intézményvezető
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Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a 2020-ban született
besnyoi`` babáknak és családjaiknak!
Hagya Gábor Noel
Varró Zalán
Gábor Zorka Anna

Horti Panni
Baki Ármin

Ölbei Léna
Szladki Fanni

Bula Noel
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Szücs Áron László

Horváth Áron Sándor

Csizmadia Zólyom Tuzson

Paksi Belián

Kiss István János
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Szeretettel gratulálunk a 2021. évben
Besnyőn házasságot kötött pároknak!
Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra
a házassághoz fűzött legszebb reményeik,
találják meg egymásban társukat és támaszukat,
új családjukban a boldogságukat!
A legjobbakat kívánva:

Balogh Mária
és Balogh József Ákos

Etelvári Dorottya
és Sándor Dávid
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Fejes Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető

Borbás-Háder Alexandra
és Borbás János

Nyerják Adrienn
és Jakab Zoltán

Gáborné Szarvas Regina
és Gábor Tamás
Farkasné Pető Alexandra
és Farkas László

Kudomrákné Őri Zsuzsanna
és Kudomrák László

Szabóné Kristóf Mária Krisztina
és Szabó Sándor

Nagy Vilhelmina Xénia
és Nagy Gábor
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SZIRONTA HÍREI
Mozgalmas adventi időszak
– több mint 60 koncert decemberben!
Az elmúlt évben a karácsony – az online felületet nem számítva – néma maradt a Szironta Együttesnél, így idén, a
korlátozások feloldásával meghirdette
„Újra színpadon” programját, melynek
keretében közel 15 millió forinttal támogatta az együttes a kultúra újraindulását azzal, hogy kisebb településekre
is eljuttatta a harangszót. A koncerteken felcsendülnek ismert és elfeledett
karácsonyi dalok elsősorban az angol
szász nyelvterületről, de klasszikus ka
rácsonyi művek is szerepelnek a kínálatban, így karácsonyi filmzenék és
kifejezetten kéziharangokra írt darabok
is megszólalnak.
A Szironta Együttes adventi koncertjét 2021. december 23-án 17:00 órakor
tekinthetik meg az érdeklődők a besnyői Faluházban. A koncertre regisztrálni a https://jegy.szironta.hu címen
ingyenesen van lehetőség.
De miről is szólt az elmúlt év? Talán
mindenki előtt ismert a világjárvány

előadóművészetre gyakorolt hatása.
Sajnos a negatív történések együtte
sünket sem kerülték el. Száznál több
konceret töröltünk a világjárvány követ
keztében, programok megvalósítását
kellett elnapolnunk. A negyedik hullám derekán is még csak reménnyel,
és nem megnyugvással tekinthetünk a
jövőbe. Az elmúlt év inkább a tervezésről szólt, hiszen tavasz végéig abszolút
koncerttilalom volt, majd a korlátozások feloldásával elindulhattak elmaradt koncertjeink. Az adventi időszak
kezdetéig sikerrel valósíthattunk meg
62 koncertet, az adventi időszakban
december 6ig további 23 koncertet adhattunk, és még további 40 koncertünk
megvalósítását terveztük ebben az idő
szakban. Valóban dolgos időszak, hi
szen november 26tól december 23ig
minden nap koncertezünk, és bár fárasztó, azonban a járvány mentális ha
tásait segít feldolgozni az, hogy újra
színpadon lehetünk. Emellett sikerrel

valósíthattunk meg egy napközis tábort
is, és decemberben 9 óvodában is fel
csendülnek harangjaink az Emberi Erő
források Minisztériuma által kiemelt
művészeti célok megvalósítására kiírt
pályázatának köszönhetően.
Az „utánpótlásnevelést” is folytathat
tuk ebben a tanévben. A Szironta Szakkörös gyerekek az őszi félév alkalmával
végre ismét jelenléti formában vehettek
részt csengettyűs, citerás, furulyás foglalkozásainkon. Nyári tábor alkalmával
felfrissített tudás bővítését folytathattuk, melynek keretében már a „színes
kottákat” igazi kottákra cserélhettük.
A citerások, furulyások és csengettyűs
gyermekek adventi műsorát az idei évben rögzített felvételről hallgathatják
meg társaik az adventi időszakban, a
járványügyi helyzetre való tekintettel.
A Besnyői Népdalkörrel való együtt
működésünket is folytattuk. Czumpft
Krisztina részt vesz a népdalkör munkájában, és szervezeti szinten is mindent
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elkövetünk, hogy támogassuk az értékteremtő munkát.
Az évad második felére előkészítet
tünk számos projektet, amelyek meg
valósítását januártól várhatja közön
ségünk: Besnyő Község Önkormány
zatával közösen megújulhat a besnyői
szabadtéri színpad, kortárs zeneművek
feldolgozását kezdtük meg három zeneszerző bevonásával, diákokat célzó online videosorozatot indítunk, és
sikerrel pályáztunk újabb hangszerek
beszerzésére is. Jelenleg szállítás alatt
van az amerikai Malmark hangszergyárból 3 oktáv Cymbells, melyek tulajdonképpen állványra szerelt harangok.
A hangszert januártól láthatja közönségünk majd használat közben.
A pandémia pozitív hozadéka volt
online jelenlétünk erősödése is: Face
bookkövetőink száma az idei évben
átlépte a „bűvös” ötezret, ezzel már
versenybe szálltunk a nagy klasszikus
zenekarok online jelenlétével is. Tavalyi
online koncertünk 30 ezer embert ért
el és több mint 3000 reakció született
rá, de a csúcstartó videónk továbbra
is a harangokon előadott Himnuszunk,
melynek nézettsége 700 ezer (!) feletti,
és közel 22 000 reakciót váltott ki közönségünkből. Az online műsor lehetőségeit kihasználva az idei évben is találkozhat velünk virtuálisan közönségünk:
2021. december 26-án, karácsony
másnapján 19 órától várjuk az érdeklődőket Facebook-oldalunkra, ahol ünnepi koncertünket tekinthetik meg.
Nagy sikernek tekintjük, hogy együt
tesünk idén is meghívást kapott a
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus
Zenekar Igazából karácsony ünnepi
koncertshowjára, így 2021. december
27én 19 órától a Papp László Aréna
falain belül újra harangszó csendül
fel, ahol félszáz szimfonikus zenésszel,
száznál is több kórusénekessel együtt
szólalhatnak meg karácsonyi dallamok.
Persze, ezzel feladatot is kaptunk, és a
karácsonyi pihenés zenészeink számára december 24–25re korlátozódik (hiszen 26án meg a próbák zajlanak), de
örömmel teszünk eleget vállalt kötelezettségeinknek.
A Szironta Együttes ezúton kíván
mindenkinek áldott karácsonyt, ered
ményes, sikeres új esztendőt, és köszönjük, hogy személyesen vagy vir
tuálisan, de követik munkánkat, támo
gatják csapatunkat!

Adventi gyertyagyújtás
Idén már 11. éve, hogy a falu központjában lévő körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt,
melynek gyertyáit vasárnap délutánonként gyújtjuk meg. Az adventi
koszorú készítésében idén is Kroó
Henrietta és édesanyja, Kroó Istvánné segített, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Bódás János:
Minden javunkra van
(Róma 8,28)
Új esztendő… Nem tudja senki sem,
hogy mi vár reá, merre, hova lép.
Az ismeretlenség ködébe rejtve
mi van: örvény, orom, vagy szakadék?
Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezető sínek.
Hogy a holnap titkát kitalálja,
nem adatott meg soha senkinek.
Úgy megyünk a jövő felé, akárha
sötétbe lépnénk… De örvény, verem
felett, – jó tudni – , védőn alánk tárja
hűséges karjait a kegyelem.
Öröm, bánat, élet, halál, akármi
jöhet, a szívem mégse nyugtalan,
tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak
minden javukra van!“

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
AZ ÜNNEPI ALKALMAK RENDJÉRŐL
FACEBOOK-OLDALUNKON ADUNK TÁJÉKOZTATÁST.

web: ivancsa.parokia.hu • telefon: 06 30 238 9773
email: ivancsairef@gmail.com
Facebook: Református Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz

KÖZMEGHALLGATÁS
A képviselőtestület évente legalább egyszer, előre
meghirdetett közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés,
amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat
illetékességi területén működő társadalmi és egyéb
szervezetek képviselői közvetlenül a képviselőtestület
előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket
és javaslataikat.
Besnyő Község Képviselőtestülete 2021. november 17én tartott közmeghallgatást, melyen Fejes Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató keretében
összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2019.
szeptembertől 2021. októberig végzett munkáját.
A közmeghallgatás keretében a község életét érintő
leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőjének,
Gönczölné Rákász Zsuzsannának a beszámolójára került sor. Ezt követően Páli Szilvia védőnő egészítette ki
szóban szakterülete munkájáról készített írásos beszámolóját. A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a
válaszadások után a beszámolókat a képviselőtestület
elfogadta.
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Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
Református lelkipásztorok

VÉDŐNŐI HÍREK
A koronavírus okozta járványügyi helyzet mindanynyiunk életét megnehezíti. Erősen fontolóra kellett
vennünk, hogy szabade bármilyen csoportos szűrést, egészségnevelési programot szervezni. Fontos,
hogy a kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok a jár
ványhelyzetben is megtörténjenek, természetesen a
hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően.
November elején, Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében, nőgyógyászati rákszűrésen vehettek részt
a besnyői hölgyek és asszonyok. A szűrővizsgálatot
dr. Baráth Károly szülésznőgyógyász főorvos végezte.
A vizsgálatot az önkormányzat finanszírozta. Az
évenként javasolt szűrésen 19 fő vett részt.
Az iskolában Egészséghét keretében több előadást
is tartottam. Minden osztályhoz eljutottam, különbö
ző témakörben hallhattak hasznos információkat a
tanulók. Ragyogó Mosoly, Ragyogó Jövő Program
az 1 és 2. osztály részére nyújt támogatást az iskolai egészségnevelés lebonyolításához. A program az
egészséges táplálkozásra és a fogápolás fontosságára
hívja fel a figyelmet. Külön kérésre az összes alsós évfolyamot támogatták, így a gyermekek egy fogkefét és
fogkrémmintát kaptak ajándékba.
Külön öröm volt számomra, hogy a Vöröskereszttől is elvállalták a felkérést, és eljöttek az iskolánkba.
Az alsósoknak Feth Katalin, a felsősöknek Geiestné Erdélyi Júlia tartott előadást. Az osztályok 2–2 csoport-

ban összevonva voltak, így korosztályuknak megfelelő
információkat, felkészítést kaptak, hogy egyegy vészhelyzet esetén mit tegyenek. A vállalkozó kedvű diákok
pedig az újraélesztést is kipróbálhatták az ambu babán.
Azt gondolom, hogy az elsősegélynyújtásról nem
lehet eleget tanulni, fontos újra és újra feleleveníteni
a tudásunkat. Remélem, hogy a jövőben sikerül ismét
meghívni hozzánk a Vöröskereszt előadóit.
Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek!
Páli Szilvia védőnő
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MIKULÁS LADÁS TALÁLKOZÓ – Besnyő 2021
Az emberek cselekedeteinek csakis
a szándék szabja meg az érdemét,
s az önzetlenség teszi tökéletessé.
(Jean de La Bruyére)

Ifjú Szatmári Zoltán és Skultéti László régóta Ladabarátok. Ők voltak
az ötletgazdái a 2021. december 4i
Mikulás Ladás felvonulásnak, bemutatónak és élményautózásnak Besnyőn. Szerencsére igen sok fiatal barátjuk is csatlakozott az ötlethez és a
program megvalósításához.
A rendőrség és a polgárőrség
felvezetésével igazi Ladás konvoj
vonult végig Besnyő utcáin hangjukat hallatva, és ezzel is csalogatva az érdeklődőket a rendezvényre.
Természetesen a felvonuló járgányok között ott volt a Mikulás Lada
taxi is, gondolva a gyermekekre.
A felvonuláson részt vevő autók a
falu központjában gyülekeztek, már
itt is nagyon sok érdeklődő vette körül a Ladás csapatot, pedig szokatlanul hideg, de napsütéses idő volt.
A konvojhoz csatlakoztak lelkes nem
Ladások is, és természetesen ott
volt a karácsonyi díszbe öltözött,
jól ismert besnyői Trabant is. A felvonulás után a sportpályán folytatódott a program. Először a legkisebbeket köszöntötték a rendezők,
és megérkezett a „Lada Mikulás” is.
Közel 120 mikuláscsomagot osztott ki öregtélapó fiatal előfutára a
gyermekek között, akik a szüleikkel
érkeztek a bemutatóra. A Ladamiku-
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láscsomagok tartalmát a támogatók
segítségével töltötték meg a szervezők, hogy örömet szerezzenek a
gyermekeknek. Lehetett válogatni,
ajándékba kapni Ladás kártyákat is,
amit boldogan nézegettek és mutogattak egymásnak a gyerekek. Majd
a bravúros bemutatók következtek.
Búgtak a motorok, csúsztak, füstöltek, szakadtak a gumik, csikorogtak a
fékek, száguldottak a Ladák a bóják
között. A legtöbb néző felvette telefonjával a látottakat. A nem mindennapi, lélegzetelállító autós mutatványokat az élményautózás követte.

A legbátrabb gyermekek beülhettek
a Ladákba és így részesei lehettek a
gyorsulásnak, a merész autózásnak.
Ráadásként az élményautózásban
részt vevők között Kovács Tibor, érdi
Ladás bukósisakfelajánlását sorsoltál ki. Gratulálunk Kurucz Herminának, akinek kedvezett a szerencse.
A merész bemutató gyermekközön
ségét finom, meleg tea, a felnőtteket
forralt bor is várta, melyről idősebb
Szatmári Zoltán és felesége, Betti
gondoskodott. Természetesen hozzá
finom zsíros kenyeret is lehetett fogyasztani.
A napsütést csillagos égbolt váltotta fel, mire az igen kellemes hangulatú, jól sikerül rendezvény befejeződött. A rendezők és segítőik
örömmel és megelégedéssel zárták
a napot, és úgy búcsúztak el a látogatóktól, hogy talán már tervezik is a
következő Ladás találkozót.
Köszönet a támogatóknak, segítőknek, akiket említsünk meg név szerint is!
Adonyi Rendőrőrs
Benyovszki Dániel
Czeilinger Zsolt
Jakus Ferenc
Jámbor Ádám
Jámbor Zsuzsa
Keresztúri Béla
Kozma Anita
Lepsényi Márk
Patai Norbert
Polgárőr Egyesület Besnyő
Skultéti Krisztián
SkultétiNagy Nikolett
Idős Szatmári Zoltán és felesége
Tunyogi András
Az érdeklődőknek köszönjük az aktív, nagy létszámú részvételt a programunkon.
Találkozzunk a jövőben is!
Szatmáriné Oláh Vanda

ADVENTI GONDOLATOK
Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
(nemcsak te és én, hanem) az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem
lehet csoda nélkül élni.
(Márai Sándor)
Ünnepre készülünk. Önkéntelenül is visszatekintünk, és nem örülünk annak, ami történt,
illetve, ami folytatódott. Hát még annak, hogy
nagyon eseménytelen volt ez az év a faluközösségünk számára. Személyes életünkben is történtek
változások, voltak örömök, meglepődések és fájdalmak
egyaránt.
Születtek gyermekek, voltak esküvők, gyermekeink ismét
járhattak óvodába, iskolába, tovább szépült a településünk.
Fájdalmas emberi veszteségeink gyászba borították amúgy
is érzékeny lelkünk.
Advent ideje van. Ebben az évben a megszokottnál viszszafogottabban készülődünk az év legszebb ünnepére; bizalmatlanság és bizonytalanság kíséri ünnepi előkészüle
tünket. Talán a legidősebb korosztály tűri csendesebben a
pandémia okozta megszorításokat, korlátokat. Valószínű ők
a múltból megőrzött boldog és fájó emlékeikkel készülnek
az ünnepre. Fekete István író szavai jutnak eszembe: Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg utakat megjárni, a fiatalság
ragyogó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit, és látni az
elment patakok ringató játékát a holdvilággal, a szánkós
utak alig pendülő éjszakáit, a karácsonyfákat, amelyek el
nem múlnak soha, és az álmokat, amelyek az örökkévalóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni és boldognak
lenni, mint szeretetben megfürdött emberi lélek.
Meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit. Elődeink azt
tartották, hogy az advent négy hetében mintegy próbatételként négy különböző tulajdonságot kell megerősítenünk
magunkban. Igazságosnak, mértékletesnek, bátornak és
bölcsnek kell lennünk. Ezekre az emberi értékekre a mi korunkban is igen nagy szükség van.
Az adventi koszorú négy gyertyája szimbolizálja a hitet, a
reményt, a szeretetet és az örömöt. Nagyon fényesen kell
világítani ezeknek a gyertyáknak, hogy elűzzék lelkünkből
az árnyat, az élet apró örömeit kell megélnünk, szeretteinket még jobban magunkhoz kell ölelni. Szívünkben rá kell
találni azokra is, akik már nincsenek velünk.
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Óvó, féltő gondoskodással, határtalan türelemmel simogatni, szeretni gyermekeinket, akik
még nem értik a körülöttük zajló eseményeket.
A számukra természetes online világ temér
dek és kusza információja az ünnep külsősé
geire irányítják a figyelmüket. A várakozás
izgalma ott van bennük, és ők a csodát várják, amit nekünk felnőtteknek, szülőknek kell
megteremtenünk igazságosan, mértékletesen,
bátran és bölcsen, nagynagy szeretettel. Talán
ez a legnehezebb, hiszen még mi felnőttek is a csodát várjuk, és reménykedünk, hogy régi életünk mindennapjai és ünnepei visszatérnek.
Karácsony napja az emberiség legősibb ünnepe. A karácsonyvárásnak nagyon fontos szerepe van. Addig is ké
szüljünk fel az ünnepre testben és lélekben Pilinszky János,
költő adventi gondolatait elolvasva:
Advent: a várakozás
megszentelése. Rokona
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell
tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk”.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk
arra – ami biztosan megjött.
Télen: az első hóesés
re. És várakozásunk ettől
semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellen
kezőleg: nincs nagyobb
kaland, mint hazaérkezni,
hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és
„jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk,
és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben
születhet valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül
várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és
szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és
minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt,
hogy a karácsony a szeretet és ádvent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s
már várakozása is felér egy hosszúhosszú hóeséssel.
Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki
szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétőlszomjától.
Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami
a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák,
percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud
várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál,
amire vár.
Áldott, szeretetteljes, meghitt, szép ünnepet kívánunk
Besnyő minden lakójának!
Baki Ferencné Rózsika néni
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