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A Besnyõi Hírmondó 2021. évi elsõ
lapszámában az óvoda és az iskola
történéseirõl, valamint a Szironta
Együttes elmúlt évérõl és idei
terveirõl szóló beszámolókat ismer-
hetik meg.

A jó idõ meghozta a kedvet a ker-
tészkedéshez, a tél utáni rendrakás-
hoz a kertekben, ezért is emlékeztet-
jük Önöket a tûzgyújtás besnyõi sza-

bályaira, bízva abban, hogy mindenki tiszteletben tartja

azokat saját és szomszédai biztonsága, illetve a környezet
védelme érdekében.

Örömmel adunk hírt egy jótékony célú eseményrõl, az
élelmiszerosztásról. A nemzetközi nõnap közeledtével mi
is köszöntjük a hölgyeket. Március 15-i nemzeti ünne pünk -
rõl is megemlékezünk, a református lelkészek írása pedig
a húsvéti ünnephez kapcsolódik.

Fogadják szeretettel lapunkat!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Március 15.

1848-ban a nemzeti füg-
getlenségért, a szabad
sajtóért, a Mit kíván a
magyar nemzet 12 pont-
jában foglalt célokért,
a szabadságért harcoltak
a lánglelkû márciusi ifjak
és követõik. Lángba bo-
rult az ország, a szabad-
ságharcot elvesztettük. 

2021. március 15-én az
otthonában egy mécsest
gyújtva, vagy a kopja -
fánál emlékezhet ki-ki a
hõsökre, elgondolkodva
azon, hogy mit hozott az
elmúlt 173 év a 12 pont
dolgában.

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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FALUNAPI MEGHÍVÓ

Besnyő Község Önkormányzata 2021. évi falunapja megrendezését tervezi, 
amennyiben azt a hatályos rendelkezések lehetővé teszik.

Várunk mindenkit 2021. május 29-én délelõtt sport- és gyermeknapi programokkal,
délután kulturális mûsorral, majd Rácz Gergõ, Groovehouse, Dupla Kávé, Kaczor Feri fellépésével.

Áldott, vidám húsvéti ünnepeket kívánunk 
a besnyõi családoknak!

Az Önkormányzat és a Hivatal nevében:

Fejes Zsuzsanna dr.Bugyi Katalin
polgármester kirendeltségvezetõ

Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.

Ragyogj, hogy erõt sugárzó lényed
szülõje lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.

Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tõled a világ, s boldogabb!

Nõnap alkalmából sok szeretettel 
és tisztelettel köszöntjük a besnyõi hölgyeket!

Az Önkormányzat és a Hivatal nevében:

Fejes Zsuzsanna dr. Bugyi Katalin
polgármester kirendeltségvezetõ

B. Radó Lili: RAGYOGJ!
(A nõ dicsérete)
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Önkormányzatunk szervezésében, a Magyar Élelmiszer-
bank jóvoltából élelmiszerosztásra került sor településün-
kön február 24-én. 

Ezúton is köszönöm önkormányzatunk dolgozóinak
az osztásban nyújtott segítségét, és külön köszönöm az
Erigeron Kft-nek, hogy vállalták az élelmiszerek szállítását!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

AdOMányOSzTáS 
TelepÜléSÜnKön

Településünkön az avar és a kerti hulladék égetését
a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet meg szû né -
sé ig az alábbi idõpontban és elõírások betartásával
lehet végezni:

pénTeKenKénT: 16.00 óráTól 22.00 óráig

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott idõ -
ponttól eltérõ idõpontban az avar és kerti hulladék
égetése TilOS.

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

Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
Az égetés csak szélcsendes idõben végezhetõ.

Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bûz,
pernye, hõtermelés) felerõsítõ idõjárási körülmény ala-
kul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esõs
idõben.

Az égés folyamatának gyorsítására légszennyezõ
vagy bûzös segédanyag nem alkalmazható.

Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztetõ módon, lakó és gazdasági épülettõl
kellõ távolságra, nagykorú, cselekvõképes személy fo-
lyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehetõ legkisebb
zavarása mellett szabad.

Az avar és kerti hulladékkal együtt kommunális és
ipari eredetû hulladék, veszélyes anyag, illetve nagy
mennyiségû papír égetése tilos.

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

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

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

Március 1-jétől ideiglenesen változik
a FOGÁSZAT rendelési ideje

HÉTFŐ: 10:00–18:00
KEDD: NINCS RENDELÉS

SZERDA: 10:00–18:00
CSÜTÖRTÖK: 8:00–12:00

PÉNTEK: 8:00–13:00 (iskolafogászat)
Telefonszám (rendelési időben): 

06 25 505 059
Mobil (rendelési időben): 

06 20 552 7487
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„Elegünk van már a télbõl
Hóból, fagyból, hideg szélbõl.
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…” 

(Török Károly)

A farsang vidám télbúcsúztató idõszak. Az óvodában igen
mozgalmas hetek voltak ezek, nagy készülõdés elõzte meg
az álarcosbált. Beszélgettünk a régi farsangi szokásokról,
elõkerültek a tréfás mesék, énekeltünk, táncoltunk, bohóc-
kodtunk, csoportszobát dekoráltunk. Farsanghoz kapcso-
lódó mondókákat, verseket ismertek meg a gyerekek, bo-
hócokat, álarcokat készítettünk.

Február 12-én, pénteken hõsök, állatok, hercegnõk és
harcosok, barátságos és ijesztõ alakok jöttek az óvodába.
A jelmezbál az az alkalom, amikor kibújhatunk a bõ rünk -
bõl, álarcot ölthetünk, és valami olyasmi válhat való ra, ami
gyakran csak képzeletünkben valósulhat meg.

A mulatság jelmezbemutatóval kezdõdött, ezt verseny-
játékok, viccesebbnél viccesebb feladatok, táncos mulat-
ság követte. Végül a bálozók jó ízûen elfogyasztották a far-
sangi fánkot. Hatalmas élménnyel, felhõtlen jókedvvel tér-
tek haza aznap a gyerekek.

Gönczölné Rákász Zsuzsanna

MASzKABál Az óVOdáBAn
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Nehéz helyzetben vannak az iskolák, de még mindig jobb
a helyzet, mint a középiskolákban. A novemberi járvány,
mely minket jelentõsen érintett, mostanra egy stabil
mûködést eredményezett. Házon belül mindent megte-
szünk: folyamatosan fertõtlenítünk, a gyerekek gyakran
mosnak és fertõtlenítenek kezet. Jó látni õket a saját kis
közösségükben. Boldogok, sokat játszanak együtt s most,
hogy felenged a föld, jó sárosan mennek haza. Mindez
nem baj, csak egészségesek legyenek!

A félévet zökkenõmentesen zártuk, tanulólétszámunk: 124 fõ.
Az osztályátlagok így alakultak:
1. osztályban még nincs érdemjegy, viszont kiválóan
megfelelt jó néhány tanuló: 
Erõs Amira, Halász Lilla, Kun Krisztián, Patai Anna
Napsugár, Szabó Tamara, Sztojka Vanessza
2. osztály átlaga: 4,77
Kitûnõ tanulók: Kocsis Ádám, Madarász Noémi, 
Németh Csenge, Németh Csongor, Száki Liliána
3. osztály átlaga: 4,78
Kitûnõ tanulók: Andrási Zoltán, Halász Botond, 
Kovács Hanna, Sörös Rebeka
4. osztály átlaga: 4,28 
Kitûnõ tanulók: Németh Regina, Halász Bendegúz
5. osztály átlaga: 3,82 
6. osztály átlaga: 4,02 
7. osztály átlaga: 3,79 
8. osztály átlaga: 4,17
Kitûnõ tanuló: Kroó Zoltán

A téli ünnepek osztálykeretben zajlottak, a Luca-napot sem
tudtuk iskolai szinten megrendezni. A farsangnak nagyon
örültek a gyerekek, s bár csak osztálykeretben lehetett
megszervezni, nagyon sokan beöltöztek. A jelmezeken
megmutatkozott a szülõk kreativitása. A pedagógusok öt-
letes játékokkal, versenyekkel, vetélkedõkkel készültek, a
szülõk ismét támogatták a rendezvényt, amit nagyon szé-
pen köszönünk! A hangulat fergeteges volt, a legnagyobb
sikert a zsákbamacska és a tombolahúzás aratta. 

BizAKOdUnK
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Túljutottunk a 8. osztályosok meg-
mérettetésén. Egyöntetû vélemény
volt, hogy a 45 perc nagyon kevés
volt a mérhetetlenül sok feladat meg-
oldására, ill. a magyar felvételi na-
gyon nehéz volt az idén. Igazából nem
a tananyagot, annak tudását mérik
már évek óta. Felvételizõink többsége
ügyes volt, az országos átlagnak
megfelelõ pontszámot értek el a gye-
rekek.

Megoldódott egy nagyon nehéz
helyzet. Természetesen a hideg beáll-
tával derült ki, hogy az egyik kazán
egyáltalán nem mûködik, a másik

pedig kilyukadt. Szinte naponta kellett
szerelõt hívni, de az épület nem tudott
felmelegedni. A fenntartó meghozta a
döntést: új kazánok kellenek, mert a
régiek nem javíthatók. Innentõl a
folya mat felgyorsult, s ma már két új,
mûködõ kazán fûti az épületet. Kb.
4 millió Ft beruházást igényelt. Most
sem tudtuk az önkormányzat segít-
sége nélkül kivitelezni a megvalósí-

tást. Egy teljes falat újra kellett va-
kolni, s bizony a sok-sok éve felhal-
mozódott limlomot el kellett szállít-
tatni. Nem maradtunk magunkra,
ismét egy szóra segítséget kaptunk.
Köszönjük a polgármester-asszony és
a képviselõ-testület támogató segítsé-
gét. Nyolcadik osztályos fiaink is kivet-
ték a részüket a tényleges munkából,
összehangoltan dolgoztak a pince
rendbetételén. 

Ruhagyûjtést szerveztünk a Sulizsák
program keretében, mellyel elérhetõ
a textil újrahasznosítása. Gyûjtünk
beteg gyereknek kupakot, használt
elemet, és szelektíven a hulladékot.
Bízunk abban, hogy a gyerekek felnõtt
korukban is tudatosan állnak majd a
környezetvédelemhez.

A 2. osztályosok beneveztek a
Gyermelyi Zrt., Magyarország vezetõ
tésztagyártója által meghirdetett ver-
senybe. A szülõk támogatásával és a
szerencsének köszönhetõen 100 000
Ft-ot nyertek. Gratulálunk!

Új színfoltja iskolánknak a Suli
újság. A 4. osztályos Németh Regina
és Molnár Liza Sára szerkesztették az
elsõ újságot, nagyon lelkesen. A sok-
szorosításban a szülõk segítettek. Bí-
zunk benne, hogy megmarad a lelke-
sedés, s folytatják ezt a jó kezdemé-
nyezést a gyerekek.

Bízunk benne, hogy tavaszra ren de -
zõdik a járványhelyzet, és újra sok -
színû, programokkal teli közösségi élet
lehet az iskolában!

Mátyási Sándorné
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Érdekes és nehéz év volt a 2020-as a Szi-
ronta Együttes számára. A még jelenleg
is fennálló korlátozások a szervezet
egyik fõ feladatát, az elõadó-mûvészeti
tevékenységet szinte nullára korlátozzák,
de bizakodunk, hogy hamarosan újra
közönség elõtt koncertezhetünk. 

Azonban nem volt eseménytelen a
2020-as év vége sem. Két koncerttel és
egy újévi köszöntõvel készültünk közön-
ségünknek a virtuális térben. Advent
utolsó vasárnapján egy „best of” kon-
certet láthattak az érdeklõdõk közösségi
oldalainkon, melyben az elmúlt évek
harangfelvételeibõl válogattunk, kicsit
visszatekintettünk az elmúlt 3-4 évre.
Karácsonyi ünnepi koncertünket kará-
csony másnapján, december 26-án lát-
hatta a közönség. Bár elõször tartottunk
az „ünnepi dátumtól”, mégsem csalód-
tunk: Best of koncertünket közel 19 000-
en tekintették meg, adventi koncertünk
közvetítéskori nézõszáma ezer körüli
volt, a koncertet követõen pedig össze-
sen 30 000 embert értünk el zenénkkel,
míg újévi köszöntõnk a harangokon
elõadott Himnusszal 180 ezernél is több
látogatóhoz jutott el. Facebookon az ol-
dalunk kedvelõinek száma 4500, ez a
kedvelõi létszám annak függvényében
is sokat mondó, hogy 2020 év elején
alig értük el a 2000 kedvelést. 
Ezúton is köszönjük azt a 300-nál is

több plüss állatkát, amely koncertün-
kön a „közönséget” jelentette, és me-
lyet jótékony célokra tudtunk a kon-
certet követõen felajánlani. 

Igaz, minden formában próbálunk al-
kalmazkodni az online le he tõ sé gek hez,
azonban várjuk – és valljuk be, hiányzik!
– a színpadot, a koncertek miatti pörgést.
Bár jelentõs, tízmilliós nagyságrendû
veszteséget könyvelhettünk el a 2020-as

évben a pandémia miatt, mégis töreked-
tünk arra, hogy az amúgy is nehéz hely-
zetbe került zenészeket segítsük: megbí-
zási szerzõdést, mun ka szer zõ dést ren-
des felmondással nem szüntettünk meg
a pandémia alatt sem, alternatív felada-
tokkal bíztuk meg munkatársainkat. 

Bár egyre pesszimistábban tekintünk
a tavaszi nyitás lehetõségeire, biza-
kodva, reményekkel telve várjuk, hogy
tavaszi koncertünkön már közönség
elõtt zenélhessünk. 

2020/21-es SziSza tanév õsszel offline
indulhatott el: bár a nagyobb létszámú
csoportok indítását a szervezet menedzs -
mentje nem engedte, 2 csengettyûs
csoporttal, 4 citerás növendékkel és
2 furulyás tanulóval kezdtük meg a tan-
évet. Az õsz kö ze pé tõl azonban a jár-
ványügyi helyzet okán szüneteltettük
foglalkozásainkat. A téli szünet után al-
kalmazkodva a kialakult helyzethez és
figye lembe véve a tanulók foglalkozása-
ink iránti töretlen igényét, átálltunk on-
line oktatásra. Minden gyermek külön,
egyéni órákon vesz részt, a csoportos
órákat is egyéni foglalkozásokra bontot-
tuk. Az órákon mind elméleti, mind hang -
szeres tudásuk is egyaránt tovább fej -
leszt hetõ, így mindenki saját ütemében
tud haladni az ismeretanyag elsajátítá-
sával. Ahogy az offline, úgy az online
oktatásnak is megvannak a maga elõ -
nyei és hátrányai is, azonban ebben a
bizonytalan helyzetben kitartunk az on-
line forma mellett a tanév végéig. Re-
méljük, hogy majd a következõ tanév-
ben újra elindulhat a csoportos oktatás. 

Tavaly elmaradt CsengõFestet az idei
évben terveztük pótolni, erre reális
lehetõséget nem látunk. Ahhoz, hogy a
fesztivál megvalósulhasson, már feb -
ruárban el kell kezdenünk a szervezési

munkákat, mely jelenleg megvalósítha-
tatlan, a középiskolás online oktatási
rendszer miatt sok csapat nem tud pró-
bálni, a szakkörök számos intézmény-
ben felfüggesztésre kerültek, és a ren-
dezvény megtarthatósága is bizonyta-
lan, így – bár még nem hivatalosan, de
jó eséllyel – idén sem találkozhatunk
májusban a CsengõFest keretében. Ter-
mészetesen, ha nyárra rendezõdnek a
körülmények és megszûnik a rendez-
vénytilalom, vannak ötleteink az elma-
radt fesztiválok pótlására! 

Februártól ismét fogadjuk – igaz alap -
vetõen személyes kapcsolat nélkül – az
adóbevallási igényeket, szakértõ csapa-
tunk már több mint száz bevallás feldol-
gozását kezdte meg. Most kiemelten
hangsúlyos az 1%-okból befolyó bevé-
tel is, hiszen ezzel részben tudjuk pó-
tolni veszteségeinket. Kérjük, függetle-
nül attól, hogy hol, ki készíti bevallásukat,
ne felejtsenek el rendelkezni adójuk
1%-áról!

A Szironta együttes 1%-os 
felajánláshoz szükséges adószáma:

18501472-2-07
Köszönjük, hogy ebben a nehéz idõ -
szakban is velünk tartottak, kérjük,
köves sék munkánkat, kísérjék figyelem-
mel a hazai harangzene fejlõdését ol -
dalainkon is: facebook.com/szironta,
www.szironta.hu

HÍreK A SzirOnTáTól
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„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, 
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és 

tökéletes!”

Római levél 12,2

Érdekes megfigyelni beszélni tanuló gyermekeket, milyen
szavak hagyják el leggyakrabban a szájukat. Egyszer egy
nagyapa elmesélte, hogy annyiszor talán egy hét alatt sem
hallotta az akarom és a nem szavakat, ahányszor kisuno-
kája kiejtette azon a délutánon, amikor náluk vendégeske-
dett. Kissé szomorkásan jegyezte még meg, hogy az igen
és a jól van kifejezések csak elvétve hangzottak el. 

Nincs ez azonban másképp idõsebb korban sem, sõt,
ahogy felnövünk, egyre bõvülnek a lehetõségeink és fino-
modnak a módszereink arra, hogy akaratunkat kifejezzük és
érvényre juttassuk. Van, aki idegesen teszi ezt, látványosan
kiabálva, jelenetet rendezve, vagy erejét fitogtatva, hogy
megfélemlítse azt a másikat, aki nem hajlandó azt tenni,
amit õ akar. Mások csendesen duzzogva, elhúzódva, akár
napokig tartó dacos hallgatással kényszerítik ki, hogy úgy
legyenek a dolgok, ahogy õk kívánják. Helyzetrõl helyzetre

csak az lüktet az emberben: „legyen meg az én akaratom!”
Mindeközben – olykor észre sem véve, máskor tudatosan
– mennyi bántás és sértés történik, s milyen kárt szenved-
nek a kapcsolatok! Milyen sok elkerülhetõ, felesleges ter-
helést kell kiállnia családi, baráti kötelékeknek amiatt, hogy
az akaratok harmonizálására nincs meg a készség! 

Más akaratához igazodni nem mindig könnyû. Isten aka-
ratát cselekedni pedig egyenesen lehetetlen, hacsak nem
újul meg a szív, és nem változik meg a lélek Isten kegyel-
mében. A tét pedig igen nagy, hiszen Jézus kijelenti: „Nem
mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja
nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát.” (Máté 7,21) Az Isten akaratának
megértése és megtétele tehát örök, sorsunkat meghatá-
rozó üdvösség-kérdés. Pál apostol ezért hangsúlyozza,
hogy aki Istennel közösségben akar maradni, békesség-
ben, örömben, áldásban, természetfeletti védelem alatt
szeretne élni, annak Isten akaratához kell igazodni. Nem
ahhoz, amit a világ sok csatornán keresztül sulykol, de nem
is saját, emberi akaratához, mert az is megannyi indulat,
vágy, ösztön, ördögi sugallat kereszttüzében áll, és még ha
tisztában is van vele, mi lenne nemes és helyes, nem képes
azt megbízhatóan véghez vinni. (ld. Róm 7) Emberi akara-
tunk ugyanis akkor mûködik magunk és mások javára, ha
Isten akaratának alárendelve felszabadul a jóra.

A böjti idõ alkalom arra, hogy felvizsgáljuk akaratunkat.
Tegyük fel a kérdést: mi mozgat engem? Kinek az akara-
tához igazodom? Milyen indulatok, érzelmek, érdekek
mérgezik az akaratomat, kapcsolataimat? Megismertem-
e már Isten jó és tökéletes, üdvözítõ akaratát az életemre
nézve? A Biblia, az igehirdetések segítenek abban, hogy a
Szentlélek Isten lelkünket és akaratunkat megtisztítsa a
káros befolyásoktól. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy
megszabaduljunk és bocsánatot kapjunk, ha minden bi-
zalmunkat Belé vetve, hittel kérjük. És azért támadt fel,
hogy új életet élhessünk az Õ erejével, amiben Isten aka-
rata érvényesül, ami élet és békesség. Legyen imádsá-
gunk a böjt minden napján: „Mi Atyánk, … legyen meg a
Te akaratod…”! 

iSTenTiSzTeleTeKeT Vasárnap 10-tõl tartunk 
iváncsán, amelyeket élõben is közvetítünk.

Figyelmükbe ajánljuk a HONLAPUNKON olvasható
fontos információkat! 

TeMeTéS, KereSzTeléS, eSKÜVŐ, lelKi TáMOgATáS
ügyében a lelkészek telefonon elérhetők.

web: ivancsa.parokia.hu    tel: 06 30 238 9773
email: ivancsairef@gmail.com

facebook: református gyülekezet iváncsa,
Adony, Besnyő, Beloiannisz
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Böjt: az akarat megtisztulása
áldás, békesség!
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