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Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó ez évi negyedik lapszámában beszámolunk iskolánk és óvodánk nyári
programjairól, a Szironta Együttes híreiről, terveiről. Olvashatnak
a Karatésok vizsgaeredményeiről
és velencei edzőtáborukról.
Nagy szeretettel gratulálunk
munkatársunknak Kálmán-Lédeczi
Krisztinának és férjének Kálmán
Gergőnek házasságkötésük alkalmából!
Idén is szervezünk településünkön elektronikai hulladékgyűjtést, kérem, hogy lehetőség szerint mindenki éljen az alkalommal!

A közelgő Idősek világnapja alkalmából szeretettel
köszöntöm Besnyő község időseit, és kívánok jó
egészséget, örömöket, minden jót valamennyiüknek!

Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak a szülőknek, akik elvégezték iskolánk tantermeinek festését, szépítését! Munkájuknak köszönhetően iskolásaink szép, tiszta környezetben kezdhetik meg a
tanévet.

Fogadják szeretettel lapunkat!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

IdőseInknek, szeretettel

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október 1-jét
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁ-vá nyilvánította.
Azóta e napon világszerte megkülönböztetett
figyelemmel fordulunk sok évet megélt
embertársaink felé.
E helyről köszöntöm most Besnyő község
időskorú lakosait a magam és Önkormányzatunk
nevében, és kívánom, hogy még sokáig
örvendjenek jó egészségnek, élvezzék családjuk
szeretetét, éljenek a megérdemelt pihenés
lehetőségével, hódoljanak kedvenc
szórakozásuknak, hobbijuknak, gyarapítsák
tudásukkal, tapasztalataikkal, ötleteikkel
községünk közösségeit!
Fogadják szeretettel Blaskó Mária:
JÓ TANÁCS című versét!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Blaskó Mária:

JÓ tAnÁCs

Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

NYÁRI ÉLET AZ ÓvodÁBAN

Nyáron az óvoda egy kicsit csendesebb, családiasabb volt
a megszokottnál. A kisgyermekek egész nyáron élvezhették a jó időt és egymás társaságát az udvar fáinak
árnyékos lombjai alatt. Az összevont csoportokban való
tevékenységek segítették a közösségben való alkalmazkodóképesség kialakulását, új barátságok születtek.
A nyári időszakban is fontos volt, hogy az óvodai életet
olyan tartalommal töltsük meg, amely bár egy kicsit eltér
a megszokottól, mégis színes, változatos és élményekkel
teli. A dolgozók mindent megtettek azért, hogy a nyomasztó hőségben olyan tevékenységeket és körülményeket teremtsenek a gyermekek számára, mely élménnyé
teszi az óvodai napokat.
Szeptember 1-jétől szeretettel várunk minden óvodásunkat a következő vidám, játékkal és élménnyel teli nevelési évben!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
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ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ!!!

Besnyő Község Önkormányzata az E-elektra Zrt-vel
együttműködve, hulladékgyűjtési akciót szervez.
A gyűjtési akció időpontja:
2021. szeptember 14-én (kedden)
08 órától 12 óráig

2021. szeptember 16-án (csütörtökön)
15 órától 19 óráig
A gyűjtés helyszíne:
polgármesteri Hivatal udvara
(Besnyő, Fő utca 35.)

MIKET vESZüNK ÁT?

Csak egészben lévő elektronikai eszközök:

4 nagy háztartási gépek (pl. mosógép, tűzhely,
hűtőgép stb.)
4 kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító,
konyhai gépek stb.)
4 számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, telefon stb.)
4 szórakoztató elektronikai berendezések (pl. a
NEM ÜVEGES, CSAK LED és LCD televízió készülék, rádió stb.)

4 barkácsgépek (pl. fúrógép, fűnyírógép stb.)
4 világítástechnikai berendezések (pl. lámpák
stb.)
4 játékok és szabadidős sporteszközök.

MIKET NEM vESZüNK ÁT?

8 ami nem elektronikai hulladék
8 veszélyes hulladékkal, fertőző anyaggal
szennyezett elektronikai eszközök, alkatrészek
8 képcsöves televíziók
8 szétbontott elektronikai eszközök (pl. törött
képcsöves eszközök, kompresszor nélküli
hűtők, szétszedett számítógépek stb.).
8 akkumulátorok
8 elemek

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb
mértékben hasznosuljanak, illetve a környezetre,
emberre veszélyt jelentő anyagokat ellenőrzött
körülmények között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk
tisztaságáért!

SZELfIpoNT A LIgETBEN

Sárosdi Marcsi ötletét felkarolva és azt kiegészítve önkormányzatunk elkészíttette a Ligetben településünk nevének betűiből álló szelfipontot. Az Ő betűt egy szívvel helyettesítettük, melynek
belső rácsozata alkalmas „szerelemlakatok” elhelyezésére.

Fejes Zsuzsanna, polgármester
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vIdÁM pERCEK A BESNYőI
ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS ISKoLA
TÁBoRAIBAN

Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak a Csodaszarvas-program keretében a nyári szünetben tábori programokat szervezzünk. Két turnust sikerült megnyernünk a pályázaton, aminek nagyon örültünk.A táborokat helyben valósítottuk meg, és olyan programokat nyújtottunk, melyek értéket és élményt adtak a
gyermekek számára.
Mindkét tábort Fülöpné Kipru Miranda és Kárász Andrea
tanító nénik vezették. Köszönet és hála kitartásukért, gyermekszeretetükért, kreativitásukért, a színes programokért.
A rendelkezésre álló összegből napi négyszeri bőséges
étkezést valósítottunk meg. Az összetartozás jeleként, egységcsomagot kaptak a gyerekek hátizsákkal, amely igen
hasznosnak bizonyult.
A kollegák olyan programokkal teleszőtt, ötnapos nyári
kikapcsolódást állítottak össze gyermekeink számára,
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amely hasznos tudással és felejthetetlen élményekkel, emlékekkel gazdagította őket. A színes programokon túl, élményt jelentett egy új csapat részesének lenni, ugyanakkor kiszakadni a megszokott, mindennapi környezetből is.
A gyermekek a tábor folyamán mindvégig csoportokban dolgoztak.A táborba érkezéskor, véletlenszerű csapatokba kerültek. A csapatok zászlót készítettek, csapatindulót írtak, sportversenyeken, kreatív versenyeken mérték
össze erejüket. Várat építettek gallyakból, kupakokat gyűjtöttek, de a legvidámabb perceket és a legtöbb kacagást
a vizesjátékok hozták.
A tábor fő témája a Közlekedés, KRESZ, Sport és
egészségre nevelés volt. Ennek jegyében vendégek is érkeztek hozzánk. Az egészséges életmódra való nevelés keretén belül előadást tartott Páli Szilvia védőnő, Bachman
Tibi bácsi pedig, a mindennapi mozgás fontosságát hang-

súlyozva tanított harcművészeti elemeket. A szabályos biciklis közlekedést Sós Bandi bácsitóltanulták meg a gyerekek, aki fantasztikus biciklis pályát is épített. A tankerület
által küldött Eszti néni nagyon különleges labdajátékokat
mutatott. A hét végére minden csapat nyertesként élte
meg a programokat. A táborok záró napjain Vadas Zsófia
által felajánlott finomságokkalünnepelhettünk.
Célunk volt, hogy a gyermekek minden perce le legyen
kötve és ne legyen idejük unatkozni. Sok sportprogramot,
játékos vetélkedőt, kirándulást, kézműves foglalkozástszerveztünk. A művészeti nevelés, kézművesség, kulturális
örökségeink, hagyományőrzés jellegű programra többször is sor került a turnusban. A programok során mindvégig a jókedv, a vidámság volt jellemző. Az önfeledt szó-

rakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes programok
biztosították a kellemes kikapcsolódást, feltöltődést tanulóink számára.
Összegzésként elmondható, hogy a gyermekek a változatos programoknak köszönhetően sok új és kellemes élménnyel térhettek haza. Kitűnő hangulatban telt ez a két
hét, mindenki nagyon jól érezte magát és számos barátság
is kötődött.
Végtelen hálánkat fejezzük ki minden segítőnek, aki önzetlenül, szabad idejéből segítette, támogatta táborainkat,
színesítette azok programjait.
Köszönet Miranda néninek a tábori beszámolóért.
Jövőre találkozunk
Garaguly Krisztina

Imádság az új tanév kezdetén
Urunk, Istenünk! Drága mennyei Atyánk!

Köszönjük Neked a gyermekeket: kicsinyeket és nagyokat.
Hálásak vagyunk életükért, és azért is, hogy az elmúlt nyáron megőrizted őket. Köszönjük, hogy elkezdhetik az új
tanévet az iskola padjaiban. Kérjük, adj kegyelmet, hogy
a járvány ne zavarhassa meg az oktatás szokásos menetét.
Áldd meg a pedagógusokat, hogy felelősen, szakértelemmel és szeretettel neveljék, tanítsák a rájuk bízottakat.
Kérünk, a szülőket is lásd el minden nap elegendő türelemmel, erővel és bölcsességgel, és ajándékozd meg
a családokat békességeddel. Kérünk, áldd meg a tanulókat,
hogy igaz barátokat találjanak, akikkel a jóra segítik egy-

Áldás, békesség!

mást. Őrizd meg őket minden bajtól és betegségtől, tévutaktól és hiábavalóságoktól. Azért könyörgünk, hogy
minden gyermek testben, értelemben és lélekben való
gyarapodását szolgálja ez a tanév is. Kérünk, hallgass meg
minket az Úr Jézus Krisztusért!
Ámen.
„végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok
egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és
a békesség Istene veletek lesz.”
Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
református lelkipásztorok
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Gratulálunk!

Besnyő Község Önkormányzata és a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal nevében
szeretettel gratulálunk önkormányzati hivatalunk tündéri ügyintézőjének
Kálmán-Lédeczi Krisztinának és férjének Kálmán Gergőnek házasságkötésük alkalmából!
Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra a házassághoz fűzött legszebb reményeik, találják
meg egymásban társukat és támaszukat, új családjukban a boldogságukat!
A legjobbakat kívánva:

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bugyi Katalin

kirendeltségvezető

KARATE HíREK

Velencén edzettek, vizsgáztak, táboroztak a karatésok

„A mai edzést holnap már nem tudod bepótolni”

Augusztus első hetében a Fudokan
Karate Nemzetközi edzőtáborában,
Velencén töltöttek egy hetet az Iváncsai
Kiai Shotokan Karate Sportegyesület
lelkes tagjai. A táborban közel kilencven karate sportoló edzett együtt, gyermekek és felnőttek egyaránt. A tábor
15 éven keresztül Tatán került megrendezésre, de ebben az évben új helyet kellett választani. Hosszas kutatás
után, idén a velencei sporttábor adott
helyszínt a rendezvénynek.
A helyszín közelsége miatt, az iváncsai karate egyesületből Andrási Liza
és Borza Fanni napközis táborozóként
vettek részt a programokon. Németh
Csongor elfoglaltság miatt csak vizsgázni jött a táborba. A tábor pénteki
napján Csonginak 75 kérdésből álló
elméleti anyagból kellett bizonyítania
felkészültségét és alaptechnika és formagyakorlati bemutatót kellett tartania. Elméleti és gyakorlati tudását
a 8. danos karatemester, dr. Nánai

Ferenc, a Magyar Fudokan Karate
Szövetség elnöke előtt kellett bemutatnia. Csongor a szép gyakorlatával
és eredményes elméleti vizsgájával
kiérdemelte és megszerezte a citromsárga övet. Csapatunkból még Andrási Réka vizsgázott. Neki az elméleti
anyagból kellett elérnie a narancs
szintet, illetve alaptechnika és formagyakorlatokat bemutatnia. Réka igen
jól teljesített, dupla fokozatot ugorva
megszerezte a narancssárga övet.
Az egyesületből még további
4 gyermek vizsgázott eredményesen.
A tábor hagyományai szerint a vizsgázók csak a táborzáró napja előtti este
értesülhettek a vizsgaeredményeikről.
Igen nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. Dicséret minden vizsgázónak a szép eredményéért!
A kitartó, szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, a szép vizsgaeredményeket és öveket.
vizsgázók neve és eredményeik:
Andrási Réka 9. gyermek fokozat
(narancssárga övön 1 piros csík)
Ignáth Panna Emese 8. kyu
(citromsárga öv)
Müller Fanni 9. gyermek fokozat
(narancssárga övön 1 piros csík)
Németh Csongor 5. gyermek fokozat
(citromsárga övön 1 piros csík)
Nyári Bianka Napsugár 4. gyermek
fokozat (fehér övön 4 piros csík)
Schrick Levente 3. gyermek fokozat
(fehér övön 3 piros csík)

Gratulálunk minden vizsgázónak és a
felkészítő edzőnek, Bachmann Tibor-
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Shihan Nánai Ferenc

nak! További eredményes és kitartó
edzést, és újabb öveket kívánunk!

Bachmann Tibor, karateedző 2021.
szeptembertől folytatja edzéseit Iváncsán és a környező településeken,
Besnyőn és Adonyban egyaránt.
Szeretettel várja a kezdő és haladó
karatésokat. Jelentkezés az edzések
helyszínén vagy telefonon, az alábbi
telefonszámon: 06/70 373 16-95.
Edzések helyszínei és időpontjai:

Adony:
Kedd és csütörtök 18:00-tól 19:30-ig
az Adonyi iskola tornatermében.
Besnyő:
Minden pénteken 16:00-tól 17:15-ig
a Besnyői iskola tornatermében.
Iváncsa:
Minden kedden 16:00-tól 17:15-ig az
Iváncsai faluházban.

Iváncsai Kiai Shotokan Karate
Sportegyesület
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úJRA SZíNpAdoN!

Mozgalmas időszak vár a következő hónapokban a Szirontára, de a járvány időszaka alatt sem tétlenkedtünk.
Bár koncertezni nem tudtunk, de online foglalkozások,
rengeteg próba, adóbevallások elkészítése 1 százalékos
kampányt és nyári tábort is szerveztünk.
Az iskolakezdés közeledtével évek óta megszokott, hogy
a hátrányos helyzetű családokat tanszerekkel segítjük, ez
idén sem volt másképp. A tanszerosztásunkat a Családsegítő Szolgálattal együttműködve végezzük, idén 40 diák
kapott tanszercsomagot több mint 200 ezer forint értékben, ez azt jelenti, hogy egy-egy diák iskolakezdéséhez átlagosan 5 ezer forinttal járultunk hozzá, ami többgyermekes családoknál ennek többszöröse is lehet. Sikeres és
eredményes tanévet kívánunk mindenkinek!
A tavaszi félévben is folytatódtak csengettyűs és citerás
foglalkozásaink, elsősorban online formában és augusztus
utolsó hetében a foglalkozásokon részt vevő gyerekek
egyhetes napközis táborban ismerkedhettek mélyebben a
két hangszer rejtelmeivel, de június végén Iváncsa, Adony
és Pusztaszabolcs óvodáiban is koncerteztünk. Ezekben az
intézményekben is a fejlesztő foglalkozásainkat zártuk le
egy-egy előadással.
Ami a tavaszi és év eleji időszakot illeti: irodánk jellemzően online ügyfélfogadást tartott és az ilyenkor megszokott adó 1 százalékos kampányunkon dolgoztunk. Csaknem 300 adóbevallást készítettünk el ingyenesen, mindössze annyit kértünk, hogy a civileknek felajánlható szja
1 százalékról a Szironta részére rendelkezzenek. Ennek
köszönhetően várhatóan több mint 1 millió forintnyi adófelajánlás érkezik szervezetünkhöz. Ez a járvány időszakában rendkívül nagy segítség, hiszen csaknem egy évig
nem koncertezhettünk és a tavalyi adventi időszak koncertjeinek elmaradása, a járványügyi korlátozások szervezetünket is megviselték anyagilag. Ennek ellenére nem
váltunk meg egyetlen munkatársunktól vagy zenészünktől
sem és most új repertoárral készülünk a koncertjeinkre.
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Május végétől, a járványügyi korlátozások jelentős enyhítésével együtt szinte azonnal megkezdtük koncertjeinket.
Májustól augusztusig 10 felkérésnek tettünk eleget, de
ennél jóval mozgalmasabbnak ígérkezik az előttünk álló
őszi időszak. Meghirdettük újra színpadon! akciónkat,
amelyben összesen 60 ingyenes fellépést kínáltunk
országszerte az újranyitás után az őszi, adventi, majd a
jövő tavaszi időszakra. Emellett térzene koncertjeinkre is
nagyobb hangsúlyt fektetünk a rendezvényszervezőket
arra biztatva, hogy együttesünket többször meghíva költséghatékonyan minőségi és különleges koncerttel ajándékozhassák meg a helyi közönséget. Csak a nyári-őszi időszakra több mint 60 felkérés érkezett, ebből több mint
ötvenet teljesítünk majd augusztus közepétől október
végéig, a karácsony előtti hetekre pedig már most 20 felkéréssel tervezünk és várhatóan még legalább másfélszer
ennyi koncertet szeretnénk megvalósítani, hogy minél
több helyszínen tehessük meghittebbé az idei karácsonyvárást.

Besnyôi Hírmondó
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