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Eseményekben gazdag időszakról
számolunk be a Besnyői Hírmondó e
havi lapszámának hasábjain, és az
előttünk álló téli ünnepkör ugyan-
csak bővelkedni fog programokban.

A faluközösség életének évente
visszatérő közéleti eseménye a Köz -

meghallgatás, amelyre nemrégiben került sor. Itt került ref-
lektorfénybe az az indítvány, ami a környezet, az itt élő em-
berek, és leginkább a gyermekek egészségének védelme
érdekében fogalmazódott meg óvodánk szülői közössé-
gének tagjaiban, és amit lapunkban is közreadunk, kérve
javaslatukhoz az Önök egyetértő támogatását.

Változások lesznek a fogászati rendelő vonatkozásában,
erről is olvashatnak az újságban.

Örömmel számolunk be az iskola és az óvoda, valamint

a Szironta és a Népdalkör életének legfontosabb, aktuális
mozzanatairól, és adunk át Önöknek egy fényképes beszá-
molót nagy őszi közösségi ünnepünk, élő hagyományunk,
a szüreti felvonulás és bál, valamint a Szent Mihály napi
máglyagyújtás rendezvényünkről.

Lapunk is tiszteleg az ötvenhatos forradalom mártírjai-
nak emléke előtt az október 23-i emlékműsor és koszorú-
zás történéseinek felidézésével. Halottak napja alkalmából
Juhász Gyula egy ideillő versét és írásunkat olvashatják,
és egy meghívót is láthatnak a lapban, amely egy örömteli
eseményre, a Mikulás közelgő besnyői látogatására hívja
fel a gyermekek, a szülők és a nagyszülők figyelmét.

Fogadják újságunkat szeretettel!
Fejes Zsuzsanna

polgármester

Kedves Besnyőiek!

Megemlékezés
1956-ról

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről, mártírjairól
emlékeztünk meg 2018. október 19-
én a Faluházban, majd azt követően
a kopjafánál történt koszorúzással.

Iskolánk 7. osztályosainak kiemel-
kedően színvonalas és megható
műsoráért köszönet illeti a diákokat
és a felkészítő pedagógust, Takács
Katalin igazgatóhelyettest.

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meg-
hirdetett közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás egy határozatképes testületi ülés,
amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat ille-
tékességi területén működő társadalmi és egyéb szerve-
zetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt,
ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javas-
lataikat.

Besnyő Község Képviselő-testülete 2018. október 17-én
tartott közmeghallgatást, melyen Fejes Zsuzsanna polgár-
mester lakossági tájékoztató keretében összegezte Besnyő
Község Önkormányzatának 2017. szeptembertől 2018.
szeptemberig végzett munkájáról szóló összefoglalót.

A közmeghallgatás keretében a község életét érintő leg-
lényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd
a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőének, Gönczölné
Rákász Zsuzsannának a beszámolóját. Ezt követően a
Népdalkör 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót is-
mertette Szuszán Jánosné, Jolika, a Népdalkör vezetője,
majd Páli Szilvia védőnő egészítette ki szóban a szakterü-
lete munkájáról készített írásos beszámolóját, végül pedig
a Pöttömsziget Óvoda Szülői Munkaközösségének képvi-

selői adták elő „Írásbeli kérelem Besnyő Község jelenleg
érvényben lévő növényi hulladékok égetési szabályának
(8/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletmódosításáról a
levegő tisztaságának, valamint gyermekeink és saját
egészségünk megőrzése érdekében” tárgyú kérelmüket. 

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Közmeghallgatás
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JÖN A MIKULÁS!
Hagyományainkhoz híven

ismét felkeresi

a besnyői gyermekeket 

a Mikulás!

Az iskola udvarán 

2018. december 6-án

16 órára minden

besnyői 

gyermeket, 

szülőket és 

nagyszülőket is 

szeretettel vár

BeSNyő KÖzSég ÖNKorMÁNyzAtA
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A kertes ház körül egész évben van tennivaló, de ha kony-
hakertünk is van, ez különösen igaz. Gyakran felmerül a
kérdés, mihez kezdjünk az összegyűjtött levélhalmokkal,
gazkupacokkal?

Sokan választják a kerti hulladékok elégetését. Gyors meg-
oldásnak tűnik a kert rendbetételéhez, de jusson eszünkbe
ilyenkor gyermekeink, unokáink és saját magunk egész-
sége is! A kerti növényi hulladékok elégetése nagyobb
mértékben szennyezi környezetünket és veszélyezteti
egészségünket, mint azt elsőre gondolnánk. A csütörtö-
könként és péntekenként tapasztalható füst növeli a leve-
gőben a szálló por mennyiségét, az avar és más növényi
maradványok elégetésével olyan káros anyagok szabadul-
nak fel ilyenkor, melyek rövid és hosszú távon is súlyos
károkat okozhatnak szervezetünkben. Az arra érzékenyek-
nél erősödhetnek az asztmatikus tünetek, károsan hatnak
az idegrendszerre, a légzőrendszerre, gyengíthetik az im-
munrendszert. Ilyenkor a levegő minősége sokszor telje-
sen alkalmatlan a kinti tartózkodásra, pedig gyermekeink
az óvodában és iskolában töltött szabadidejük egy részét
az udvaron töltik. Gondoljunk bele, mennyire káros ez a
számukra! 

Az égetés helyett vAn Más Megoldás.
A kerti hulladékot el lehet szállíttatni. Településünkön a
Vertikál Zrt. évente 8 alkalommal, havonta egyszer a kerti
hulladékot zsákban vagy kötegelve elviszi. 

A kerti hulladékok ártalmatlanításának kiváló módszere
a komposztálás is. 

Ha mégis ragaszkodunk az égetéshez, figyeljünk az alábbiakra:

– Csak a teljesen száraz növényi részeket égessük el,
a nedves csak füstöl. 

– Eső után, párás, ködös időben, erős szél esetén ne éges-
sünk, várjuk meg az alkalmasabb időpontot.

– Ha lehet, válasszunk esti időpontot az égetéshez, a füst
fizikai tulajdonságai miatt, a későbbi, hidegebb órákban
felfele száll, nem pedig szétterül.

– Közút közvetlen közelében ne gyújtsunk tüzet! Tartsunk
megfelelő távolságot szomszédaink épületeitől. Kerüljük
a balesetveszélyt!

– Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet, ne füstöljön órákig a ma-
gára hagyott halom! Égetés után szüntessük meg a füs-
tölést!

– Bár lehetőség van rá, de ne égessünk minden héten!
Szorítkozzunk a tavaszi és őszi időszakokra, amikor a leg-
több kerti hulladék keletkezik.

Csökkentsük kerti hulladék égetést, mert így tudunk
vigyáz ni a tiszta levegőre! gyermekeink egészségének
érdekében ez az egyik legfontosabb feladatunk.

A Pöttömsziget Óvoda
szülői munkaközössége

Pár gondolat a kerti hulladék égetésről

FOGÁSZAT 

2018. 12. 01. napjától 
a besnyői fogászaton 

a rendelési idő 
az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 12:00–18:00
Kedd: 14:00–18:00 
Szerda: 10:00–18:00
Csütörtök: 9:00–15:00
Péntek: —

Rendel:
Dr. Kamalian Abed fogorvos
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Felkészülten, nyugodtan kezdtük a 2018/19-es tanévet.
Persze többnyire ez átmeneti állapot. A mindennapi
munka forgatagában megbirkóztunk egy katasztrófavé-
delmi és egy ÁNTSZ ellenőrzéssel. Csupán egy „kis” lom-
talanítást kellett elvégezzünk, s minden egyebet rendben
találtak. Az ÁNTSZ vizsgálat megállapításai és javaslatai
alapján van egy kis remény, hogy tudunk venni majd né-
hány új padot és széket az elhasználódott bútorok helyett.
A fenntartó meglepett minket, s nagy örömöt okozott egy
új fénymásoló géppel. A mindennapi munkánkat nagyon
megkönnyíti, hisz a differenciált fejlesztéshez fontos, hogy
a képességeknek megfelelő, fejlesztő feladatlap kerüljön
a gyermek kezébe. 

Természetesen fókuszban a tanulás áll, s ez marad a
gyerekek legfontosabb feladata. Ugyanakkor nem mind-
egy, hogy jó kedvvel, örömmel jönnek-e iskolába. Azon
dolgozunk, hogy ez így legyen. Ezért vannak és szervezzük
a tanórán kívüli programokat, melyek színesítik a hétköz-
napokat. Iránymutató az év elején elfogadott munkater-
vünk.

Jó érzés látni, hogy új diákjaink szeretnek iskolába járni.
18 kis első osztályos kezdte meg az idei tanévet, s két ta-
nítójuk, Garaguly Krisztina és Kereki Rita kézben tartja,
nagy igyekezettel tervezi és szervezi a mindennapjainkat.
A hagyományokat követve, a szünet előtt megtörtént az

első osztályosok avatása, melyet mindig az 5. osztályosok
segítségével szervezünk meg. Játékos feladatok, móka,
kacagás volt a délután programja.

néhány villanásnyi 
az elmúlt időszak főbb eseményeiről

– Sokkal esztétikusabb lett a folyosó, miután a SZÜSZE se-
gítségével cipős állványokat vettünk, s Szikszai László
támogatásával és segítségével megoldódott a polcok
vízhatlanná tétele. Hálás köszönet az önzetlen, gyors se-
gítségért. 

sokszínű, gazdag hétköznapok
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– Elindultak a tanórán kívüli tevékenységek is. Annak elle-
nére, hogy fizetős lett a dráma tanszak, indulhatott idén
is a tagozat. 

– Szakköri keretben idén is működik a néptánc, s bízunk

benne, hogy mind több kisgyerek választja kedvelt dél-
utáni elfoglaltságnak. A szüreti felvonuláson ügyesked-
tek a néptáncosok, s szeretnénk advent környékén egy
bemutatkozót tartani a szülőknek. 
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– Szeptember 29-én részt vettünk a
felső tagozatosokkal a IX. Hon véd -
fesz ti válon. Látványos, mozgalmas,
tartalmas napot töltöttünk Pá koz don.

– Október elején találkoztunk Böde
Péter vándor mese íróval. Öröm volt
látni, hogy a szülők, gyerekek sok
könyvet vásároltak az írótól. 

– A Zene világnapján a 4. osztályosok
varázsoltak el bennünket és az óvo-
dásokat. Furulya, ének, citera színe-
sítette a megemlékezést. 

– Sok éve már, hogy az Állatok világ-
napján a gyerekek elhozzák házi
kedvenceiket s büszkén mutatják
egymásnak. Érződik az állatok sze-
retete, az elkötelezettség, felelős-
ségtudat, amit kisgyermekkorban
lehet kialakítani. 

– Külsőségeiben, tartalmában is meg-
hitt megemlékezést tartottak a 6.
osztályosok az aradi vértanúk tiszte-
letére. Öröm, hogy egyre több
szülő, külsős civil szervezet vesz
részt ezeken a megemlékezéseken. 

– A 7. osztályosok nagyon felkészülten
elevenítették fel 1956 eseményeit, s
méltó módon emlékeztek az áldoza-
tokra. 

– Az őszi idényben 2 alkalommal mé-
rettették meg magukat focista fiaink.
Küzdöttek, s mindkét korcsoportban
az első három helyen szerepeltek. 

– Már októberben megkezdtük az
egészségnevelést fókuszba állítani.
A védőnő, Szilvike az 1–2. osztályo-
soknak segített a Fogtündér segítsé-
gével a helyes száj- és fogápolást el-
sajátítani. 

– Jártunk Seregélyesen a 6–8. évfo-
lyamos tanulókkal, pálya orientációs
napon. Nem lehet elég időben el-
kezdeni, s még így sem lesz könnyű
a pályaválasztás, a beiskolázás. 

– Egy érdekes délelőtti program kere-
tében egy kis kuvik életével ismer-
kedtek meg az alsó tagozatosok.
Egész jól viselte a kismadár a sok ér-
deklődőt. 

– Mint minden évben, az idén is gyö-
nyörködhettek a gyerekek az ás-
ványkiállításban, sok érdekességet
tudtak meg az előadásokból.

– Igazi kihívás volt a hulladékgyűjtés
megszervezése. A hónap végén le-
bonyolítottuk, s az eredményekről
majd később adunk számot. 

Mindig előre kell tervezni. Így már
nagy vonalakban előkészítette a
SZÜSZ E a Luca-napot, készülünk az
Adventi forgatagra, s az év végi ünne -
pekre. 
Hálás köszönet a szülőknek, az önkor-
mányzat képviselő-testületének, az al-
polgármester asszonynak a támogató
segítségnyújtásért, az odafigyelésért.

Mátyási Sándorné
intézményvezető
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Mostanra az újonnan érkező gyerekek is belesimultak az
ovi mindennapi életébe, vidáman játszadoznak társaikkal,
új barátságok szövődtek. A mosolygós régi óvodások is
gyorsan felvették a megszokott ritmust, amit az óvodai
élet diktál.

Az iskolára való alkalmasság eléréséhez minden gyere-
ket képességeihez mérten igyekszünk fejleszteni.  Minden
évszaknak megvannak az ünnepei, melyekre az óvodában
készülünk. Ezekhez az ünnepkörökhöz kapcsolódnak a ver-
sek, mesék, énekek, amiket hallanak, illetve megtanulnak
a gyerekek, ezekhez kötődnek a kézműves tevékenységek,
játékok. Nagyon fontos, hogy a gyerekek életkorukhoz
megfelelő ismereteket szerezzenek tapasztalás útján az
őket körülvevő világról. Igyekszünk minél több olyan él-
ményhez juttatni őket, amely ezt az ismeretszerzést  elő-
segíti.

Mindezek figyelembevételén túl a fenntartó segítségé-
vel szép, esztétikus óvodát, játékokban bővelkedő udvart
teremtettünk, amelyek biztosítják azokat a feltételeket,
ahol a gyerekek jól érzik magukat, pozitív ingerek érik, és
fejlődést elősegítő tevékenységekre inspirálják őket.

Óvodánkban ezekben a hetekben minden az őszről és
az őszi jeles napokról szól. Gyönyörködünk az őszi táj
szépségében, csodálatos színeiben, beleszippantunk a
friss őszi levegőbe, zörgetjük lábunk alatt az őszi falevele-

ket. A szorgos kis kezek faleveleket, őszi terméseket gyűj-
tenek. Őszanyó se érkezett hozzánk üres kézzel, kosara
minden héten őszi termésekkel van megrakva: gyümöl-
csökkel és zöldségekkel.

Ezek mellett sok érdekes esemény színesítette gyerme-
keink napjait az elmúlt időszakban.

Mint minden évben, idén is kedves ünnepünk volt a
Mihály nap. A nem is olyan régi időkben a szeptember
hónap egyik legkiemelkedőbb napja Szent Mihály napja
volt. Az ősz beálltával a kinti munkák a földeken befeje-
ződtek, a terményeket az emberek betakarították, és egy -
idejűleg az állatokat is behajtották a mezőkről. Szent
Mihály napján sok helyen tartottak vásárt. Itt árultak a var-
gák, a csizmadiák, a kádárok, a szíjjártók, és a sok árus
mondókával csalogatta a vevőket. Ilyenkor szerezték be
az emberek a téli holmit, de nemcsak vásárolni mentek,
hanem ismerkedni és beszélgetni is. 

A vásári portékák készítése már szeptember közepén el-
kezdődött a csoportokban, szorgosan tanultuk a vásári
mondókákat. A kisfiúk és kislányok vásári hagyományhoz
illő ruhába öltöztek. Az őszi vásári asztalról nem hiányoz-
hatott a sokféle zöldség, gyümölcs és más finomság. A vá-
sári forgatagban minden ovisnak elfogyott a garasa, a ko-
sarak megteltek, elkezdődött a mulatság, roptuk a táncot.

„Minden áru elfogyott, csak a jókedv nem kopott!”

ÓvodAI életÜnKBŐl



A szüreti felvonuláshoz kapcsolódva a Méhecske cso-
portos gyermekek nagy tetszést arató szüreti műsora szó-
rakoztatta a felvonulókat és a kilátogató sokadalmat a
Községháza előtt. 

Nálunk az óvodában nem telik el úgy nap, hogy ne zen-
dítenénk rá egy-egy dalra, ne játszanánk el a kedvenc
dalos játékainkat, vagy lefekvés előtt ne énekelnénk vagy
hallgatnánk altató dalt, vagy zenét. A Zene világnapján
azonban különleges szerepet kap a zene. A 4. osztályosok
Bodrogi Csilla tanítónő felkészítésével gyerekdalokkal,
népdalokkal, hangszeres zenével örvendeztették meg óvo-
dásainkat a zene ünnepén. Köszönjük a színvonalas, él-
ményt nyújtó előadást!

A Méhecske csoportos gyerekek biztonságosabb közle-
kedésre való felkészítését segítette elő a Polgárőr
Egyesület és a körzeti megbízott szervezésében a kerék-
páros közlekedésbiztonsági ismeretekről szóló foglalko-
zás. A kerékpáros ügyességi pályán mindegyik gyermek
nagy figyelemmel, a legjobb tudása szerint haladt végig.

Bár az év minden napján oda kell figyelnünk a Föld élő-
lényeire, fontos, hogy bizonyos kiemelt napokon emlékez-
tessük magunkat felelősségünkre. 

Az Állatok világnapján, október 4-én játékos formában
gazdagítottuk ismereteinket az állatok életéről, védelmé-
ről. Környezetünk megismerése kiemelt feladata az óvo-
dának, ezen a napon a célunk az volt, hogy az ember és
állat közötti barátságot erősítsük, valamint felhívjuk a fi-
gyelmet az együttélés fontosságára és szabályaira.

Október 17-én a Tüskéshátú Madártanoda „Hüllők, pu-
hatestűek, kétéltűek” bemutatóján teknős, csiga és egy
gekkó volt a vendégünk. A sok érdekes ismeret mellett
testközelből is megcsodálhattuk őket.

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a
legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek,
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”

(J. F. Oberlin)
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Szeptember végén, a Szironta Együttes spanyol vendége-
ivel együtt, műsort adtunk a beloianniszi templomban.
Népdalcsokrot adtunk elő Czumpft Krisztina citerakísére-
tével, spanyol népdalt énekeltünk Papp László gitárkísére-
tével, és csengettyűztünk.

Aggteleken, a cseppkőbarlangban a spanyol kórus, a
Szironta Együttes és a népdalkör közös hangversenyt
adott. Páratlan élmény volt ebben a csodálatos természeti
környezetben fellépni.

Népdalcsokrot, spanyol népdalt énekeltünk és csen-
gettyűztünk.

Október 13-án, a pusztaszabolcsi Harmónia Nyugdíjas
Egyesület meghívásának tettünk eleget. Besnyőn gyűjtött
summás dalcsokorral, és Fejér megyei népdalcsokorral
léptünk fel, melyet Czumpft Krisztina kísért citerán.

Október.20-án Jászberényben szerepeltünk a XXIV.
Kossuth Népdalköri találkozón. Kossuth-dalcsokrot és
summás dalcsokrot adtunk elő, amely nagyon tetszett a
közönségnek.

Ellátogattunk a Jász Múzeumba, ahol Lehel kürtjét is
megtekintettük. Szálláshelyünk Nagykátán volt, ahol más-
nap a szép termálfürdőben fürödtünk.

Szuszán Jánosné

A Besnyői népdalkör hírei
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A Coral Stella Maris Björk kórust látta vendégül a Szironta
Együttes szeptemberben. Vendégeink 5 napot töltöttek
Magyarországon, Spanyolországból, San Javierből
(Murcia tartomány) érkeztek. 
Szeptember 26-án kora délután szállt le a repülőjük, de
nem kíméltük őket, már aznap este közös koncertet adtak
a Besnyői Népdalkörrel a beloianniszi Szent Demeter,
Szent Konstantin és Szent Heléna görög ortodox temp-
lomban. Majd pedig vacsorával kedveskedtünk meghívott
vendégeinknek, a Szironta Együttes irodájának udvarán
megkóstolhatták, hogy milyen is az igazi magyar gulyás,
melyet Papp-Lukács Jolika készített. 

A csütörtöki napon Magyarország fővárosába, Budapestre
látogatottak el a kórustagok. Jártak a Hősök terén, meg-
nézték a Bazilikát, ahol a Szent Jobbot, Szent István király
természetes úton mumifikálódott jobb kezét is megtekint-
hették. Az estét pedig egy kellemes borozós vacsorával
zártuk az agárdi Csóbor Pincészetben. 
Másnap Székesfehérvárra utazott a csoport, ahol a város
főterét és nevezetességeit csodálhatták meg. A Velencei-
tó Szúnyog-szigetén eltöltött ebéd után Adonyba indul-
tunk. Este a Szironta Együttessel és az adonyi
Gyöngyvirág Női Karral közös koncerten mutatták be re-
pertoárjuk értékes darabjait. 

vendégek spanyolországból
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Végül pedig magyarországi látogatásuk csúcspontja kö-
vetkezett, hiszen szombaton hajnalban a Coral Stella Maris
Björk kórus, a Szironta Együttes, Besnyői Népdalkör, va-
lamint a kíváncsi közönség együtt indult el Aggtelekre,
ahol szombaton délután már az Aggteleki Cseppkőbarlang
hangversenytermében zendültek, csendültek fel az ének-
hangok és a harangok. 
A Népdalkör a Xiloton Kkt. által fejlesztett hangolt-nyeles
csengettyűkön a Parasztkantátát, citerakísérettel egy Fejér
megyei népdalcsokort és Papp László gitárkíséretével egy
spanyol népdalt adott elő.
A Coral Stella Maris Björk kórus tagjait ismert és kevésbé
ismert kórusművekkel kápráztatta el a jelenlévő hallgató-
ságot. 
A Szironta Együttes a rövid koncerten három számot ját-
szott: G-Dúr Concerto (Andante), Verdi: La Traviata
(Bordal) és Balázs Oszkár: Három magyar népdal. Ez
utóbbi zenemű most szólalt meg kamarakórus előadásban

először zárt térben, sajnos a zeneszerző már ezt az elő-
adást nem élhette meg, így előadásunkkal Balázs Oszkár
előtt is tisztelegtünk.
Az impozáns helyszín, a kiváló akusztika egy csodás ma-
radandó élménnyel gazdagította mind a koncerten fellé-
pőket, mind pedig a közönség soraiban helyet foglaló ked-
ves vendégeket. 
Este Egerben, a Szépasszony-völgyben a Kulacs Csár dá -
ban vacsorázott a népes társaság, a finom falatok mellé a
hangulatot egy remek cigánybanda biztosította.
Vasárnap hajnalban repültek vissza vendégeink Spa nyol -
or szágba.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és bízunk a Coral
Stella Maris Björk kórusban, hogy tartalmas kapcsolatot
ápolhatunk továbbra is velük. Ezúton köszönjük program-
koordinátorunknak, Papp-Lukács Jolikának, hogy létre-
hozta ezt a találkozást és minden segítőnknek, hogy hoz-
zájárultak a spanyol csoport látogatásának sikeréhez! 
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Koszorúk, az emlékezés virágai borítják a sírokat szerte az
országban november első napjaiban. Sokan már Minden -
szentek napján felkeresik elhunyt hozzátartozóikat, barátai-
kat a temetőkben, de a többség Halottak napján vág neki
az utazásnak, vagy kerekedik fel, hogy a távolabbi sírokat
és környéküket rendbe tegye, mécsest helyezzen a fejfához. 

A temetőben aztán megállunk kis időre, fejet hajtunk.
Szívünket-lelkünket fájdalmas és felemelő, vidám pillana-
tok emléke árasztja el, ahogy tekintetünk a mécsesben pis-
lákoló lángba réved. Nehéz lenne szólni. Régi szokás, hogy
ez alkalomból meglátogatjuk távol élő, régen látott roko-
nainkat is, és együtt idézzük fel eltávozott szerettünk alak-
ját. A beszélgetés során szinte halljuk drága halottunk ked-
venc dalát-nótáját, vagy éppen látjuk őt lelki szemeink előtt,
amint gondozza a kertben a virágait, vagy ahogy táncol a
bálban, vagy hogy milyen boldog volt, hogy kacagott, ami-
kor először mártózott meg a Balaton vizében. Tudjuk, mi
volt a kedvenc étele, emlékszünk, milyen jó birkapaprikást,
pálinkát és bort tudott készíteni. És amíg ezeket tudjuk, bár
eltemettük a testét, a szelleme velünk van, emlékezetünk-
ben tovább él. Áldás és béke szeretteink hamvaira!

Juhász gyula: temető

A hervadás bús pompájában áll most
A temető. Ó, mennyi szín, derű,
Fehér és lila őszi rózsatenger,
Mely hullámzik az enyészet szelére.

Egy alacsony pad vár rám pihenőül,
Előtte zöld deszkából ácsolt apró
Sírdomb szelíden mosolyog a fényben.
Fölöttem magyar égnek végtelenje,
Előttem a határtalan magyar táj.

E kicsi sírban egy csöpp lányka szunnyad,
Mint elhervadt virág az ősi kertben.
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.

E kicsi hant előtt, e nagy magányban
Megölelem az édes életet,
Mely ragyogást küld jeltelen sírokra
S virágözönt az ódon temetőkbe
S az őszi nap csókjával arcomon
Megindulok rózsásan, dalosan,
A boldog elmúlás víg vőlegénye.

halottak napjára
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Az Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület megrendezte a X. Iwanch Kupát, ahol az összesített pontok alapján a harmadik
helyen végeztek. A versenyre 11 klub 91 versenyzője regisztrálta magát.

Ezen a versenyen mutatkozott be a kihon versenyszám (alapgyakorlat), amit Bachmann Tibor és edzője, Dr. Nánai
Ferenc újított meg.

A nevek és az eredmények a következők:
Halász Bendegúz kata (formagyakorlat) aranyérem 

kumite (küzdelem) ezüstérem
Andrási Réka kata (formagyakorlat) aranyérem
Medve Natália kihon (alapgyakorlat) aranyérem 

kumite (küzdelem) ezüstérem
Fülöp Zsófia kata (formagyakorlat) aranyérem
Kosztopulu Szandra kihon (alapgyakorlat) ezüstérem
Farkas Réka kihon (alapgyakorlat) bronzérem
Farkas Máté kihon (alapgyakorlat) bronzérem
id. Bachmann Tibor kata (formagyakorlat) ezüstérem
Fábián János kata(formagyakorlat) ezüstérem

kumite (küzdelem) aranyérem

Gratulálunk a versenyzőknek!

Övvizsga
Az iváncsai karate csoport júniusban tartotta éves övvizsgáját, ahol a következő eredmények születtek:

Tanács András dupla csík (sárga övön két piros csík) 6. gyermek fokozat
Fülöp Zsófia egy csík (sárga övön két piros csík) 6. gyermek fokozat
Halász Bendegúz két csík (fehér övön négy piros csík) 4. gyermek fokozat

A vizsgát most is, mint mindig a Magyar Fudokan Karate Szövetség elnöke, Dr. Nánai Ferenc 8.danos mester tartotta.

Gratulálunk a vizsgázóknak!

Karate eredmények
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Romániai nemzetközi bajnokság
Májusban az Iváncsai karate csapat Kisjenőre utazott egy meghí-
vásos versenyre, ahol 150 versenyző képviselte magát. A román
klub annyira vendégszerető volt, hogy a szállást és a nevezési
díját is állta a csapatnak.

Kata Kumite 
(formagyakorlat) (küzdelem)

Halász Bendegúz ezüst
Fülöp Zsófia IV.
Medve Natália bronz bronz

Fudokan országos Bajnokság
Az idén harmadik alkalommal rendezték Százhalombattán ezt
a viadalt. A versenyen több mint 22 klub 300 karatékával kép -
viseltette magát. Ami újdonságnak számított, két felnőtt verseny-
szám: a botos kata (formagyakorlat) és az open kumi te (nyílt küz-
delem), ahol nem volt súlycsoport és korosztály sem illetve védő -
felszerelés nélküli küzdelem. Ebben a versenyszámban 7 felnőtt
induló jelent meg, és ami nagyon jó hír: ebben a versenyszám-
ban először iváncsai arany érmes született, Bachmann Tibor
szemé lyében.

Halász Bendegúz kata (formagyakorlat) országos bajnok / aranyérem
szivacs kumite országos bajnok / aranyérem

Andrási Réka kata (formagyakorlat) IV. hely
Fülöp Zsófia kata (formagyakorlat) bronzérem
Kosztopulu Szandra kata (formagyakorlat) bronzérem
Medve Natália kumite (küzdelem) VII. hely
Fábián János botos kata (formagyakorlat) bronzérem
Bachmann Tibor kata (formagyakorlat) bronzérem

súlycsoportos kumite (küzdelem) aranyérem
open kumite aranyérem

Gratulálunk! Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület
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szent Mihály napi máglyagyújtás

Idén már hatodik éve, hogy szent Mihály napjának tisz-
teletére máglyát gyújtottunk az iskola udvarában. ven -
dé gein ket az iskolaudvaron épült közösségi kemencénk-
ben sütött langallóval vártuk. 

ezúton is köszönjük minden résztvevőnek és érdeklő-
dőnek, hogy személyes közreműködésével, részvételével
hoz zájárult a programsorozat sikeréhez!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

„Utunk arany kapuján
őrzőként áll szent Mihály
Izzó fénykarddal kezében
járja körbe most a Földet.”

„A napok ereje egyre fogy
A szívek fénye felragyog
Aranyló őszön át lép felénk
Arca sugárzó égi fény”
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szüreti felvonulás és bál
Önkormányzatunk 2018. szeptember 29-én, Mihály napján rendezte meg településünkön a
hagyományos szüreti felvonulást és az azt követő bált. 
Borult időben gyülekeztünk, de nagy örömünkre a fiatalok tánca még a napsugarakat is elő-
csalogatta. Népviseletbe öltözött fiataljaink lelkesen és vidáman járták be Besnyő utcáit, és
tánccal, zenéléssel köszönték meg az érdeklődést és a megállókban a szíveslátást. 
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A felvonuláson részt
vettek a helybéli és a
környező települések-
ről érkező csikósok és
lovas kocsisok is. 
A kisbíró verses be-
szédével köszöntötte
hallgatóságát és min-
denkit buzdított a szü-
reti mulatságon való
részvételre. 
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Köszönjük a részvevőknek, a segítőknek, hogy
hozzájárultak e rendezvényünk sikeréhez, hagyo-
mányaink továbbéltetéséhez! 

Fejes Zsuzsanna
polgármester


