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Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó ez évi utolsó lapszámában nemcsak intézményeinkről és civil szervezeteink
tevékenységéről szóló híradást olvashatnak, de – ahogy az már egy örömteli hagyomány Besnyőn –
az elmúlt évben született besnyői babákról és a frigyre lépő ifjú házasokról is láthatnak egy-egy tablót.
Divatos szóval mondva húzós évünk volt, de a gondok mellett sok örömteli eseményről is beszámolhattunk az év folyamán lapunk hasábjain.
Méltán vagyunk büszkék a faluban történt fejlesztésekre, folyamatosan jól működő, egyre szépülő
intézményeinkre, útjaink állapotának javulására, és arra, hogy a sport és a kultúra területén is szép
sikereket érnek el közösségeink.
Karácsony közeledtével készülünk az adventi koszorún a negyedik gyertya meggyújtására.
A várakozás négy hetében alkalmunk nyílik lelkünk és szívünk megvizsgálására, a 2018. esztendő
leltárának elkészítésére. Bármit is mutat azonban a mérleg, fontos, hogy a történteket magunk mögött tudjuk hagyni,
és hagyjunk időt magunknak az értékelésre és a jövő megtervezésére. Ha szeretettel tudunk visszanézni mindarra, ami
örömet okozott az elmúlt évben, és ha nem gyötörjük magunkat a múlton való rágódással, elfogadjuk azt tanításként,
akkor békesség költözik a lelkünkbe, és megérzünk valamit a karácsony igazi üzenetéből: a szeretet, a fény győzedelmeskedik a sötétség felett.
Azt kívánom valamennyi besnyőinek, hogy ez a szeretet, ez a békességgel átitatott fény járja át a szívét az ünnepen,
és maradjon belőle a dolgos hétköznapokra is!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Besnyő Község Önkormányzata nevében,
Bere Róza kulcsi festő akvarelljével
kívánunk áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt,
és a legjobb egészséget, boldogságot,
mindenből a legjobbat, örömöket, sikereket
az új esztendőre, minden besnyőinek!
Fejes Zsuzsanna polgármester
és
dr. Bugyi Katalin kirendeltségvezető

adventi gyertyagyújtás

Ismét elérkezett az advent ideje. A Fény eljövetelére várakozás, az advent időszaka – akarva-akaratlan –mindig óriási hatással van az életünkre. A legnagyobb rohanás kö-

zepette is azon vesszük észre magunkat, hogy vágyunk a
lecsendesedésre, a lélek békéjére. Átértékeljük az életünket. Még a szkeptikus emberek is észreveszik, hogy ilyenkor egyszerűen vágynak jónak lenni. Igénylik azt, hogy
fontosak legyenek.
Idén már nyolcadik éve, hogy a falu központjában lévő
körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt, melynek gyertyáit – a negyedik gyertya kivételével – vasárnap
délutánonként gyújtjuk meg. A négy vasárnap, illetve az
azokat szimbolizáló gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik.
Az adventi koszorút idén is Kroó Henrietta és édesanyja,
Kroó Istvánné készítette, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Idén december 2-ára esett advent első vasárnapja, amikor meggyújtottuk az első gyertyát, a negyedik alkalom
pedig december 21-én lesz, 17.00 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Télapó

December 6-án ellátogatott Besnyőre is a Télapó. A játékos gyermekműsor után – az Önkormányzat jóvoltából –
minden 14 év alatti besnyői gyermek mikuláscsomagot
kapott.
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Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és a kedves,
öreg Télapó jövőre is ellátogat hozzánk.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

2018. | 12. | 11.

BESNYŐ KözSég öNKORMÁNYzaT

SajTóKözlEMéNY
lEzÁRUlT „az óVODa épÜlETéNEK KÜlSŐ FElÚjÍTÁSa
éS az óVODaUDVaR FEjlESzTéSE BESNYŐN” cÍMű pROjEKT

lezárult „az óvoda épületének külső felújítása és az óvodaudvar fejlesztése Besnyőn” című projekt.
a 21,10 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megtörtént az óvoda épületének külső felújítása, az
óvodaudvar fejlesztése, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése. a projekt a Széchenyi
2020 program keretében, a TOp-1.4.1-15 kódszámú, „a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívás segítségével
valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból,
vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra.
Az óvoda 1964-ben, két csoporttal kezdte meg működését, majd a gyermeklétszám növekedése miatt még egy
csoporttal bővült az intézmény 1975. szeptember elsejétől. Jelenleg is háromcsoportos az óvoda.
A projekt keretében megtörtént az óvoda épületének külső felújítása, az óvodaudvar fejlesztése, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése.
Az infrastrukturális beruházás során megvalósult a vakolat leverése, valamint a homlokzatvakolat, fal-, pillér-oszlop, szerelt kőburkolatok készítése. Elkészültek a kőművesmunkák, javítások, és a villamoshálózat felújítása.
A kerítésépítés, illetve -javítás is a projekt részét képezte. A homlokzati hőszigetelési munkák is elkészültek.
A villamosenergia-felhasználás csökkentése érdekében napelemrendszer került felszerelésre.
Az óvoda nevelési tevékenységéhez szükséges udvari játékok, eszközök beszerzése is megtörtént. A gyermekek
építőjáték készletei elhasználódtak, hiányossá váltak. Új fejlesztő játékok kerültek beszerzésre.
A szakmai munka ellátásához, a fejlesztési tevékenységek teljes körű biztosításához szükségessé vált a készletbővítés.
A projekt megvalósítója: Besnyő Község Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2017. 05. 01.–2018. 09. 30.
A projektzárás dátuma: 2018. 09. 30

További információ kérhető:
Besnyő Község Önkormányzat
06 25 505 050
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óVODaI élETÜNKBŐl

Az elmúlt időszakban is sok színes programban, ünnepben részesültek óvodásaink.
November 12-én késő délután a családokkal együtt lámpásokkal felvonultunk, majd a Faluházban a Lóca együttes
„Száz liba egy sorba’, mennek a nagy tóra” címmel, a
Szent Márton legendára épülő zenés gyermekműsor keretében néphagyományokat és népszokásokat elevenítettünk fel sok énekkel, játékkal, mozgással.
November 20-án a Méhecske csoport Tárnokra utazott
az üveggyárba, üzemlátogatásra. Megmutatták a gyerekeknek, hogyan készülnek a karácsonyfadíszek, majd minden kisgyerek festhetett magának 1 gömböt, amit hazavihetett magával. A kiállított, csodálatos, kézzel festett üvegdíszeken csillogó szemekkel ámultak el óvodásaink.
Intézményünkben nagy öröm a Mikulás-várás, az ezzel
járó készülődés. Napokkal előtte megteremtjük a hangulatot, szorgalmasan díszítjük az óvodát, a gyerekek színezik, festik a papírmikulást, a csizmáját, puttonyát. Dalaink,
verseink, meséink a jóságos öregről szólnak. Ezekkel a tevékenységekkel „becsalogatjuk a Mikulást a szívünkbe”.
December 6-án a gyerekek nagy izgalommal várták,
hogy eljöjjön hozzánk a jóságos Mikulás bácsi. Zenés,
énekes kedvcsináló műsor után, csengőjét rázva tért be
hozzánk a nehéz zsákjával, amiben a jó gyerekek csomagjai lapultak.
A kisebb gyerekek kicsit megszeppenve, a nagyobbak
hatalmas örömmel fogadták az öreg Mikulást.
A karácsony várása minden kisgyermek életében egy
izgalommal teli időszak. Az előkészületekben átélik a készülődés örömét, az ünnep előtti izgalmat. A karácsonyi
ajándékok, díszek elkészítése, az óvodai ünnepre való felkészülés az egész adventi időszakban folyamatos tevékenykedést jelent számunkra. A napok múlását mindhárom csoportban adventi kalendáriummal jelezzük, mely
kis ajándékot is rejt a szerencsés kisgyermeknek.
Advent vasárnapját követő hétfőkön közösen gyertyát
gyújtunk a koszorún, énekelünk, verselünk, ünneplünk. Az
első gyertya gyújtásánál felidéztük adventi verseinket, dalainkat, majd Tóth Zsuzsanna meséket mondott óvodása-

inknak, melyek a barátságról, szeretetről és az összetartozásról szóltak. Az elkövetkező héten eggyel több gyertyaláng gyulladt fel az adventi koszorúnkon, és ennek alkalmából óvodánk zeneovis és népi játékos csoportjai adtak
kis műsort az eddig tanultakból Czumpft Krisztina vezetésével.

Az óvoda dolgozói nevében kívánom, hogy minden
családban legyen karácsony legszebb dísze a boldogság és szeretet!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
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Bemutatkozás

„Érezzétek és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”
(Zsoltárok 34,9)

Ez a bibliai igevers hangzott el felettünk áldásként lelkésszé
szentelésünk alkalmával. Iváncsára kerülésünkkel régi közös
álmunk vált valóra, amiben Istenünk jóságát érezhettük: feleségemmel együtt szolgálhatunk gyülekezeti lelkipásztorokként. Ilka lelkészcsaládban nőtt fel, gyermekkora óta lelkésznek készült, és már teológiai tanulmányainak végén járt, amikor házasságot kötöttünk. Én érettségi
után a tanári pályát választottam,
hat évig dolgoztam a Gödöllői Református Líceumban, de közben
megértettem, hogy Istennek más
terve van az életemmel. Már
három gyermekünk megszületett,
amikor elkezdtem teológiai tanulmányaimat Budapesten. Az egyetemi évek során Isten két további
gyermekkel ajándékozott meg
bennünket. A Teológia befejezése
után egy budapesti református általános iskolában végeztem igazgatóhelyettesi és iskolalelkészi
szolgálatot.
Gyermekkorom óta a Budapest–Rákosszentmihály–Sashalmi
Református Gyülekezetbe jártam
szüleimmel, ahol sok jó példa volt
előttem, legfőképp a lelkipásztor
házaspár, akik nagy segítségemre
voltak a hitben való növekedésemben az évek során. Tizenhat
éves koromban, egy nyári ifjúsági tábor alkalmával vett
döntő fordulatot az életem, amikor megértettem, hogy
szükségem van Jézus Krisztusra, s elhatároztam, hogy új
életet kezdek Vele. Megtapasztaltam annak a békességét,
hogy most már tudom, hogy jó irányba halad az életem,
mert Isten kezébe tettem le azt. Átéltem annak a felszabadító örömét, hogy többé nem nyomaszt sok bűn és elrontott dolog terhe, mert megvallva azokat, bocsánatot kaptam. A korábbi hiábavaló és önző felfogásomat elhagyva,
új célom lett, hogy sokakkal megismertessem Isten szere-

tetét, és Jézus követésére hívjam az embereket. Jézus segítségével minőségi változások történtek, és történnek
azóta is az életemben, amelyek egész családom számára is
áldást jelentenek. A Biblia mindennapi olvasmányom lett,
egyre több bátorítást, útmutatást merítek belőle, miközben
egyre jobban megismerem a
Szentháromság Istent.
A tavasz folyamán értesültem
róla, hogy az iváncsai lelkészi
állás megüresedett, és miután a
Presbitérium meghívását a gyülekezet közössége is megerősítette, augusztusban megérkeztünk Iváncsára. Nagyon szeretnénk, hogy a ránk bízott településeken, így Besnyőn is minél többen megismerjék azt az örömöt,
erőt és békességet, amit a Jézus
Krisztussal való személyes kapcsolat számunkra is jelent. Azon
munkálkodunk, hogy a Református Gyülekezet egy olyan közösség legyen, ahol idősek és fiatalok, egyedülállók és családok
együtt tapasztalhatják meg Isten
jelenlétét és életet átformáló szeretetét. Ezért várunk mindenkit
vasárnap délelőttönként 10 órakor az iváncsai istentiszteletre,
amellyel párhuzamosan gyermek-istentiszteletet is tartunk.
Besnyőn pedig minden hó első vasárnapján tartunk istentiszteletet az imaházban (Kultúr köz 6.) délután 2 órakor.
Áldás, békesség!
Tavasz Kristóf
református lelkipásztor

ELÉRHETőSÉGEK:
E-mail: ivancsairef@gmail.com
Telefon: 0630 238 9773

Kedves Besnyői Hívek!
2018. december 25-én, kedden 15 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepi szentmise a Besnyői Római Katolikus Templomban. A szentmisét bemutatja: Páli Balázs agárdi plébános. Mindenkit szeretettel várunk!
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Besnyői R. K. Plébánia tagjai
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UNaTKOzNI NEM lEhET

A sokszínű őszi ünnepek után egy kicsit nyugodtabb időszak következett iskolánk életében. Persze ez is csak relatív. A legnehezebb átvészelni azt az időszakot, amikor betegségekkel kell megküzdeni. Aninak (angol tanárnőnk) is
nehéz, aki beteg, s a gyerekeknek sem könnyű. Mindent
megtettünk annak érdekében, hogy a helyettesítések
időszakában is haladjunk
előre. Köszönettel tartozom
Rákóczi Andreának és minden kollégámnak, hogy sikerült ebben a nehéz helyzetben is helytállni.
A változások nem kerülik el
az iskolát sem, de nem is
lenne jó, ha unalmas hétköznapok vennének körül bennünket. Seresné Budai Melinda kisbabát vár, egy időre
szünetelteti pedagógusi tevékenységét, hogy otthon készüljön a világ legszebb, de
legnehezebb feladatára: az
anyaságra. Az átrendeződés
eredményeként Kereki Rita
tanítónő vette át a 3. osztályt,
s januárban egy kedves,
gyermekcentrikus pedagógus áll munkába az elsős
napközisek élére.
A gyerekek nem érzékelnek
abból semmit, hogy a háttérben milyen időigényes, felelősségteljes adminisztratív tevékenység zajlik. Nekünk ők
a legfontosabbak, így igyekszünk az egyéb programok
szervezését is gördülékenyen végezni.
Október-november hónapban az egészségnevelés kapott kiemelt szerepet. Köszönettel tartozunk Páli Szilvia
védőnőnek, aki nagyon felkészülten, a különböző korosztályok igényeit figyelembe véve segítette ez irányú munkánkat előadásaival az influenzáról, a serdülőkorról, a családi életről. Az előadássorozat januárban folytatódik.
Novemberben megtartottuk hagyományos mesemondó versenyünket. A legügyesebb gyerekek képviselték iskolánkat Nagyvenyimen, a körzeti versenyen, ahol a
rengeteg induló között Szikszai Thesszalia az előkelő 4. helyezést érte el. Örülünk ennek a szép sikernek, gratulálunk!
Felavattuk elsős tanulóinkat egy játékos, vidám délután
keretében. Már komoly iskolásként az első értékelésüket
is megkapták a legifjabb tanulóink.
A december az ünnepek jegyében zajlik. Az iskolai Mikulás és a település önkormányzata is megajándékozza a
gyerekeket. A színes program mellett az ajándék örömöt
okoz a gyerekeknek, nagyon várják ezt az eseményt.
Közben már készülünk az adventi ünnepségsorozatra.
Az idei évben hétről hétre az alsó tagozatos gyerekek kedves, meghitt műsora előzi meg a gyertyagyújtást. Meggyulladt a bűnbánat, a remény, az öröm és a szeretet gyer-
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tyája. A drámások remek műsorukkal hangoltak bennünket az ünnepekre. Köszönöm a pedagógusoknak a felkészítő munkát
Luca-napi rendezvényünk mindig nagy siker. Összehangolt munka, nagy izgalom
előzi meg. A SZÜSZE tartja
kézben a rendezvényt, nagyon sok segítő szülő támogatja a rendezvényt.
Hatalmas munkát fektettünk a Családok Éve pályázatba, melynek révén karácsonyi koncertre szerettük
volna elvinni a gyerekeket.
A háromhetes munka egy
mondattal került a kukába:
„sajnos túljelentkezés miatt a
pályázat nem nyert”.
A pályaválasztás most a
legfontosabb a 8. osztályos
gyerekeknek és szüleiknek,
hiszen dönteniük kell, hogy
merre tovább? Ehhez minden
segítséget megadunk, s
bízom benne, hogy mindenkit olyan iskolába vesznek fel,
amelybe szeretne menni, illetve továbbtanulni.
Iskolánkat ellenőrizte a katasztrófavédelem. Nem volt
könnyű az előírásoknak megfelelni. Ezzel egy időben zajlott
a hulladékgyűjtés is, melynek
eredményéről szeretném tájékoztatni a szülőket, hisz sokan sokat dolgoztak vele.

gYűjTöTT MENNYISég:
1. osztály:
2. osztály:
3. osztály:
4. osztály:
5. osztály:
6. osztály:
7. osztály:
8. osztály:

1596 kg
949 kg
310 kg
3117 kg
962 kg
2133 kg
457 kg
269 kg

A befolyt összeg a Diákönkormányzat és az osztályok
között oszlik meg.

Hálásan köszönjük az önkormányzat
két képviselőjének az anyagi támogatást,
s a Képviselő-testületnek, a polgármester
asszonynak az odafigyelést, a segítségnyújtást.
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog újévet kíván
iskolánk tantestülete.
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Babatabló – 2017-ben születtünk
Andrási Eszter
2017. 06. 13.

Ölbei Sándor
2017. 02. 23.

Kemecsei Marcell
2017. 02. 09.

Bandúr Bence – Bandúr Marcell – 2017. 10. 12.
Hollósi Lara Glória
2017. 01. 13.

Sztojka Dorina
2017. 05. 26.

Kiss Dávid Imre
2017. 05. 11.
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Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk
a 2017-ben született
besnyői babáknak és
családjuknak!

Komáromi Konrád Gábor
2017. 09. 04.

Kaszap Anna
2017. 04. 29.
Varga Konrád
2017. 10. 13.

Erdős Tilda
2017. 02. 21.
László Letícia
2017. 08. 22.

Simon Benett
2017. 03. 13.

Budai Cintia
2017. 12. 20.

Pásztor András Miklós
2017. 07. 09.

Csirkovics Natasa
2017. 12. 04.
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Ismét találkoztak a Besnyőről elszármazottak

„Hazamegyek a falumba,
engem az én falum vár…”

2018. október 20-án, verőfényes őszi napon a Faluház volt
a színtere a Besnyőről Elszármazottak 12. találkozójának.
A hagyományokhoz híven Fejes Zsuzsanna polgármester
asszony nyitotta meg a találkozót. Márai Sándor csodálatos szavaival jellemezte kötődésünket szülőhelyünkhöz,
gyermekkorunk eseményeinek helyszínéhez. A köszöntőt
azoknak a beruházásoknak a sora zárta, amelyek az elmúlt
évi találkozó után valósultak meg kis falunkban. Igen elismerően hallgatták a vendégek a felsorolást, és az itt élőkkel együtt büszkén nyilatkoztak településünk folyamatos
szépüléséről.
A polgármesteri beszámoló után a Szironta együttes szívet-lelket melengető csengettyűjátéka köszöntötte a vendégeket. Köszönjük az együttes tagjainak az igen színvonalas zenélést.
A csengettyűk hangja idézte meghitt pillanatok teremtették meg azt a hangulatot, amikor megemlékeztünk azokról, akik már nincsenek köztünk. Ugyancsak ez után idéztük
meg azt a 60 évvel ezelőtti fájdalmas eseményt, a besnyői
drámát, melynek során hat kisgyermek lett áldozata a véres
háború maradványainak. Gyertyagyújtással, némán hajtottunk fejet a felnőttkort meg nem élők emléke előtt.
A találkozó délelőtti programjának immár hagyományos
része az első világháborús emlékműnél a koszorúzás. Az
elszármazottak csapata adományaiból épült emlékhely az
első világháborúban elesett hősöknek állít méltó emléket.
A koszorúzást séta követte, melynek során a találkozó
résztvevői meg is nézhették azokat a beruházásokat, melyekről a falu vezetője beszámolójában beszélt. Öröm volt
hallani, hogy volt, aki felvetette a gondolatot, hogy olyan
szép lett kis faluja, hogy tán lehet, hogy visszatelepül.
Szinte már az is hagyomány, hogy a találkozó helyszínén, kiállítást is rendezünk. Az idei évben a Szironta együttes életének pillanatait megörökítő fotókat állítottuk ki és
a helyi gobelinezők munkájából néhányat. A kézimunkákat
Farkas Ferencné, Kroó Istvánné, Nagy Illésné, Tóth Mihályné, Tunyoginé Fejes Mártika és egy Erdélyből ide települt lakónk ajánlotta fel a kiállításra. Igen nagy elismerést
kapott minden kézimunka, de közülük is a legtöbben a
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Fejes Mártika tűgobelinjét és zsűrizett vállkendőjét csodálták meg. Köszönjük a kézimunkázóknak a szép munkákat.
A szokásokhoz híven a Szalma Csárda által feltálalt
finom ebéddel zártuk a délelőtti programot. A délután kötetlen visszaemlékezésekkel, beszélgetésekkel folytatódott. Előkerültek régi fotók, szó volt nevezetes eseményekről, a falu régi hétköznapjairól.
A találkozón ismét köztünk volt Hetessy József, aki gyermekévei alatt élt Besnyőn, és az 1956-os októberi eseményekre emlékezve beszélt átdolgozott könyvéről, A hársfa
virágáról.
A találkozók minden évben bővülnek egy-egy újabb
résztvevővel, akik még soha nem voltak részesei az előző
évieknek.
Többen jelezték, hogy egészségi állapotuk miatt nem
tudtak eljönni az idei találkozóra, de a jövő évire készülnek.
Az egykori tanító néni, Hajnal Józsefné, Adél néni nagy
szeretettel üdvözöl minden egykori tanítványt, de rajta
kívül is mindenki, aki visszajelezte távolmaradását, szívélyes üdvözletét küldte.
A találkozón résztvevők a jövő évi viszontlátás ígéretével köszöntek el.
Baki Ferencné

Kedves Besnyői Barátaim!

Köszönöm a lehetőséget, hogy ezekben az ünnepváró hetekben újra köszönthetlek benneteket. Sajnos, ez nem pótolhatja az elmaradt októberi találkozást, de reménykedem
a legközelebbi sikerében.
Miközben íráshoz készülődöm és gondolatban beszélgetek veletek, odakint csendben leszáll a korán érkező decemberi alkony. Lassan elül az utcai zaj, a magasra szökött
vásárlási láz is alábbhagy. Kigyúlnak a díszbe öltözött
város fényei, a rádióból egy szép adventi ének szól… Ráébredek, hogy napokon belül bekopog legkedvesebb családi ünnepünk: a karácsony. Ezek most már a várakozás
meghitt órái.
De vajon kit, vagy mit várunk? Mire vágyunk? Mit is jelent az, hogy boldog ünnepeket kívánunk egymásnak? A csillogó reklámfények elvakítanak, a harsogó ajánlatok már
unalmasak, a boltok vásári forgataga kibírhatatlan és fárasztó. Ezt vártuk? Ettől lesz békés és boldog a karácsonyunk? Igaz, hogy mindez vele jár a készülettel, de ne ebben
merüljön ki az összes igyekezetünk!

Bár mindenki a saját értékrendje és világnézete szerint
ünnepel, de van egy közös gondolatunk: a szeretet fontossága. Tudjuk, hogy minden ember vágyik a jó szóra, törődésre, nem csak mi, idősek. De az ajándékozás ne a régóta
fennálló szeretet-adósságaink törlesztése legyen, hanem
őszinte közeledés egymáshoz! Talán mi hordozunk valami
fájó sebet egy félreértés miatt. Vagy esetleg más szenved
egy-egy meggondolatlan szavunk, lépésünk miatt. „Örök
harag”-ot örököltünk őseinktől valakivel kapcsolatban, de
már nem is tudjuk, miért! Most van itt az ideje, hogy elcsendesedjünk, ezeket végiggondoljuk és sok mindent
helyre tegyünk. Ez adná meg az ajándékozás igazi értékét.
Karácsonyunk így válna valóban békéssé és boldoggá.
Ebben reménykedve kívánok áldott, szép ünnepeket
mindnyájatoknak, egész családommal együtt! Jövő évi
találkozásunkban bízva, a régi szeretettel köszöntök mindenkit:

Hajnal Józsefné – Adél néni

2018. december

Kedves Elszármazottak! Kedves adél Néni!

Hálás szívvel gondolok mindenkire, aki évről évre visszajár Besnyőre, lelkes résztvevője az Elszármazottak találkozója rendezvénynek. Nyilvánvaló, hogy ez a kötődés,
ez a ragaszkodás nemcsak a földrajzi értelemben vett
Besnyőnek, hanem elsősorban az itt élő embereknek
szól, és ők azok, akik ezt a gesztust kiérdemlik mindazoktól, akiket a sorsa más irányba vitt. Nagyon köszönöm
a szervezőknek, valamennyi közreműködőnek, hogy
– immár 12. alkalommal – létrejöhetett az idei találkozó
is, és szeretettel gondolok mindazokra, akik bár szerettek
volna itt lenni, betegség vagy más akadály miatt nem lehettek idén velünk. Mindig megdobogtatja a szívemet
Adél néni levele, mert olyan szép érzéseket táplálni irán-

tunk, besnyőiek iránt és olyan szépen megfogalmazni az
érzéseit, mást még nemigen hallottam.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Besnyő egy olyan
község, közösség, ahová szívesen járnak vissza azok, akik
itt születtek, vagy akár csak néhány évet is, itt dolgoztak,
és kellemes emlékeket őriznek szívükben.
Mindenkit nagyon várunk a jövő évi találkozóra, Adél
nénit pedig különösen! Azt kívánom, hogy jó egészségben, örömökben bővelkedjen az előttünk álló esztendő,
és 2019 októberében viszontláthassuk ismét egymást!
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Kurucz Róbertné és Kurucz Róbert

Bula Istvánné és Bula István

Nemere-Kónya Nikolett és Nemere Péter

Denkó Andrásné és Denkó András

Esküvők
2018-ban

Szeretettel gratulálunk a 2018. évben házasságot
kötött besnyői pároknak! 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

Némethné Márkus Bianka és Németh Attila

Dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető

Marák Istvánné és Marák István

Toppné Kovács Bernadett és Topp Tamás
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Tókosné Herk Éva és Tókos Ferenc

Szabó Zoltánné és Szabó Zoltán
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KöNYVTÁRI BaBa-MaMa TalÁlKOzó

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén a 0-3 éves
korosztály számára is programlehetőség adódott.
Baki Ferencné Rózsi néni, a könyvtárunk vezetője szeretettel hívta meg a kicsiket és édesanyjukat a besnyői
könyvtárba október 3-án délelőtt.
A program célja: ismerkedni a könyvtári környezettel,
igényfelmérés gyermekkönyvek iránti szükségletre. Versekkel, mondókákkal való ismerkedés, közös játszási lehetőség. Hazainduláskor pedig lehetőség nyílt a gyermekek

könyvtári beíratására, könyvkölcsönzésre, melyhez egy
aranyos papírtáska és Babaolvasó kisfüzet is járt ajándékba.
Hasznos délelőttöt tölthettünk együtt. Rózsi néni felajánlotta, hogy máskor is szervezhetünk Baba-Mama találkozót
a Könyvtár termében, remélem, hasonlóan jól alakul a következő rendezvényünk is. Köszönöm mindenkinek, aki eljött!
Baki Ferencné és Páli Szilvia

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, 2018. december 14-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 6/BH/2018.
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SzIRONTa aDVENT

Új tagok, önálló koncert, és év végi meglepetés

Új tagokkal bővültünk, adventi Szironta-koncert is lesz Besnyőn, és egy különleges meghívásnak is eleget tehetünk az év végén.

Az elmúlt 1-2 évben rengeteg változás
történt a Szironta háza-táján. ősszel két
új taggal bővült a csapatunk: Rozbora
Ádám a Zeneakadémia jazz-trombitazeneelmélet szakos hallgatója, saját
zenekara mellett számos jazz-formációban közreműködik, de a sajátos nevelési
igényűekkel való csengettyűzés terén is
komoly tapasztalattal rendelkezik.
Kit Yee chan pedig egyenesen Hongkongból érkezett hozzánk. Tíz éve játszik handbelleken, így az amerikai harangok kezelésében rengeteg segítséget kapunk tőle. Nem mellesleg ő
annak a szervezetnek (Asia International Handbell Association) az oszlopos
tagja, amely 2020-ban éppen hongkongban rendezheti meg azt a nemzetközi szimpóziumot, amelyre a világ
minden tájáról érkeznek csengettyűsök.
Mi pedig azon dolgozunk, hogy két év
múlva Magyarország is ott legyen a
harangegyüttesek nemzetközi seregszemléjén.
Ugyan Besnyőn az utóbbi időben ritkán láthatott-hallhatott csengettyűs előadást a közönség – ennek oka éppen az
együttes újjászervezése volt, amely idén
tavaszra sikerült –, de közben az óvodai
és iskolai csengettyűs és citerás foglalkozások zavartalanul folytak, ahogyan
ezek az idei tanévben is zajlanak,
Czumpft Krisztina vezetésével. A Besnyői Népdalkörrel is továbbra is szoros
együttműködésben dolgozunk, ebben
az adventi szezonban már ők is több fellépést vállalnak csengettyűkkel is. Mi
pedig egyre több iskolai-óvodai meghívásnak is eleget teszünk, ahol interaktív
hangszerbemutatóval próbáljuk megszerettetni a legfiatalabbakkal a csengettyűket.
A Szironta decemberi naptára már
november elején megtelt. Karácsonyig
szinte minden napra jutott egy-egy koncert. Idén decemberben összesen 21

meghívásnak tettünk eleget országszerte. Budapest, Gödöllő, Keszthely,
Tatabánya, Szentes, Székesfehérvár
– hogy csak a nagyobb településeket
említsük. Közreműködtünk adventi
gyertyagyújtásokon, ünnepi gálaműsorokon, számos jótékonysági meghívásnak tettünk eleget és december 21-én
18 órakor Besnyőn is lesz karácsonyi
koncertünk. A Faluházban a harangok
játékát jazz-dallamok is kísérik majd. Az
ingyenes koncertre a jegy.szironta.hu
oldalon korlátozott számban előzetesen
még lehet ülőhelyet foglalni. Bízunk
benne, hogy idén is sokakat láthatunk
vendégül a Faluházban.
Az évzárás pedig igazán különleges
lesz a Szirontánál. Egy nagyszabású ka-

rácsonyi hangversenyen működünk majd
közre. A 25 éves Budafoki Dohnányi
Zenekar igazából karácsony szimfonikus koncert-showján, 2018. december
28-án, a Papp László Budapest Arénában, több tízezres közönség előtt, Barlow Bradford hangszerelésében szólal
meg a carol of the Bells, melynek harangszólamát a Szironta Együttes, valamint a miskolci Kisharang Együttes
előadásában hallhatják. Vezényel: Hollerung Gábor.
Természetesen, ahogyan eddig is, így
most is a Facebookon naprakészen beszámolunk mindennapjainkról, így érdemes ott is követni a Szirontát!
SzIRONTa EgYÜTTES
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a BESNYŐI NépDalKöR hÍREI

FOTó: SZUSZÁN JÁNOS

Október 27-én Hantoson, Népdalköri találkozón szerepeltünk summás dalcsokorral és mulatós dalokkal.
November 17-én a beloianniszi Nyugdíjas Klub Bajorestjén léptünk fel. Csengettyűztünk Czumpft Krisztina közreműködésével, illetve egy spanyol népdalt és egy bajor
sörivó dalt adtunk elő, Papp László gitárkíséretével. Nagy
sikerünk volt.
December 1-jén a budafoki borpincében adtunk műsort.
Adventi dallamokat csengettyűztünk és mulatós dalokat
énekeltünk a pincelátogató közönségnek.
December 2-án Fehérvárcsurgón, a Szirontával közösen, adventköszöntő műsorban csengettyűztünk.
December 12-én Budapesten, a Deák téri üvegházban,
a Szironta Együttes adventi műsorában működtünk közre.
December 10-én Beloianniszban léptünk fel. A második
adventi gyertyagyújtás alkalmából hívtak bennünket csengettyűzni.
December 20-án Alapon adventi műsorban lépünk fel.
Szuszán Jánosné

Változik
a tűzgyújtás rendje
Besnyőn

2019. január 1. napjától az avar és a
kerti hulladék égetését az alábbi időpontokban lehet végezni:
csütörtökön:
16.00 órától 20.00 óráig

pénteken:
13.00 órától 20.00 óráig

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott időponttól eltérő időpontban az
avar és kerti hulladék égetése TILOS.
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy a tűzrendvédelmi és az együttélési szabályokat
tartsa be!
Abban az esetben, ha az égetést nem
a meghatározott napon vagy időpontban végezték, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatóságának tűzvédelmi hatósági eljárást
kell indítania.
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