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Rendhagyó időket élünk. Most az eddigi-
eknél hatványozottan nagyobb szükség
van az emberségre, fegyelmezettségre,
türelemre, de még ennél is inkább a józan
eszünkre, és a jobb jövőbe vetett, töretlen
hitünkre. Nyújtsunk segítő kezet minden-
kinek, aki segítségre szorul, adjunk lelki vi-
gaszt és támaszt mindazoknak, akik nehe-
zen élik meg a korlátozásokat, és tudjuk,
hogy semmi sem történik ok nélkül.

Ilyen körülmények között nem lenne
meglepő, ha az ünnepünk egére is sötét felhő borulna, de higgyék
el, csak rajtunk múlik, hogy ez ne történjen meg. Most jött el az ideje
annak, hogy hálát adjunk mindazért, amink van, mindenkiért, aki
szeretettel, gondoskodással, jó szóval és pozitív cselekedetekkel
vesz körül bennünket, és ne hagyjuk, hogy árnyék boruljon a leg-
szebb ünnepünk fölé! A karácsony a fény, a keresztény ember hite
szerint pedig Jézus születéséről szól. December 21-én, a téli nap-
fordulón megindul a változás, és a sötétség hátrálni kezd az újra
megszülető fény hatalmas ragyogása elől, mely Napunk három
napig tartó látszólagos mozdulatlansága után, december 24-én,
Jézus születése napján átlendül a holtponton, és diadalmasan átve-
szi az uralmat a sötétség felett. Ez a ragyogás a lelkünkben is fényt

kell gyújtson, és reményt kell adjon. Tudatosítsuk magunkban, hogy
ha kiálljuk a próbákat, nem félünk, hiszünk és remélünk, a jutalmunk
nem marad el, és békés, boldog, emelkedett rezgésű új idők kö-
szöntenek ránk! E gondolatok jegyében ajánlom szíves figyel-
mükbe a Besnyői Hírmondó 2020. decemberi számának tartal-
mát, amely az óvodánk és iskolánk életébe enged bepillantást,
valamint amelyben bemutatjuk legújabb fej lesz té sein ket is. Gra-
tulálunk a Több fényt! pályázat nyerteseinek, és ajánljuk a Szi-
ronta Együttes karácsonyi online koncertjeinek megtekintését. 

Többéves hagyományunk, hogy a decemberi lapszámban Ba-
batabló jelenik meg, amelynek köszönhetően az előző évben –
jelen esetben: 2019-ben – született besnyői apróságok fényké-
peiben gyönyörködhetünk, és ugyancsak tablón mutatjuk be
azoknak a pároknak a fényképeit, akik 2020-ban Besnyőn kötöttek
házasságot. (a 22 esküvőből, csak azokat a képeket tesszük közzé,
amelyeknek a megjelentetéséhez hozzájárulásukat adták az érin-
tettek.) Remélem, hogy az Önök szívét is megmelengetik a
csöppségek és a boldog párok fotóiból összeállított tablók, és jó-
leső érzések töltik meg a lelküket. Kívánom, hogy szeretetteljes,
békés ünnepet élhessünk meg, és az új esztendőben csupa jó
dolog történjen mindannyiunkkal!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Besnyő Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében 
áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket  és jó egészséget hozó, békés, boldog, sikeres 

új esztendőt kívánunk minden besnyői családnak:

Fejes Zsuzsanna dr. Bugyi Katalin
polgármester kirendeltségvezető
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A TöBB fényT BesnyőRe! pályázat eredményhirdetése

Amikor meghirdettük a Több
fényt Besnyőre! karácsonyi
díszkivilágítási pályázatot, nem
is gondoltuk, hogy ilyen sok in-
gatlan fog ilyen szép fényru-
hába öltözni! Igazán jó érzés a
falu utcáin sétálni és gyönyör-
ködni a szebbnél szebb, ötle-
tes, ízléses díszkivilágítással
büszkélkedő házakban, kertek-
ben. 

Hálás szívvel köszönjük min-
den családnak az igyekezetet és
a fáradságot, amit a díszkivilágí-
tás beszerzésére és felszerelé-
sére fordítottak!

Az alábbiakban látható a ver-
seny eredménye, az I–V. helye-
zett ingatlanokról és a legötlete-
sebbnek ítélt díszkivilágításról
készített képek. Gratulálunk a
verseny díjazottjainak! A díjazás
sem marad el, az I. helyezett
ajándékkosarat vehet át a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Köszönjük az együttműkö-
dést, várjuk a fény születését, él-
vezzük közösen a sok szép kará-
csonyi fényt!

Fejes Zsuzsanna,
polgármester

1. helyezett – Kultúrköz 2/A 

2.  helyezett –Rákóczi utca 60.

3. helyezett – Dózsa Gy. utca 13/B
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Idén már tizedik éve, hogy a falu központjában
lévő körforgóban adventi koszorúval várjuk a
karácsonyt. Az adventi koszorút idén is Kroó
Henrietta és édesanyja, Kroó Istvánné készí-
tette, akik még angyalkás díszekkel is meglep-
tek bennünket. Ezúton is hálás szívvel köszö-
nöm a munkájukat, a lelkesedésüket, s hogy
mindig számíthatunk rájuk.

Sajnálatos módon a járványügyi intézkedé-
sek miatt elmaradnak a közös gyertyagyújtá-
sok, elmaradnak a közös ünneplések, a be-
szélgetések, a közösen megélt, meghitt pilla-
natok. Mindannyian érezzük ezek hiányát, és
már nagyon várjuk, hogy ismét együtt lehes-
sünk, együtt élhessük meg az ünnepi készülő-
dést és magukat az ünnepeket is. Addig is re-
mélem, hogy a falu adventi koszorújának
fénye eljut az Önök szívébe is, és megmelen-
geti azt, táplálja Önökben is a reményt boldo-
gabb közös jövőnk iránt. 

Fejes Zsuzsanna, polgármester

Adventi gyeRtyAgyújtáS

5. helyezett – Rákóczi utca 51.4. helyezett – Belmajori utca 11/A

Petőfi S. utca 12.
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Rákóczi utca 60.

A legötletesebb dekorációk:



Esküvők 2020 első félévében

Boross Babett és Mészáros
Zoltán

Horváthné 
Mogyorósi Zsuzsanna és 

Horváth Krisztián
Kurucz-Döme Nikoletta

és Kurucz Ferenc

Pletser Edina és 
Pletser Tamás

Tilingerné Molnár Aliz és
Tilinger Balázs

Fejes Zsuzsanna és 
Beke Zsolt

Kulcsár Éva és 
Mészáros Dávid

Gaszt-Szabó Erzsébet és
Gaszt Gergő

Kada Bianka Rózsa és 
Erős Gábor



Esküvők 2020 második félévében
Szeretettel gratulálunk a 2020. 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:

Fejes Zsuzsanna Dr. Bugyi Katalin
polgármester kirendeltségvezető

Márkusné Fodor Andrea és
Márkus Martin Tivadar

Erős-Bosnyák Virgínia és
Erős Zoltán

Vargáné Ember Alexandra
és Varga Gábor

Kalapos Annamária és 
Sólyom Zoltán

Vajas Evelin és 
Vajas Albert

Sebestyén-Pápa Cecilia
Judit és Sebestyén Tamás

Bakos Judit Ildikó és 
Boross László

Molnárné Hagya Nikoletta és 
Molnár Csaba

Békes-Gyurján Eszter és 
Békes Norbert

Somogyi Gáborné és 
Somogyi Gábor



Jámbor Máté

Szabados Annaróza

Szabó-Rideg LeventeKummer Sára Zsófia

Simon Izabella

Benyovszki NatasaLáng Csenge Alexandra

Mészáros-Pauer
Botond Ertelt Mirkó

Kiss Konrád László

Nyikos Hunor
Topp Zétény Tamás

Kökény Patrik Zsombor
Bene Annabella

Janka

Selmeci Attila VidorSzabó Alexander

Babatabló – 2019-ben születtünk

Gratulálunk 
és jó egészséget 
kívánunk 
a 2019-ben 
született besnyôi 
babáknak 
és családjuknak!

Zeller Zsófia Csenge Verebi Cintia
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fejleszTéseK

séTány A liGeTBen

Kiszélesítettük a Besnyő község központjában, a Ligeten áthaladó járdát, és a két szélén virágágyást alakítottunk ki, 
ahová a tavasszal rózsákat fogunk ültetni.

KözösséGi TéR A PolGáRmesTeRi HivATAl előTT

A faluközpont szépítgetése során immár a Polgármesteri Hivatal előtti terület kisebb közösségi térré alakítására is sor került.
Tereprendezést követően térkővel burkoltuk a teret, és kerékpártárolót is elhelyeztünk. A hivatal előtti parkolás nem engedélyezett,

ezért itt oszlopokkal gátoljuk a behajtást és a parkolást. Bízunk benne, hogy az így kialakított kulturált, biztonságos járda 
és a kis közösségi tér sokáig szolgálja a besnyőieket.
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véDőoszloPoK 
Az oRvosi RenDelő előTTi

jáRDánál

Mint azt bizonyára Önök is többször tapasztalták, az orvosi
rendelő előtt leparkolt autók rendszeresen elfoglalták a járdát,

így a gyalogosforgalmat is akadályozták, balesetveszélyes
helyzeteket is teremtettek. 

A gyalogosok védelme érdekében védőoszlopokat helyeztünk
el az orvosi rendelő előtti járda mellé.

felújíToTTuK 
A KöRfoRGó 
láBAzATáT

Sajnos időről időre megrongálódik a körforgó lábazata, és
ismét felújításra szorult. Fejlesztéseink között azért is kapott
ennek a létesítménynek az újbóli felújítása fontos szerepet,
mivel szívügyünk, hogy községünk közterületei kulturáltak,

tiszták, szépek legyenek. Kérjük, hogy az arra közlekedők is –
több odafigyeléssel – segítsék e törekvéseink megvalósulását.

meGújulT A TemeTői KeReszT

Felújítottuk a temetőben lévő kereszt lábazatát és a padot, valamint új keresztet készíttettünk, így méltó külsőt kapott 
a temetői korpusz. 

Fontosnak tartjuk, hogy kulturált környezetben nyugodhassanak elhunytaink, ezért folyamatosan törekszünk 
a temető rendben tartására, létesítményei állagának megőrzésére és fejlesztésére.
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KARáCsonyRA váRvA

„Gyúlnak a gyertyák, pici fények égnek, 
örülnek az emberek az ünnepi fénynek.

Hópihe szárnyon angyalok szállnak,
karácsonykor elrepül a szívekből a bánat, 

szeretet adnak, szeretet kapnak,
jut belőle bőven kicsinek és nagynak.”

(Kovács Barbara)

Karácsony gyerekszemmel:

Mária, a férje és a kisgyerekük
(A Szent Család)

Rajzolta: Erdős Adél (6 éves)

Megkérdeztünk néhány nagycsoportos gyermeket:
„Miért várod a karácsonyt?”

„Együtt van a család, az a nagy szeretet.” (K. B.)
„Kapok ajándékot.” (B. A. S.)
„Anyával sütünk mézeskalácsot, hógolyózunk az udvaron,
szánkózunk, együtt feldíszítjük a karácsonyfát.” (D. B.)
„Az egy különleges nap, sokat vagyunk együtt, mézes -
kalácsot sütünk, finomat eszünk, a Jézuska hozza a kará-
csonyfát és ajándékot is kapunk tőle.” (E. A.)
Azért várom a karácsonyt, mert akkor mindenki ünnepel.
Várom majd a Jézuskát és egész este fenn leszek. Lesz
kará csonyfánk és sok mézeskalácsunk. Hazajön mindenki
és együtt ünneplünk. A Jézuska hozza majd az ajándéko-
kat. (B. L.)

óvoDAi éleTÜnKBÕl
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Bár az idén nem rendezhettük meg hagyomá-
nyos Télapó-váró szabadtéri rendezvényünket,
ahol a besnyői gyerekek szívrepesve várták a ta-
lálkozást az ősz-szakállúval, azért a Télapó idén
is ellátogatott hozzánk.

Igaz, hogy csak a Polgármesteri Hivatalig me-
részkedett ő is, és nem személyesen adta át a
gyerekeknek szánt ajándékokat, hanem azok kéz-
besítését a polgármester asszonyra bízta. 

Így aztán Fejes Zsuzsanna polgármester asz-
szonyunk – mint a Télapó megbízottja – felke-
reste az intézményeket, az óvodát és az iskolát
is, és kiosztotta a télapó-csomagokat, a gyerekek
legnagyobb örömére. 

– KK –

Besnyőn jáRT A TélAPó

A Pöttömsziget Óvoda dolgozói
áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket és sikeres, 
egészségben bővelkedő,
boldog új évet kívánnak 

minden óvodás családjának 
és Besnyő lakosságának!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

Köszönjük lovasainknak a köztéri 
Mikulás szalmabála-szobrot!
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KeDves szÜlőK! DiáKoK! 
Muszáj néhány gondolatot megosztani a járványhelyzet
kapcsán. Semmi nem olyan, mint amilyen lehetne. Nem
azért mert nem akarjuk, hanem mert a korlátokat betartjuk:
nem gyülekezünk egy terembe sokan, nem lehet együtt
az iskola közössége, s igen nagy hangsúlyt fektetünk a
higiénés szabályok betartására. Köszönet illeti a szülőket,
akik az első perctől kezdve betartották a szabályokat.
A járvány mégse került el bennünket, de reméljük, hogy
a nehezén már túl vagyunk. Köszönjük a segítségüket és
megértésüket, tudjuk, hogy nehéz feladat volt 10 napig
megoldani a gyerekek felügyeletét, de a 14 fős tan tes tü -
let ből 9 kolléga betegedett meg egyidejűleg. 

Továbbra is fontosnak véljük a szigorú szabályokat, hisz
azt látjuk, hogy a gyerekeknek az előmenetel szempont -
jából az iskolában a legjobb. Mégis úgy gondoljuk, hogy
aki beteg, maradjon otthon, hisz a többiek egészségét védi
ezzel a szülő. Valószínű, hogy az első félévben elég magas
lesz a hiányzások száma, mert beteg gyerek is volt, ill. a
szülők is otthon fogták gyermeküket, hiszen sokan tar-
tanak a betegségtől. 

Közösen megalkotott munkatervünk megvalósítása so -
rán most kiemelten az oktatáson van a hangsúly. Sok
olyan program elmaradt, melyek a hagyományőrzést
voltak hivatottak erősíteni. Mit tehettünk ebben a nehéz
hely zet ben? Sokat beszélgetünk a gyerekekkel, s próbáljuk
el fo gad tatni az elfogadhatatlant. Aranyosak, hisz, ha

tudják, mit miért teszünk, akkor könnyebben elfogadják.
Jelen helyzetben próbáljuk környezetünket otthonossá,
családiassá, hangulatossá tenni. Ha nem is gyújtottunk
együtt gyertyát, attól még az advent hangulata lengi be az
iskolát. A Mikulást nem hagyhattuk ki. Még a felső ta go -
za to sok is nagyon várták, s örültek az eljövetelének. Hálás
köszönetünk az Önkormányzat Képviselő-testületének,
polgármester asszonynak, alpolgármester asszonynak,
hogy gondoltak a gyerekekre, s megajándékoztak minden
kisgyereket. Ezen kívül is sok segítséget kapunk a minden-
napokban, így még sokkal nagyobb a felelősségünk. 

Egy ajándékcsomagnak is örülhettünk, melyet azért kap-
tunk, mert csatlakoztunk az Európai Diáksport naphoz.
Minden apróságnak tudunk örülni.

Hamarosan itt a félév. A téli szünet december 21-én
kezdődik [az utolsó tanítási nap december 18. (péntek)], s
január 4-én találkozunk ismét. 

Karácsonykor figyeljünk még jobban szeretteinkre,
csempésszünk fényt a hétköznapokba! Mindenkinek ál-
dott, békés karácsonyt, jó egészséget kívánunk! 

„Szálljatok le betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este minden piciny ablakot, 
s házikókba, palotákba egy örömet vigyetek:
boldog, békés ünnepeket! 

A Besnyői Arany János Általános Iskola Tantestülete

isKolánKBAn TöRTénT
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PóTolHATATlAn veszTeséG éRTe A Besnyői PolGáRőRséGeT,
elHunyT oRBán isTván

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy Orbán István tag-társunk 73 éves korában elhunyt.

A Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület egyik legaktívabb tagja
volt. Személyében az önkéntesség, a közért való tenni akarás pótolhatat-
lan alakja távozott közülünk, akire minden helyzetben számíthattunk.
Hosszú éveken át önkéntes munkájával községünk közbiztonságát szol-
gálta. Besnyő utcáiból örökre eltűnt, hiányozni fog.

2020. október 27-én 15 órakor vettünk tőle végső búcsút a besnyői
temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük, osztozunk családja fáj-
dalmában!

Nyugodj békében, Preki!
Isten veled, Barátom!
Fent folytatjuk!

Csordás József

Most már biztos, hogy más ez a karácsony…
A világjárvány miatt a Szironta Együttes az elmúlt
évadban 97 koncertjét törölte, számos további pro-
gramja, szakköre nem valósulhatott meg. A koncert-
és programtörlések miatt fel szabaduló időt azonban
hasznosan töltöttük: tavaszi és karácsonyi reper-
toárunkat teljesen átalakítottuk, intenzív próbákba
kezdtünk.

Bár idén már nem találkozhatunk élőben kö zön -
ségünkkel, a virtuális térben két koncertet is láthatnak
az érdeklődők: A Szironta Együttes eddigi
koncertjeiből egy válogatást készítünk, mely ben az
ünnepi hangulatot idézzük meg – természetesen ha-
rangokkal.

Best of Szironta koncertünk 2020. december 19-én
19 órától látható Facebook oldalunkon.

Decemberi, immár hagyományos karácsonyi kon-
certünk is az online térben valósulhat meg: 2020. de-
cember 26-án, szombaton 19 órára várjuk közösségi
oldalainkra a közönséget. Ünnepi koncertünkön tel-
jesen új zeneművekkel ele ve nít jük meg az ünnepet.

Bár idén nem koncertezhettünk az Arénában a ren-
dezvénytilalom miatt, mégsem maradnak az
érdeklődők szimfonikus koncert nélkül: az M5
csatorna 2020. december 26-án 20:45-től vetíti a
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
„Igazából karácsony” koncertshowját, melynek több
számában is közreműködhettünk.

Kérjük, támogassák együttesünk munkáját online
jelenlétükkel, virtuális tapsukkal! Várjuk Önöket is a
fenti időpontokban!

Hogy ne maradjon harangszó nélkül a kará csony!

online KonCeRTeK A sziRonTávAl
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„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét;
hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, 

hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”

2 Korinthus 8,9

Idén is lesz Karácsony. Ám a várakozás szokásos feszült-
ségén túlmenően sokakat az foglalkoztat igazán, hogy
milye n lesz az idei Karácsony. Ha a járványhelyzet valami-
lyen csoda folytán gyökeresen más fordulatot nem vesz,
akkor várhatóan nem kevés olyan ember lesz, akire karan-
ténban talál rá az ünnep. Lesznek olyan családok, akiknél
a megterített asztalnál üresen marad egy-egy hely, mert
szerettük kórházban lábadozik, vagy már végleg el kellett
engedni az örökkévalóságba. Elmarad sok előadás, amire
a gyermekek oly izgatottan készültek, sok vásár, melyek
illa tai és fényei közt találkozásokra, jóízű beszélgetésekre
is régebben sor kerülhetett. 

A külsőségek és programok tekintetében szegényesebb
lehetőségeket kínál az idei Karácsony. Érdemes ezért
elgon dolkodnunk azon, hogy mi is teszi számunkra az
ünne pet ünneppé. Mi vagy éppen ki áll a középpontban? 

Az első Karácsony arról beszél, hogy Isten Fia elhagyta
a menny gazdagságát, hogy osztozzon az emberi sorsban.
Krisztus a dicsőségből és szentségből leereszkedett abba
a világba, amely tele van igazságtalansággal, ellenséges-
kedéssel, anyagi és hatalmi érdekekkel, betegségekkel és
sötétséggel. Bizonyára a szent pár, József és Mária sem
így képzelték el a gyermek megszületését. Jézus egy bet-

lehemi istállóban jött világra, mert egyik vendégfogadó-
ban sem szorítottak a mindenórás kismamának és férjének
helyet, amikor a népszámlálás miatt a városba érkeztek.
A társadalom egyik leglenézettebb és kinézettebb rétegé-
ből származtak Jézus első látogatói is: pásztorok kaptak
angyali üzenetet, s mentek, semmit sem habozva, hogy
részesüljenek e nagy megtiszteltetésben, s elsőként
pillant hassák meg a világ Megváltóját. Aztán hamarosan
sietve Józsefnek idegen földre kellett menekítenie a csalá -
dot, mert a féltékeny Heródes király gyilkos szándéka
miatt veszélyben forgott a gyermek élete.   

Isten Fia vállalta ezeket a viszontagságos külső körülmé-
nyeket, sőt még többet is, hiszen végül Ő az életét adta
váltságdíjul minden emberért, amikor megfeszítették a
Golgotán. Magára vette mindnyájunk bűneinek bünteté-
sét, megjárta a halált és az Istentől való elszakítottságot,
hogy annak, aki hisz Őbenne, ne ez legyen a sorsa. Jézus
szerzett halálával és feltámadásával a hívőknek Istennel
békességet, megigazulást, bűnbocsánatot, és örök életet.
A Ő megszegényedése révén csodálatos mennyei kin-
csekhez juttatja mindazokat, akik bizalmukat egyedül Belé
vetik, és életükben Őt Úrrá teszik. Ez a lelki gazdagság
egyedül Krisztus személyéhez van kötve, és bármilyen kö-
rülmények közt is legyen valaki, ha igazán keresi a lelki ér-
tékeket, idén Karácsonykor is megkaphatja. Jézus maga
mondja: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a meny-
nyek országa.” (Mt 5,3) 

Imádkozzunk szép adventi énekünk szavaival:

Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív:
Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát, 
habár szegény e szállás,
de mindörökre hálás,
úgy áldja Krisztusát. 

(312. ének 4. vers)

Figyelmükbe ajánljuk a HONLAPUNKON olvasható
fontos információkat! 

isTenTiszTeleTeinK facebook oldalunkon élőben is
követhetők.

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

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész ilona
református lelkipásztorok

Karácsony…, de így?!
áldás, békesség!




