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Fájdalmas kötelességünknek teszünk
eleget, amikor e hasábokon is hírül
adjuk szeretve tisztelt önkormányzati
képviselõnk, Boros József (Dodi) vá-
ratlan halálának hírét, és emléke elõtt
tisztelegve, egy rövid írásban itt is
búcsút veszünk tõle. Emlékét meg -
õriz zük, részvétünket fejezzük ki csa-
ládja számára. 

A rossz hírek sorát gyarapítja az az
információ is, miszerint idén sem
lesz május végén falunapunk, de a

rovatban ezeken túl több lehangoló hírrõl nem kell beszá-
molnunk. 

Falufejlesztési sikerként könyvelhetjük el, hogy – teljes
mértékben pályázati forrásból – felújíthatjuk a Rózsa u. 2.
szám alatti szolgálati lakást. Fejlesztéseink sorában egy
szép köztéri alkotással, egy lélekharanggal gazdagodott a
temetõ, a hivatalban pedig egy látványos felújításra került
sor. Beszámolunk a Helytörténeti Gyûjtemény kiállítási tár-
gyainak gyarapodásáról is, valamint az iskola és az óvoda,
illetve a Szironta Egyesület híreit is közreadjuk. Nem fe-
ledkezünk meg ünnepeinkrõl sem: köszöntjük az anyuká-
kat, és a református lelkészek írásával hangolódunk a Pün-
kösdre. Fogadják a Besnyõi Hírmondó idei második szá-
mát szeretettel!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Búcsúzunk
Elhunyt Boros József besnyõi önkormányzati képviselő

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor õk maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor õk maguk már nincsenek köztünk.”

Kedves Besnyõiek! 

Fájdalmas veszteség ért bennünket! Boros József
önkor mányzati képviselõnk, Barátunk élete tragikus
hirte lenséggel véget ért, mély sebet ütve a család,
önkor mányzatunk és egész közösségünk lelkén. 

Értetlenül állunk a sors kegyetlensége elõtt, és fel -
dolgozhatatlannak tartjuk a bennünket ért traumát és
a pótolhatatlan veszteséget.

Személyében elvesztettük az odaadó családapát, az
áldozatkész, szeretõ rokont, a fantasztikus barátot, és
nem utolsó sorban a feladatait elhivatottsággal ellátó
tele pülési képviselõt. 

Boros József 2007-tõl vett részt önkormányzatunk
munká jában. Munkáját lelkiismeretesen, mindig a település
érde keit szem elõtt tartva végezte. Közvetlen kapcsolata
volt az emberekkel és élvezte a lakosság bizalmát.

Drága Dodi!

Keresem a szavakat. Keresem, de csak a döbbenet,
a mély fájdalom van bennem. Próbálom szavakba
önte ni, hogy mi mindent adtál az életünkhöz, mi mindent
jelentettél nekünk, de szinte lehetetlen szavakkal kifejez ni,
amit érzünk.

Te voltál a hûség, a támasz, a kitartás! Te voltál, akire
mindig számíthattunk! Te voltál a szív, aki mindenkiért
aggódott és mindenkit szeretett! Te voltál, aki a szám-
talan megélt veszteséged ellenére is mindig jó kedvvel,
vidámsággal, törõdéssel vettél körül bennünket! 

Hálás szívvel köszönjük tiszta emberségedet és mind-
azt a sok jót, amit tõled kaptunk! Emlékedet szívünkben
õrizzük! Tudjuk, hogy továbbra is vigyázol ránk.

De nagyon fáj.

„Diadalmas lelked megállt. S megnézve bátran a halált,
hittel, reménnyel gazdagon indult nem földi utakon. 
Egy a közös, szent vigaszunk. A LÉLEK ÉL: találkozunk!” 

Isten veled!

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Magyarországon az első anyák napi ünnepséget – amerikai ötlet
nyomán – 1925-ben, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, a májusi
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva, a MÁV Gép-
gyár foglalkoztatójában, munkásgyerekeknek tartotta. 

A szervezet lapjában így írtak a napról: 
„Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első

vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet,
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek peda-
gógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét
és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

1928-ban már miniszteri rendelet szól az anyák napja orszá-
gos megrendezéséről.

Immár második éve rendhagyó módon ünnepeljük az anyá-
kat, nagymamákat és dédiket, de ha a szokott módon nem is
ünnepelhetünk, a szívünkben akkor is örökre tanyát vert a tisz-
telet, a szeretet, amit az anyává lett, anyai, nagymamai felada-
tokat ellátó hölgyek, nénik iránt érzünk. Isten éltesse sokáig jó
egészségben, szeretetben, örömökben Anyák napja alkalmából
a besnyői anyukákat, mamákat!

Elmarad a falunap

Sajnálattal adjuk hírül, hogy az érvényben lévõ
kormányzati rendelkezések értelmében az idén is
elmarad a falunapunk.

Fejes Zsuzsanna, polgármester 

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a besnyõi
édesanyákat, anyukákat és nagymamákat, dédiket
Anyák napja alkalmából! Jó egészséget, békességet,
örömöket, sok boldogságot kívánunk!

Besnyõ Község Önkormányzata nevében:

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Anyák napja Binder Luca

Anya

Van nekem egy féltve õrzött kincsem,
Olyan, ami senki másnak nincsen.
Olyan, amiért a világ pénze is kevés lenne,
Olyan, ami nélkül nekem semmi se menne.

Olyan, akiért az életemet adnám,
S ha tehetném, soha nem hagynám,
Hogy gyönyörû arcán mosoly helyett
Fájdalmas könnyek gördüljenek.

Olyan kincs Õ, akinél értékesebb nincs a világon,
Akinek lelkét én õrizve vigyázom.
S mikor bajban voltam, és segítség kellett,
Õ egy másodperc alatt mellettem termett.

Megfogta apró kezeimet, tudta, mit kell tenni,
Mindig elvitt oda, hol nem bánthat meg semmi.
S most rajtam a sor, hogy viszonozzam, amit tett,
Hogy a csúf világtól annyiszor megmentett.

Van nekem egy féltve õrzött kincsem,
Olyan, ami senki másnak nincsen.
Hiszen Õ nemcsak életet adott nekem,
Végigkísér rajta, s mindig fogja a kezem.

Forrás: www.poet.hu 
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Felújítás a hivatalban

Önkormányzatunk törekszik a község intézményi épületei -
nek folyamatos karbantartása mellett azokat felújítani, fej-
leszteni.

E tevékenységi körünkben végeztük el a hivatalban
esedé kes felújítási munkákat, melyek során lecseréltük az
irodaajtókat és elvégeztük a teljes belsõ festést. A felújí-

tással az itt dolgozók munkahelyi körülményein is javítot-
tunk és a hivatalos ügyeiket intézõ látogatók számára is
kulturált környezetet teremtettünk. 

Fejes Zsuzsanna
polgármester

FEJLESZTÉSEK

Megújulhat a szolgálati lakás
Örömmel adjuk hírül, hogy Önkormányzatunk pályázott és nyert a Magyar Falu Program keretében a Besnyõ, Rózsa u.
2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás felújítására. A nyertes pályázatnak köszönhetõen még az idén, 100%-ban
pályázati forrásból megújul az épület, amely korszerû szolgálati lakásként jelentõsen növeli a falu vonzerejét.

A kedvezményezett neve: Besnyõ Község Önkormányzata
A projekt címe: Szolgálati lakás felújítása Besnyõ településen

A szerzõdött támogatás összege: 29 762 353 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Az önkormányzat tulaj-
donában lévõ, Rózsa utca 2. szám alatti szolgálati lakás teljes
körû felújítása valósul meg a támogatásból. A fejlesztés kere-

tében elvégzett munkák: tetõcsere, belsõ és külsõ nyílászárók
cseréje, víz- és szennyvízhálózat cseréje, teljes villamos és
fûtési hálózat felújítása, új kazán és radiátorok, új szaniterek,
új burkolatok, és teljes festés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 12. 31.
A projektazonosító száma: 3103644845

Fejes Zsuzsanna, polgármester

MFP-SZL/2020 kódszámú
„Szolgálati lakás” címû pályázat rövid összefoglalója:
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Az egyik Besnyõrõl Elszármazottak
Találkozóján állt elõ ötle tével Nyilas i
István, miszerint készíttessünk egy
lélekharangot a teme tõ be. Testüle-
tünk támogatta az ötle tet, és dön-
tött annak megvalósításáról. 

Nem igazán foglalkoznak ma
már harangöntéssel, de rátaláltam
Gombos Miklós harangöntõ mes-

terre, aki egy csodaszép lélek -
harangot készített nekünk. Maga a
harang 56 kg, az angyalok tartotta
magyar címer díszíti, a felirata
pedig: „Isten dicsõségére”.

A haranghoz a méltó haranglá-
bat a Farlamex Kft. készítette. A lé-
lekharang költségét önkormányza-
tunk, a harangláb készítését pedig
önkormányzatunk a Besnyõrõl
Elszár mazottak Egyesületével kö-
zösen finanszírozta.

Köszönjük Nyilasi Istvánnak
az ötletet, a Besnyõrõl Elszár ma -

zottak Egyesületének és Besnyõ
Község Önkormányzatának az
ötlet felkarolását, Gombos Miklós
harang öntõ mesternek és munka-
társainak, valamint a Farlamex Kft.
munkáját. 

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Új köztéri alkotásunk: lélekharang a temetõben
Ismét gyarapodott faluközösségünk: elkészült a temetõben felállított lélekharang

MI IS AZ A LÉLEKHARANG?
A magyar nyelv értelmezõ szótára szerint a lélek-
harang egy kis méretû harang, amellyel temetés-
kor vagy akkor harangoznak, amikor valaki meg-
hal, illetve ezt használják esti ájtatosságok
alkal mával is. 

A Magyar Katolikus Lexikon így ír a
lélek harangról: 

LÉLEKHARANG: általában a templom leg-
kisebb HARANGja, melyet önmagában haldoklás, il-
letve halálesetnek, egy lélek e világból való távozásának
hí rül adására használtak. 
A lélekharang 1. hívja a híveket a haldokló mellé, hogy
imáikkal kísérjék el élete legsúlyosabb perceiben

(lélek váltság); 2. tudatja a halál beálltát a hívõ kö-
zösséggel, s a megszólaltatás módja azt is kife-
jezte, hogy férfi vagy nõ-e a halott; 3. este az
Úrangyala imádság után a halottakért való

imára hívja a hívõket.
A lélekharang a LÉLEKAJÁNLÁS és a
HALDOKLÓkról való gondoskodás fontos
eszköze volt, fõként kisebb városi közös-

ségben és falun. Az élet modernizálása, a kór-
házi halál gyakorisága a lélekharang jelentõségét hát-
térbe szorította.

A lélekharang nem tévesztendõ össze a temetés alatti
kiharangozással.
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HELyTörTÉnETI GyûJTEMÉny HírEI
Újabb értékes múzeumi tárgyakkal gazdagodott a
gyûjtemény.

Tóth Mihályné Margitka, költözése elõtt, értékes
régi használati tárgyakat hagyományozott a telepü-
lési gyûj te mény be. Köszönjük szépen, és jó egész-
séget kívánunk az új lakó helyén.

Korabeli asztalos mûhely kéziszerszámait hozta el
a múzeum részére Gelen csér Mária és Balogh József.
Hagyatékból ajándékozta Török-Szalai Henrietta,
besnyõi kötõdésû budapesti lakos. Mindannyiuknak
nagyon köszönjük.

Szuszán Jánosné

Besnyő Község Önkormányzata nevében köszönetet
mondok Süller Józsefnek és kedves feleségének az

adományokért, amelyekkel megörvendeztette kö zös -
sé günket. Még tavaly megajándékoztak két gyer-
meket, nagyon jó állapotban lévő MTB kerékpárokkal,
most pedig a Helytörténeti Gyűjtemény gyarapodha-
tott egy szövőszékkel. Süller József az iskolásainkra
is gondolt, és 3 db jó állapotban lévő, használt
komple tt számítógépet – monitorral, billentyűzettel –
hozott be a hivatalba, amelyek az iskolába kerülnek. 

Köszönjük szépen!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Köszönjük az adományokat!
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AZ óvodAÉrETTSÉGrŐL
Nagy esemény minden szülõ éle -
té ben, amikor kicsi gyermekükkel
elõször lépik át az óvoda küszöbét.
A legtöbb gyermek 2,5-3 éves ko-
rában kerül az elsõ családon kívüli
közösségbe, az óvodába. A gyer-
mek fejlettségi kora nem azonos
az életkorával. Attól függetlenül,
hogy a gyermek betölti a harma-
dik életévét, még nem jelenti azt,
hogy az óvodára készen áll, hogy
óvodaérett lenne. Nem az az el -
sõd leges az óvodaérettség meg-
határozása szempontjából, hogy
hány mondókát tud a gyermek,
vagy képes-e elszámolni tízig. Ami
az óvodába lépéshez nélkülözhe-
tetlen, hogy a gyermek megérett a
szüleitõl, az édesanyától való elvá-
lásra, és képes bizonyos fokú ön-
állóságra. A fejlõdést több vonal-
ról közelíthetjük meg, és minden
területrõl elvárunk egy bizonyos
szintet, amit egy gyermeknek el
kell sajátítania ahhoz, hogy az óvo-
dában megfelelõen tudjon alkal-
mazkodni, óvodaérett legyen.

AMIKET ELvárHATunK
EGy óvodAÉrETT GyErMEKTõL

Érzelmi-szociális érettség: Az óvo -
dába otthonról érkezõ kisgyer-
meknek meg kell tanulnia az édes-
anya távollétét tudomásul venni.
Ha az anya-gyermek kapcsolat

olyan alapokon nyugszik, ami biz-
tonságot nyújt mind az édesanyá-
nak, mind pedig a gyermeknek,
akkor képesek lesznek hosszabb
ideig is elszakadni egymástól anél-
kül, hogy az elválás szorongást
váltana ki belõlük. Ha a gyermek
biztonságosan kötõdik a szüleihez,
akkor biztonságban fogja érezni
magát az óvodában, hiszen tudja,
érte fognak jönni, és az elválás
nem végleges. Egy óvodaérett
gyermek könnyen tud alkalmaz-
kodni egy új közösségbe. Kezde-
ményez, érdeklõdõ a külvilág felé.
Képes kapcsolatteremtésre gye-
rekkel, felnõttel egyaránt.

Beszéd, kommunikáció: Az ér-
zelmi önállósághoz szorosan kap-
csolódik a kommunikációs képes-
ség is, hiszen fontos, hogy a gyer-
mek meg tudja értetni magát má-
sokkal, és képes legyen szükség-
leteit, igényeit kifelé kommuni-
kálni. A sok közös beszélgetéssel
segíthetjük ezt a készségüket és
gyarapíthatjuk szókincsüket. Segít-
sünk nekik, mutassunk mintát arra,
hogyan fejezzék ki gondolataikat,
érzéseiket. A versek, népdalok rit-
musa, ismétlõdése jelentõs hatást
gyakorol a beszédfejlõdésre, ezért
kiemelt jelentõséggel bír, hogy
mondókázzunk, énekeljünk, me-
séljünk nekik sokat. A közös be-
szélgetések, játékok, mesélés, a

sok-sok miértre adott válasz meg-
lendíti az ismeretek, s ezzel a szó-
kincs bõvülését.

Az utóbbi idõben egyre több
kisgyerek megkésett be széd -
 fejlõdés sel kerül az óvodába. Bár
nagyon eltérõ lehet a gyermekek
be széd fejlõdési üteme, bizonyos
jelek árulkodnak arról, hogy szak-
embert kell felkeresni. Fiú gyer-
mekeknél gyakrabban fordul elõ a
beszéd különbözõ mértékû ké-
sése. Az esetek nagy részében
nem kell emiatt aggódni, fõleg, ha
néhány szó 2 éves korra már sze-
repel a repertoárban, a kommuni-
káció egyéb formái is jól mû köd -
nek, és a gyermek megfelelõen
rea gál a hangokra.

Ha a kislány 18 hónapos, a fiú
2 éves koráig nem szólal meg,
akkor mindenképpen kivizsgálás
javasolt. Ha a kivizsgálás során
kóros eltérés nem mutatható ki,
2 és fél éves koráig még élettani-
nak te kint hetõ, ezen életkor után
azonban már mindenképpen kóros.

Megkésett beszédfejlõdésrõl
beszélünk, ha a gyermek beszéd-
készsége az életkori átlagnak nem
felel meg, tehát ha például a gyer-
mek, aki 2 éves korára nem birto-
kol 50 szavas szókincset, és nem
alkot 2 szavas mondatokat. Min-
denképpen érdemes ilyenkor ki -
emelten foglalkozni a gyermek ott-
honi fejlesztésével! Ha csupán
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késésrõl van szó, akkor általában a
beszéd fejlõdése ugyanazokon a
szinteken megy végbe, mint nor-
mál esetben, csak kissé lassabb
mértékben. Ha azonban a késés
3 éves kor után is jelentõs, min-
denképpen érdemes szakembert
felkeresni! Akkor is szakember fel-
keresése javasolt, ha a gyermek
szókincse egy bizonyos szinten
megreked, szegényes a gagyo-
gása, egy szótagú szavak szintjén
megáll, hetekig nincsen fejlõdés a
szókincsben. Ha kicsi gyermek
beszédfejlõdését szeretnénk szak-
emberrel segíteni, speciálisan
olyan logopédust kell keresni, aki
3 év alatti gyermekekkel is foglal-
kozik. Ezen kívül felkereshetõk
olyan, korai fejlesztéssel foglal-
kozó intézmények, korai fejlesztõ
központok, ahol a megfelelõ segít-

séget megadják ebben az életkor-
ban is mind a mozgás-, mind a be-
szédfejlesztés szintjén.

Evés: Ebben a korban megjelenik
a gyermekeknél az az igény, hogy
önállóan egyenek. Amiben segí-
teni tudjuk õket, hogy nem etetjük
õket, mert az a spontán érésüket
veti vissza. Egy óvodaérett gyer-
mek képes önállóan, kanállal enni,
pohárból inni. Fontos, hogy az
óvodában a felnõttektõl elfogadja
az ételt.

Szobatisztaság: Egy óvodaérett
gyermektõl szintén elvárható,
hogy szobatiszta legyen, mind
napközben, mind pedig éjjel.
Szükség esetén képes jelezni
a felnõtt felé a szükségletét, ön -
állóan el tud menni a mosdóba, és

az öltözködést is képes egyedül
megoldani. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy ha egyszer-egy-
szer elõfordul a nagy játék közben,
az probléma lenne. A hangsúly a
rendszerességen van. 

önállóság: Az önállóság nélkülöz-
hetetlen. Sokkal fontosabb, hogy
a gyermek megpróbál magától fel-
öltözni, minthogy tényleg jól is
sike rül-e felvenni az adott ruha -
darabot. Ismerje meg saját ruha-
darabjait, cipõjét! A sok gyakorlás
nélkülözhetetlen. Hagyjuk a gyer-
meket próbálkozni, és ne mi öltöz-
tessük õket, ha elakad, képes le-
gyen segítséget kérni. Mutassuk
meg neki, hogyan kell egy-egy
ruha darabot felvenni ahelyett, hogy
ráadnánk. Engedjük, hagy csinálja,
még ha több idõbe is telik. Ön -
állóan mossanak kezet, használják
a zsebkendõt. A szülõ feladata,
hogy a gyermek képességeit elõ -
segítse kibontakoztatni. Persze,
igény szerint minden gyereknek
segítenek az óvónõk, dajka nénik.

Társkapcsolatok: Egy óvodaérett
gyermek igényli más kortársának a
társaságát. Ez megkövetel bizo-
nyos fokú szabálytudatot, hogy ha
rövid ideig is, de képes legyen
mással együtt játszani, és nem csak
egymás mellett játszani. Kortársai-
val kapcsolatot tud kialakítani, elfo-
gadja mások létezését, más gyer-
mekekben segítõtársakat lát.
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HírEK A SZIronTáTóL
Bár nehéz beszámolni a történésekrõl
egy olyan helyzetben, mikor „nem
történhet semmi”, mégis van mirõl
hírt adnunk: Lassan véget ér az adó-
bevallási idõszak, örömünkre szolgál,
hogy idén is kb. 300 adózó választotta
szervezetünket bevallásának elkészí-
tésére. Az utolsó hajrá május 7-ig tart,
eddig fogadjuk a bevallásokat posta-
ládánkba (Viola utca 5.), vagy az
ado@szironta.hu címre történõ doku-
mentum megküldéssel. Kérjük, abban
az esetben se feledkezzen meg adója
1%-áról rendelkezni, ha nem együtte-
sünk készíti a bevallását, vagy a beval-
lástervet fogadja el! Minden segítsé-
get köszönünk, különösen ezekben a
nehéz idõkben. 
Szintén nem telt eredménytelenül

az év elsõ negyede, terveket dolgoz-
tunk ki az újranyitásra, új repertoárt
állí tottunk össze, számos projektötle-
tünkre kértünk forrást, reméljük, hogy
a pályáztatók pozitívan bírálják el ké-
relmeinket. 
A nyár-õsz dolgos idõszakot jelent,

ha a járványügyi korlátozások ezt
lehetõvé teszik számunkra. Térzene-
koncertek, templomi hangversenyek,
számos program és rendezvény vár
megvalósításra. 
Kérjük, kövessék nyomon az el -

következõ eseményeinket, melyrõl

Facebook oldalunkon (Szironta Együt-
tes) és honlapunkon (www.szironta.hu)
is beszámolunk! 
Bár nagyon korlátozottan, de zajla-

nak zenei foglalkozásaink is. Ebben a
félévben kizárólag egyéni foglalkozá-
sok valósulhattak meg, lelkes tanuló-
ink bevezetést nyertek a zenei ala-
pokba, hangszerkezelésbe. Májustól
a térség óvodáiban is tervezzük újra-
indítani programjainkat. 
Hogy mit hoznak az elkövetkezõ hó-

napok, még nem tudjuk, minden -
esetre reményekkel telve várjuk azt,
hogy újra színpadon, közönség elõtt
koncertezhessünk! 
Köszönjük az eddigi támogatásukat,

és reméljük, hogy számíthatunk Önökre
a következõkben is!

Ha pedig adója 1%-áról rendelkezne,
adószámunk: 18501472-2-07

SZIRONTA EGYÜTTES 

Kedves Szülõk!

Ha anya és apa is készen áll az ovira, a gyermek is
sokkal könnyebben át tudja élni az elválást. Sokszor
sétáljanak el az óvoda felé, és mutassák meg a kis-
gyermeknek, hogy ide fog járni! Beszélgessenek vele
arról, hogy mit fog csinálni az óvodában, meséljenek
nekik óvodásokról szóló meséket!

A témával kapcsolatban esetleg felmerülõ kérdé-
seikkel forduljanak az óvodapedagógusokhoz, bízva
abban, hogy esetleges bizonytalanságaikban meg-
nyugváshoz vezetnek a külsõ észrevételek, ötletek.

Kívánjuk, hogy az óvodáskor a gyermek életében
élményekkel, felfedezésekkel, tanulással teli, izgal-
mas idõszak legyen!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezetõ
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Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?

Így hangzik a Föld napja mozgalom
egyik jelmondata. 1990 óta Magyar -
országon évről évre egyre többen
érzik úgy, legalább megpróbálják, és
legalább a Föld napján, április 22-én

tesznek valamit ennek érdekében.
Mi is megtettük.

SZEKÉr ZSuZSA: FöLd nAPJA
Ma van a Föld napja,
fogd meg a kezem,
emeld jó magasra,
én is ezt teszem.

Örüljünk a Földnek,
ne gyötörjük agyon,

szeressük,
óvjuk,

vigyázzunk rá nagyon.

A fenti verssel indult a kisiskolások
körében a Föld napjához kapcsolódó
kreatív délután a könyvtár szervezésé-
ben. A ráhangoló beszélgetés során
érintettük azokat a témákat, amelyek
bolygónk védelméről, feladatainkról
szólnak. Igen tájékozottak kisgyerme-
keink ebben a témában is. Igen ked-
vező, hogy tudják mit kell tenniük,
hogy a bolygónk számukra is élhető
maradjon.

A kellemes tavaszi délutáni ismeret-
terjesztő beszélgetést kreatív foglalko-
zással zártuk. Az ügyes kis kezek egy-

egy színes papírvirágot alkothattak,
amely talán emlékezteti őket, és való-
ban vigyáznak közvetlen környeze-
tükre, szép kis falunk virágos, zöld
köztereire.

LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.

NÉZD A BOLYGÓT! OLY’ TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG

Baki Ferencné

A FöLd nAPJA 2021
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Közelgő tanév vége kérdőjelekkel
A járványveszély miatt a kormány
elrendelte, majd meghosszabbí-
totta a digitális munkarendet. A ko-
ronavírus miatt kialakult helyzethez
gyereknek, szülõnek és pedagó-
gusnak alkalmazkodnia kellett újra,
szinte egyik napról a másikra. 

A legnehezebb helyzetben talán
az általános iskola elsõsei vannak,
hiszen õket dupla hatásként érik a
jelenlegi körülmények. Frissen ke-
rültek be egy új közegbe, most ta-
nulnak írni-olvasni. Ez egy olyan

folyamat, ami állandó kontrollt és
visszajelzést igényel. A tanulási
motiváció fenntartása szintén na-
gyon fontos, mert ez nemcsak a
tanítás és tanulás hatékonyságát
segítõ elem, hanem az iskolai
életre való szocializációt, ezáltal
a gyermekek iskoláról alkotott
elgon dolását is meghatározza.

A nagyobbak számára is rendkí-
vül fontos a napi kapcsolattartás,
a rendszeresség (órarend, világos
követelmények és következetes

számonkérés) Az újszerû oktatás-
sal minden pedagógus, szülõ és
diák bizonyos mértékben rá van
kényszerítve arra, hogy lépést tart-
son, vagy fejlessze technológiai is-
mereteit.

Molnár Gábor úrnak kö szön -
hetõen létrejött egy külön plat-
form, amely megkönnyíti a kap-
csolattartást a gyerekekkel, a szü -
lõkkel.

nagyon szépen köszönjük
Gábor nak az önzetlen segítséget!

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy szeretett isko-
lánk elismerésben részesült a Nemzeti Fogyatékos-
ságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Non-
profit Kft-tõl, mint szakmai szer ve zettõl. Az NFSZK
Intézményi elismerését az integráció, az egyéni bá-
násmód, az autista gyerekek fejlesztése érdekében
végzett munkáért érdemelte ki az iskola.

Jómagam – a besnyõi iskola egykori tanulójaként
is –, polgármesteri minõségemben a képviselõ-testü-
let nevében is sok szeretettel gratulálok a megérde-
melt elismeréshez. 

Önkormányzatunk, illetve a faluközösség nevében
köszönöm a pedagógusok, dolgozók áldozatos mun-
káját, a gyermekek fejlõdése, fejlesztése terén évtize-

dek óta tanúsított pozitív hozzáállásukat és szakmai
teljesítményüket! Az iskola minden dolgozójának és
tanulójának köszönöm a megváltozott helyzethez
való rugalmas alkalmazkodást, erõ fe szí té sei ket, hogy
az oktatási feladatokat az új körülmények között is
teljesíteni tudják. 

Önkormányzatunk eddig is segítette az iskola
mûködését, támogatásunkra a jövõben is számíthat-
nak!

Nagyon büszkék vagyunk iskolánkra, dolgozóira,
és természetesen a diákokra is. Gratulálunk és to-
vábbi sikeres munkát kívánunk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSHEZ!
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Április 19-tõl az alsós gyerekek-
nek megkezdõdött a jelenléti okta-
tás. Továbbra is szigorú elõ  írá sok -
nak kell megfelelni ahhoz, hogy
megelõzzük a járvány kitörését az
iskolában.

Több szülõ kérvényezte, hogy
gyermekét mentesítsük a minden-
napi iskolába járás alól. Ezeknek a
tanulóknak a hiányzása igazolt, és
ha meg is haladja esetleg a mu-
lasztásuk a 250 órát, osztályozó
vizsgát nem kell tenniük, mert
jegyeik alapján osztályozhatók.

Saj  nos nem tudni, meddig fog elhú-
zódni a koronavírus miatt kialakult
állapot, ezért a tanév vége tele van
kérdõjelekkel. A tankerületi igazga-
tói értekezleten elhangzott, hogy
egyelõre nem lehet szervezni bal-
lagást, nem tudni, hogy lesz-e idén
nyelvi, illetve kompetenciamérés
6. és 8. osztályban.

Bár megkezdõdött a nyári
Csoda szarvas tábor szervezése, a
kollégák felkészülése, sajnos még
bizonytalan, hogy megvalósul-e
a tábor. Megtörtént a leendõ elsõ

osztályosok beiratkozása, szeretet-
tel várjuk a piciket szeptembertõl.

nagy megtiszteltetés érte isko-
lánkat: a napokban átvehettük az
nFSZK Intézményi elismerését az
integráció, az egyéni bánásmód,
az autista gyerekek fejlesztése ér-
dekében tett munkánk elismeré-
seként. 

A digitális oktatás hátrányairól
oly sok szó esett, de van néhány
elõnye is: hogyha a diákok meg-
küzdenek ennek a bizonytalan -
ságokkal teli nehéz idõ szaknak a ki-
hívásaival, nõ az önbizalmuk és
fejlõdik a személyiségük is. 

Ismét szükség volt az Önkor-
mányzat segítségére. Egy csõtõrés
elhárításában kértünk, s kaptunk
segítséget. A problémát hamar ki-
küszöbölték, így nem lett nagyobb
kár. Dunaújvárosból sokkal nehe-
zebb egy hibaelhárítást megoldani. 

Régi álmunk is megvalósult.
A kerékpártároló szilárd burkolatot
kapott, így a gyerekek nem mind-
járt sárosan jönnek be az épületbe. 

Köszönjük a polgármester asz-
szonynak és a képviselõ-testület-
nek, hogy nem hagyják magára az
iskolát.

A besnyõi iskola valamennyi
dolgozója nevében jó egészséget,
sok türelmet és optimizmust kívá-
nunk!

Takács Katalin
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„…akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”

Rómabeliekhez írt levél 8,9.14

A korlátozások miatt az élet számos területén a telefon
mellet leginkább az internetre szorult a kommunikáció.
A legtöbben a világhálón értesültek arról, amire kíváncsiak
voltak, meg arról is, amire nem. Elképesztõ információ-
áradat zúdult és zúdul nap mint nap a gyanútlan felhasz-
nálóra. Házi kedvencek, frissen sült cipók, filmrészletek,
eladó áruk, vagy felejthetetlen beszólások tömkelege teríti
be a világhálót! És ez a mennyiség sokszorosára növekszik
a megosztások révén, hiszen akinek valami megtetszik
vagy fontosnak tartja azt, megoszthatja saját ismerõseivel,
hogy még többen értesüljenek róla – hiszen ez annyira jó,
hogy hallaniuk, látniuk kell, és ha õk is úgy gondolják, szin-
tén megoszthassák. Így járja be a világot egy hír vagy kép. 

Megosztásról szól Pünkösd ünnepe is. Jézus életének
és szolgálatának egyenes következménye. Nem egy füg-
gelék, elhanyagolható utószó a Pünkösd. A Szentlélek
munkája teszi tapasztalattá, életet átformáló valósággá
mindazt, amit Jézus értünk tett. Aki nem enged a Szent -
léleknek, az kimarad a keresztyénségbõl, és Jézus egy tá-
voli, tiszteletre méltó idegen marad csupán számára.
A Szentlélek a közvetítõ a mennyei Krisztus és a földi hívõ
ember közt. Vele együtt érkezik el hozzánk mindaz az
áldás, amiben Jézus akar részesíteni bennünket. A Szent-
lélek által osztja meg Jézus minden érdemét, hogy miénk
legyen a békesség, a bûnbocsánat, az erõ, a testi-lelki gyó-
gyulás, az örök élet, amiket Õ megszerzett a kereszten.

A Biblia olyan sokféleképpen szól a Szentlélekrõl, amivel
pont ezt akarja kifejezni. A Szentlélek a szeretet lelke, a böl-
csesség és értelem lelke, a tanács és erõ lelke, az Úr isme -
retének és félelmének lelke, az igazság lelke, az élet lelke.
Mindezeket elhozza azokhoz, akik Õt várják, kérik, been-
gedik, s ezáltal különleges kapcsolatba kerülnek Istennel:
Isten fiaivá, örökbefogadott gyermekeivé válnak, s nem
csupán teremtményeiként élnek. 

Ezért nevezi igénk a Szentlelket a fiúság Lelkének, mert
Õ kapcsol össze bennünket a mennyei Atyával, Õ juttat el
erre a bensõséges közösségre. Fiakká és mindannak a ki-
mondhatatlan jónak az örökösévé teszi a hívõket, amit Isten
a mennyben elkészített. Hogyan? Jézus a Szentlélek által
megosztja velünk fiúi státuszát, kiárad a szívünkbe az Isten
szeretete, és joggal imádkozhatunk így: „Mi Atyánk…” 

Ha pedig van egy mindenható, mennyei Atyánk, aki sze-
ret, akiben bízhatunk, hogy megad mindent, amire szük-
ségünk van, akkor felszabadulunk arra, hogy többé ne
önma gunknak éljünk. Megszületik bennünk a készség,
hogy engedelmeskedjünk Istennek, ami nem nehéz, mert
a Biblia és a Szentlélek vezetése világos igazodási ponto-
kat tûz ki azok elé, akik készek megérteni és megtenni Isten
akaratát, és Tõle kérnek ehhez erõt. 

Isten legfõbb akarata pedig az, hogy Jézus Krisztusban
higgyünk, mint egyedüli megváltónkban és közbenjárónk-
ban. Amikor a Szentlélek eljön, mindennél fontosabb lesz
Jézus. Mindennél fontosabb lesz, hogy minél többekhez
eljusson a megmentõ örömhír: Jézus a Szabadító.
A Szentlélek a jó hír megosztásának feladatát és fe le lõs -
ségét bízza ránk. Megoszthatjuk a gyülekezeti igehirdeté-
seket interneten, megoszthatunk hitünkbõl fakadó, bátorító
szavakat beszélgetésekben, lehetünk Isten szeretetének to-
vábbadói cselekedeteinkben. Jézusról tényleg hallania kell
mindenkinek!  

Imádkozzunk! 
Szentlélek Isten! Kérlek, jöjj a szívembe, hogy átéljem

annak örömét, hogy Isten örökbe fogadott gyermekévé
lettem az én Megváltóm, Jézus Krisztus által! Szenteld
meg a gondolataimat, tisztítsd meg az indulataimat, hogy
Isten dicsõségére és mások javára éljek! Ámen. 

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

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona
református lelkipásztorok

„Pünkösd – osztod?”
áldás, békesség!
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