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A Besnyõi Hírmondó legfrissebb lap-
számában hírt adunk arról, hogy
véget ért a tanév, elballagtak nagy-
csoportos óvodásaink és iskolánk
nyolcadikos tanulói is. A kicsiknek az
iskolában, a nagyoknak a középisko-
lákban nyílik új fejezet az életükben.
Nyugdíjba vonul iskolánk igazgatója,
Mátyási Sándorné, Éva néni, akinek
nagyon hálásak vagyunk a Besnyõn

töltött évekért, mindazért a jóért, amit kaptunk tõle iskolai
és faluközösségi szinten. Jó pihenést, jó egészséget kívá-
nunk a nyugdíjas évekre!

Köszönjük nyugdíjas klubunk tagjainak, hogy önzet-
lenül részt vesznek faluközpontunk környezetének gon-
dozásában.

Sokaknak jó hír, hogy ismét lesz Popstrand Agárdon,

és a besnyõiek ismét kedvezménnyel látogathatják a
koncerteket!

Sajnos idén is elmaradt a gyermeknap, a falunapunk,
reméljük, jövõre már máshogy alakul. Õsztõl indul a karate
oktatás Besnyõn. Örvendetes, hogy hosszú szünet után
a Szironta is megkezdheti élõ koncertjeit. Megújult reper -
toárjukról és terveikrõl olvashatnak lapunk hasábjain.
Szere tettel ajánlom szíves figyelmükbe könyvtárosunk és
a református lelkész házaspár írását is.

Letette esküjét képviselõ-testületünk új tagja, Papp-Lu-
kács Jolán. Munkájához jó egészséget és sok sikert kí-
vánunk! 

Kellemes nyarat, kikapcsolódást, a gyerekeknek és a pe-
dagógusoknak örömökben gazdag vakációt kívánok!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Elballagtak nagycsoportos óvodásaink, hogy az ősszel megkezdjék általános iskolai tanulmányaikat, és iskolánk nyol-
cadik osztályosai is búcsút intettek az intézménynek, tanáraiknak és egymásnak is. Rájuk a nyári szünet után várnak a
középfokú oktatási intézmények.

Reméljük, hogy sok szép emlék és tudás került a tarisznyákba!Jó egészséget, boldog életet, sok örömet és sikereket
kívánok ballagóinknak.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

ELBALLAGTAK…
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Nyugdíjba készül
Takács Katalin is

E helyrõl is nagy szeretettel mondunk köszönetet az elmúlt
6 évben, és különösen a most véget ért tanévben végzett
példaértékû, áldozatos munkájáért Takács Katalinnak, aki
a napokban kezdte meg nyugdíjazása elõtti felmentési ide-
jét. 

Takács Katalin 2015 óta volt iskolánk igazgatóhelyettese,
az elmúlt tanévben pedig megbízott intézményvezetõként
dolgozott, Mátyási Sándorné Évával közösen szeretettel
és nagy szakmai hozzáértéssel vezették az iskolát. 

Takács Katalin vérbeli pedagógus, akinek gyermeksze-
retete, szeretetteljes személyisége, teherbírása, energikus-
sága mindenki számára például szolgálhat. Mindig hálásak
leszünk neki a megható, szívhez szóló ünnepi mûsorokért
is, amelyeket szervezett, és amelyekkel a diákokat, az in-
tézmény munkatársait és a szülõket, vendégeket is mindig
megörvendeztette. Hálás köszönet illeti munkájáért, re-
méljük, hogy a nyugdíj mellett óraadóként õ is visszatér
iskolánkba.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Nagy-nagy szeretettel 
gratulálunk iskolapedagógusaink 

kitüntetéséhez!

Mátyási Sándorné
és Takács Katalin

elhivatott 
pedagógusi munkásságának, 

kiemelkedõ 
szakmai tevékenységének 

elismeréseként az 
Emberi Erõforrások Miniszterének

Elismerésében részesültek.

Örökre hálásak leszünk azért az áldo-
zatos munkáért, amivel megkezdte
és folytatta mostanáig a besnyői
isko la tanári karának összekovácso-
lását, a gyerekek fejlődése érdeké-
ben nap mint nap végzett munkáját.
Most, amikor nyugdíjba vonul, ne -
héz szívvel köszönök el tőle, mert
ugyan természetesen soha nem fe-
lejtjük el őt, és mindig visszavárjuk

Besnyőre, mégsem lesz része min-
dennapi életünknek, és már most hi-
ányzik. Hálás vagyok, hálásak va-
gyunk, hogy 2014-től mostanáig a
mi iskolánkat, a mi közösségünket
gyarapította ötleteivel, szaktudásá-
val, emberi hozzáállásával, ami bárki
számára például szolgálhat, és így a
pályán töltött 49 évének utolsó idő-
szakával hozzánk kapcsolódott.

Hálás szívvel, el nem múló szeretet-
tel köszönöm meg mindannyiunk,
Besnyő Község Önkormányzata és
egész faluközösségünk nevében
ezeket az éveket, a remek munkát,
amit végzett, és kívánok kiváló
egészséget, örömökben gazdag bol-
dog nyugdíjas éveket!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Boldog nyugdíjas éveket, Igazgató néni!
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Május 10-én visszatért az élet, a jókedv, a zsivaj az isko-
lába. Mindenki nagyon várta, de legfőképp a gyerekek és
szüleik örültek, s bizony nekünk pedagógusoknak is na-
gyon hiányzott már a személyes találkozás, a gyerekzsivaj. 

Miután a törvénnyel vitatkozni nem lehet, csak betartani,
így már május 19-én idegen nyelvből, 26-án szövegértés
és matematikából írtak kompetenciamérést a 6. és 8. osz-
tályosok. Nem mondanám, hogy nagy örömmel tették, de
becsülettel végigcsinálták a 4 órát. 

Egy egész tanéven át tartó Bálint Ágnes Olvasóverse-
nyen két 2. osztályos csapat mérettette meg magát. Ezen
a versenyen 3. és 4. osztályos csapatok is részt vettek.
A gyerekek a középmezőnyben végeztek. 

csApAToK: 
olvasómanók: Fodor-Nagy Fanni, Komáromi Maja,

Mada rász Noémi, Kocsis Ádám. olvasóbajnokok: Németh
Csenge, Németh Csongor, Kiss Vince, Debreceni Zalán.
Gratulálunk a gyerekeknek, s bízunk benne, hogy a könyv,
az olvasás szeretete felnőtt korukig elkísérjük őket. 

A Kinder Mesekönyvtárak pályázat keretében 500 000 Ft

értékű Libri ajándékutalványt nyertünk a könyvtár számára,
melyet Bodrogi Csilla kolléganőnek köszönünk. Még sikerült
a lehetőségek függvényében egy ásványkiállítást is meg-
szervezni, melyet minden évben nagy érdeklődés követ. 

Az Arany Újság még júniusban is megjelent. A 4. osztá-
lyos Németh Regina és Molnár Liza lelkesen szerkesztették
az újságot. Maradjon is meg ez a lelkesedésük!

Év végén a legnagyobb munka a tanév zárása, s vele
párhuzamosan a következő tanév előkészítése. Az idei
tanév nagyon nehéz volt a gyerekeknek a járvány miatt.
Köszönet azon szülőknek, akik az online oktatásban segí-
tették a gyerekek és a pedagógusok munkáját! Tudjuk,
hogy a következő tanévben sok pótolnivaló lesz, s szeret-
nénk ezt a gyerekekkel együtt megtenni. 

Mint minden évben, most is büszkék vagyunk azokra a
tanulókra, akik egész tanévben nagyon nagy szorgalom-
mal, kitartással végezték munkájukat, a tanulást. Ennek
eredményeként kiválóan megfelelt minősítést kap első
osztályban: Halász Lilla, Kun Krisztián, Patai Anna, Sztojka
Vanessza. A 2. osztálytól érdemjegyek fejezik ki a tanulók
teljesítményét.

VAKáció!
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KiTűNő TANuLóK:
2. osztály: Csizmadia Zajzon, Debreceni Zalán, Kiss

Eszte r, Kiss Vince, Kocsis Ádám, Komáromi Maja, Madarász
Viktória, Németh Csenge, Németh Csongor, Száki Liliána.

3. osztály: Andrási Zoltán, Halász Botond, Kovács
Hanna, Szikszai Nikolasz.

4. osztály: Németh Regina, Molnár Liza Sára, Halász
Bendegúz, Kecskés Bálint.

4. osztály év végén díjat kaptak:
„Kis” Arany-díjat kapott Németh Regina, kimagasló ta-

nulmányi eredménye, példamutatása és verseny eredmé-
nyei elismeréseként.

„Kis” Arany-díjat kapott Halász Bendegúz, kimagasló
tanulmányi eredménye, példamutatása és verseny ered-
ményei elismeréseként.

Közösségért díjat kapott Molnár Liza, példamutatása
és kiemelkedő közösségi munkája elismeréseként.

Nevelőtestületi dicséretben részesült Kecskés Bálint, ki-
tűnő tanulmányi eredménye és szorgalma elismeréseként.

6. osztály: Varga Nóra, Szikszai Thesszalia.
8. osztály: Zarycki Emma, Kroó Zoltán.

A tanév vége egyéb feladatokat is ró az intézményre. Sike -
rült elérni, hogy a nyár folyamán megtörténik iskolánkban
a sávszélesség bővítése. Reménykedünk, hogy minőségi
javulást hoz az internet szolgáltatásban, ami jelenleg hol
van, hol nincs, s nagyon lassú az intézményben. Terveztük
a nyári karbantartást, melynek keretében a legnagyobb
tétel lenne a csatorna kitisztítása. Várunk a tankerület en-
gedélyére. 

A gyerekek nagy-nagy örömére az idén már lehetett
osztálykirándulást és ballagást tartani. Vannak az iskolában
olyan rendezvények, melyek sok-sok pozitív hatást közve-
títenek egy közösségben. Ezek a rendezvények is ilyenek. 

Végzős diákjaink beiskolázása az alábbiakban megtör-
tént:

– gimnázium: 3 fő
– technikum: 7 fő
– szakgimnázium: 7 fő

TőLüK BúcsúzTuNK szép üNNEpséG KERETéBEN:

Zarycki Emma

A ballagáson 8. osztályos diákjaink közül néhányan díjat
kaptak: 
Nevelőtestületi dicséretben részesült Varga Rebeka, aki
munkájával hozzájárult iskolánk hírnevének, tekintélyének,
megbecsültségének öregbítéséhez. A dráma előadások
szervezőjeként, szereplőjeként felejthetetlen perceket szer-
zett tanulóinknak, a drámafesztiválok díjazottjaként dicső-
séget szerzett iskolánknak.
Nevelőtestületi dicséretben részesült Gelencsér György,
aki szintén a színjátszás területén alkotott maradandót.
Finom humorával, segítőkészségével minden nehézségen
átsegítette az előadások szereplőit, a rendezőt. Drámafesz-
tiválokon díjakat nyert, s ezzel dicsőséget szerzett isko-
lánknak.
Közösségért díjban részesült zarycki Emma, aki a közös-
ség motorja volt, nem csak osztály, hanem iskolai szinten
is. Mindig, mindenben lehetett számítani rá, kiváló prob-
lémamegoldó készségével nem csak társainak, hanem ne-
velőinek is segítséget nyújtott.
Közösségért díjban részesült Juhász olivér, aki nem csak
iskolánk hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének
öregbítéséhez járult hozzá a versenyek és drámafesztivá-
lok díjazottjaként, hanem közösségformáló erőként az is-
kolai mindennapokban is kiemelkedően teljesített.
Közösségért díjban részesült Ruszcsák Krisztofer, aki tisz-
telettudásával, udvariasságával mindig példát mutatott
társainak, és közösségformáló erőként az iskolai minden-
napokban is kiemelkedően teljesített.

Beri Krisztofer
Bildmann Bence Kristóf
Gelencsér György
Góman Attila
Juhász Olivér Zoltán
Kiss Márk Sándor
Kovács Nikolett
Kroó Zoltán

Kupi Jázmin
Lepsényi Máté Zalán
Rákóczi Ferenc Ákos
Ruszcsák Krisztofer József
Szkoklik Milán János
Varga Laura
Varga Rebeka
Vass Béla
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Kedves Besnyőiek!

Lejárt az időm. Tudtam, hogy egyszer bekövetkezik, mégis
nehezen élem meg. Egy életút méltó lezárásában volt ré-
szem június 14-én. Kollégáim, a település vezetői olyan
búcsúztató keretében köszöntek el tőlem, melyet kevés
nyugdíjba vonuló élhet át. Hálásan köszönöm mindenki-
nek, aki részt vett az ünneplésben, s jókívánságokkal hal-
mozott el. Egy összetartó, jó közösség hozta létre e napot
számomra. Szerettem Besnyőn lenni, itt tanítani. Úgy
érzem megtaláltuk a legtöbb szülővel a közös hangot, s a
település vezetői igazi gazdái az intézménynek. Mindig szí-
vesen fogok visszaemlékezni az itt eltöltött évekre, a ked-
ves, tisztelettudó, mosolygós gyerekekre. Megtiszteltetés-
nek veszem, hogy itt lehettem, s mindenkinek hálás kö-
szönet!

Szülőknek, diákoknak jó pihenést kívánunk a nyárra!

Mátyási Sándorné

Arany-díj elismerést kapott Kroó zoltán, nyolc éven át
tartó kimagasló tanulmányi eredménye, példamutatása,
versenyeredményei elismeréseként.

Jó utat, sok erőt, kitartást kívánunk végzős diákjainknak!
Nevelőtestületünk köszönetét fejezte ki és „Gyerme ke -
kért” díjat adományozott Molnár Gábor úrnak, aki önzet-

len munkájával átsegítette a gyerekeket, szülőket, peda-
gógusokat a digitális oktatás technikai nehézségein.

A nyár teljen sok pihenéssel, feltöltődéssel, s kezdjük pi-
henten az új tanévet!

Két táborban vehet részt 20-20 kisgyerek június-július
hónapban.

Mátyási Sándorné
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A rendkívüli szünet után, április 19-től óvodásaink fokoza-
tosan tértek vissza intézményünkbe. 

Az édesanyákat, nagymamákat videón rögzített kedves
kis műsorral köszöntötte fel mindhárom csoport.

Május közepén a Méhecske csoportosok versekkel, da-
lokkal, verses mese előadásával, tánccal mutatták meg
szüleiknek, hogy az év folyamán mennyit ügyesedtek, mit
tanultak az óvodában.

Gyereknap alkalmából élményekkel ajándékoztuk meg
óvodásainkat a Szülői Szervezet támogatásával. Toppantó
táncházat rendeztünk, mely tele volt játékkal, zenével, da-
lokkal, mondókákkal, örömmel, kacagással, tánccal, kul-
túránkkal való ismerkedéssel, közösségi élménnyel. Kalap
Jakab saját dalaiból álló bábkoncertje a folk-világzene sok-

színűségét ötvözi a magyar hagyományokkal egyedi stí-
lusban, mellyel nagy sikert aratott a gyermekek és felnőt-
tek körében.  Az 9 magyar kutyafajtát bemutató fergeteges
előadást átszőtte a zenei és színpadi humor, és szóba ke-
rült a felelős állattartás is.

A nagycsoportosoknak igyekeztünk minél több szívet
melengető élményt szerezni az utolsó napokban. Ettünk
finom sünis tortát, arcot festettünk, ügyességi feladatok
végeztünk kerékpárral. Piknikeztünk és játszottunk a temp-
lom melletti területen, majd emlékül labdarózsa bokrot ül-
tettünk az óvoda udvarán.

óVodAi 
éLETüNKBőL
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Derűs, egyben megható hangulatban zajlott a Süni cso-
port évzáróval egybekötött ballagási ünnepsége június 2-
án. Vidám műsor után 12 nagycsoportos intett búcsút a
kisgyermekkor első közös állomásának. Az intézmény
három-négy éven keresztül jelentett második otthont a ki-
csik számára. Az elmúlt években sokat nevettünk, játszot-
tunk, tevékenykedtünk, csodálatos élményekkel lettünk
gazdagabbak, s közben megnőttek a gyerekek. Elkö-
szönve, szívükben elviszik a sok jót, a boldog perceket. A
ballagó óvodások vállára tarisznya került, kezükben lufival
köszöntek el egymástól, az óvodától, barátoktól, nevelő-
iktől. Beszélgetésre, ölelésre minden volt óvodásunkat
szeretettel visszavárunk!

óVodáTóL Búcsúzó GyEREKEK:

Bachmann Léna Domak Enikő
Bór Alex Sándor Dull Mirella Mária
Chamie Moustafa Erdős Adél
Csizmadia Zorka Annabell Kiss Bendegúz
Csobai Benett Madarász Bence
Darida Botond Ősz Bíbor Zselyke

Az óvoda és az iskola kapcsolata szoros és nagyon jó.
Az iskolába lépő gyermek új közösségbe kerül, számára
ismeretlen környezethez és szabályrendszerhez kell alkal-
mazkodnia. Több közös programot szervezünk a nevelési
év folyamán az óvoda-iskola közötti átmenetet előkészíté-
sére, megkönnyítésére a leendő elsősöknek és szüleiknek,
a tanítóik számára. Tavasszal ellátogatott óvodánkba az is-
kola vezetősége megismerni és iskolába hívogatni a nagy-
csoportos gyerekeket. Június elején a szeptemberben is-

kolát kezdő gyerekek járták be és nézték meg a sulit. Nagy
élmény volt a gyerekeknek, köszönjük az ajándékokat is!

A ballagó iskolások (akik nemrég még pici óvodásaink
voltak) bolondballagással, vicces jelmezekkel örvendez-
tették meg az ovisokat. Sok sikert kívánunk nekik a tovább-
tanuláshoz!

Köszönjük a szülőknek, hogy segítették az óvodai életet
ebben a nevelési évben is! Köszönjük, hogy a járványhely-
zetben együttműködtek velünk, a szabályokat maradékta-
lanul betartották!

Az előttünk álló nyárra minden családnak sok-sok együtt
töltött vidám napot, pihenést, önfeledt kikapcsolódást kí-
vánunk!

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk idén sem megtartani a gyermeknapot, de bízom abban, hogy jövőre majd sok színes
programmal szerezhetünk nagy örömet nektek! Nagy szeretettel, ezzel a kis verssel kívánom nektek a legjobbakat!

Fejes Zsuzsanna, polgármester

drága Besnyői Gyermekek!

Kevelin Kiss

Köszöntő
Kedves Gyerekek!
Szívből jövő
Szeretettel minden jót
Kívánok nektek.
Öröm vezessen
Ma és mindig bennetek.

Ne ismerjétek meg
A szót, mi az a bánat!
Kacajotok hallatszódjon
Szerte a világba!
Játsszatok jó sokat,
Építsetek házakat,
Ugrándozzatok, futkározzatok,
Legyetek mindig
Nagyon-nagyon
Boldogok!

Kedves 
Agárdi PoPstrAndot
Kedvelő BesnyőieK!

Besnyő Község Önkormányzata, a
Szironta Együttes és az Agárdi Popst-
rand közös együttműködésének kö-
szönhetően a besnyői lakosok 50%
kedvezménnyel látogathatják idén is
az Agárdi Popstrand koncertjeit. 
Bízunk benne, hogy sokan élnek a le-
hetőséggel és mindenkinek nagyon jó
szórakozást kívánunk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Nehéz hónapokat éltünk meg. Bizony, mindenkit megviselt
a járvány. Jólesett a tavaszi fellélegzés, a nyitás. Gyerme-
keink is újra indulhattak óvodába, iskolába, megszokott
kerék vágásába kezdett visszatérni életünk. Bármennyire
közhelyes, de lelkünket is megviselte ez a szokatlan élet-
forma. Talán ezért is érintett meg az a számomra hétköz-
napi csoda, amelyben már nagyon sokszor volt részem,
de most ez még erõsebben hatott rám. Szeretném meg-
osztani az olvasókkal, a szülõkkel, ezzel ünnepelni az idei
gyermeknapot, a gyermekeket.

Könyvtárosi teendõim végeztével kimentem az iskola-
udvarra. Szeretettel üdvözöltek a legkisebb gyermekek.
Aztán jött a gondolat:

– Szeretnétek színezni? – Természetesen és egy ön te tû -
en hangzott az igen válasz.

Elkezdõdött a komoly munka, körbeguggoltuk a padot
és színeztünk. Csatlakoztam én is a kis gyerekcsapathoz.

– Tudjátok, mit? Színezés közben mondjunk mesét!
Talál juk ki a mi saját mesénket! Mindenki tehet hozzá egy-
egy mondatot. – Lelkesen fogadták az ötletet.

– Egyszer volt, hol nem volt, valahol messze a világban
élt egy varázsló…  –  kezdtem a történetet.

Színeztek az apró kis kezek és közben szõtték a mese
szálait, mindenki hozzátéve a saját gondolatait.

Bevallom, én már inkább csak mesehallgató voltam,
hagytam a gyermeki gondolatokat szárnyalni. 

Lenyûgözött, ahogyan szõtték a mese szálait, és talán
ezzel kimondták gyermeki érzéseiket, gondolataikat a
körü löttük levõ világról és annak eseményeirõl. Ami iga-
zán lelket melengetõ volt, hogy mesénk fõhõse, a varázsló

a jóságot varázsolta az emberek életébe. Ettõl lett szebb
és boldogabb az életük. Én, a legidõsebb „gyermek” pró-
báltam õket kizökkenteni a jóságos varázsló történetébõl,
és közelebb hozni a valóságot így folytatva a mesét:

Múltak az évek és a varázsló nagyon megöregedett és
megbetegedett. Ereje elhagyta, már nem jutott el az em-
berekhez, hogy a jóságot és szeretetet elvigye…

Ekkor a jóságos varázsló kitalálója, egy kislány gyorsan
folytatta a megkezdett gondolatot. és rögtön cáfolta az
elõbbit.

– De élt a Földön egy távoli rokona a varázslónak és he-
lyette õ vitte el az emberekhez a jóságot és szeretetet, hogy
boldoggá tegye õket, és még most is itt jár közöttünk.

Fátyolos lett a szemem a mese befejezésétõl, és nagyon
örült a lelkem. Eközben elkészültek a színes rajzok és bol-
dogan futottak folytatva játékukat az udvaron.

Hamvas Béla gondolatai jutottak eszembe:
„Gyermekkirályt választanék, és hozzá küldeném a böl-

cseket, a katonákat és minisztereket, hogy tanuljanak tõle,
nem tapasztalatot, hanem azt, hogyan kell a dolgokat ko-
molyan venni. Különbséget tenni jó és rossz között? Nem.
Örülni annak, ami van. Hasznot várni? Nem. Szépet csi-
nálni. Dolgozni? Nem. Játszani. Boldoggá tenni az embe -
re ket? Nem. Szeretni õket. Tapasztaltnak lenni? Nem. Ta-
pasztalatlannak maradni, és ártatlannak, irreálisnak és el-
fogulatlannak, gyengének és romlatlannak. Megõrizni az
emberinél magasabb égi realitást: azt, amelyik nem itt tesz
bennünket otthonossá, hanem ott, ahol még gyermek él.”

Baki Ferencné Rózsika néni

Gondolatok a gyermeknap alkalmából
„Vegyük komolyan a gyermeket.
Minden egyéb ebbõl következik.”

Kodály Zoltán
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Május elején az Iváncsai Kiai Sho-
tokan Karate Sportegyesület újra
elkezdhette edzéseit az Iváncsai
Faluházban, Rudas Attila faluház -
vezetõ jóváhagyásával.

Az egyesület elnöke és egyben
edzõje, Bachmann Tibor 4 danos
karateedzõ nagyon örül, hogy
szép létszám jön össze minden
edzésére a faluból és a környezõ
tele pü lé sekbõl egyaránt. A kis
harcosok az óvodáskortól egé-
szen a hetedik osztályosokig meg-
találhatók. 

Hazánk karatebajnoka május
közepén, Fejes Zsuzsanna polgár -

mes terrel leegyeztetve Besnyõn
is el tudta kezdeni edzé seit a
torna teremben és szabadtéren
egyaránt.

Tibor, ha az egészségügyi hely-
zet engedi, szeptembertõl újra
elkez di az edzéseit Iváncsán,
Besnyõn és Adonyban.

Bachmann Tibor várja azon óvo -
 dások és iskolák jelentkezését, akik
szeretnének a karate küzdõsporttal
megismerkedni.

iváncsai
Kiai shotokan Karate

sportegyesület

KARATE HíREK
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Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

ÚJRAINDULNAK AZ ISTENTISZTELETEK 
AZ IMAHÁZBAN! (Kultúr köz 6.)

ELSŐ ALKALOM: JÚLIUS 4. 14 ÓRA.
Majd minden hónap 

első vasárnapján 14 órakor.
isTENTiszTELETEKET

minden vasárnap 10-től tartunk iváncsán,
amelyeket élőben is közvetítünk.

Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon
és facebook oldalunkon 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

TúRMEzEi ERzséBET: püNKÖsd uTáN
áldás, békesség!

Gyönyörû szépen rendbe tették Nyugdíjas Klubosaink a
posta és a gyógyszertár elõtti területet. Köszönjük gondos
munkájukat, és Isten tartsa meg jó szokásukat! 

NyuGdíJAsoK A KÖRNyEzETéRT
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Bő egy év karantén után – a tavalyi
nyári időszakot leszámítva, mikor egy
picit koncertezhettünk – a járványügyi
szabályokat betartva próbáltak zené-
szeink, így új zeneművekkel ünnepel-
hettük, hogy ismét közönség előtt lép-
hettünk színpadra. Legutóbb Rácke-
resztúron és Ráckevén szólaltak meg
hangszereink, de koncertezhettünk a
nyitás óda Gárdonyban és Beloian-
niszban is. Június hónapban a Múze-
umok éjszakája alkalmából Gödöllőn,
a Királyi Kastélyban is újra zengenek
a harangok, de az elkövetkező hetek,
hónapok számos koncertet tartogat-
nak – van mit pótolni! Az idei évben
(is) bővült a repertoár, immár amerikai
harangokon szólalnak meg a magyar
csengőkkel már felcsendült művek, a
Rákóczi induló, Weiner Leó Róka-
tánca vagy éppen Erkel Ferenc Hu-
nyadi László operájából a palotás, de
a régi-új zenék mellett eddig nem hal-
lott dallamokat is hallhatnak a nyári és
őszi koncertjeinkre ellátogatók: szin-
tén a Hunyadi-operából az induló,
vagy Kacsóh Pongrác János vitéz dal-
játékából két könnyedebb mű: Jancsi
belépője és a furulyanóta. Bartók
Béla születésének 140. évfordulója al-
kalmából – igaz, az évfordulón a kor-
látozások miatt nem emlékezhettünk
meg – harangokon felcsendülhet re-
pertoárunkban az Este a székelyek-
nél. Persze a könnyedebb műfaj ked-
velői is találnak újdonságokat: a sza-
lagavatók talán nélkülözhetetlen
műve a Hijo de la Luna mellett a
Karib tenger kalózainak főcímdala is
bekerül nyári-őszi műsorunkba. Nem
titok, már a karácsonyi koncertanyag
is az utolsó ráncfelvarrásokon esik át
– ott is készülünk meglepetéssel! 

De ne szaladjunk ennyire előre:
több nyertes – és a Covid miatt elha-
lasztott – pályázatunk megvalósítása is
zajlik mind térségi, mind pedig orszá-
gos szinten. Lezárul június végén a
környék (Adony, Iváncsa, Pusztasza-
bolcs, Ráckeresztúr) 4 óvodájában
megvalósított zenei fejlesztésünk is.
Véget ért a SziSza foglalkozások on-
line féléve, minden gyermek sikeresen
szerepelt a záróalkalmakon. Reméljük
a szeptemberi indulásnál már tantermi
foglalkozások keretében találkozha-
tunk az iskolákban és óvodákban is. 

Az irodai munka terén is sikerekről
számolhatunk be: igaz, zárt ajtók mö-
gött zajlott le az adóbevallás időszaka,
így is több mint 300 bevallást készítet-
tünk, melyből várhatóan több mint
egy millió forint forrást kapunk az
adózói felajánlások által. Köszönjük
mindenkinek, hogy megtisztelték iro-
dánkat bizalmukkal, és külön köszön-
jük azoknak, akik adójuk 1 százaléká-
val támogatták a Szironta Együttes
munkáját. Az elmúlt időszak szerveze-
tünk számára is komoly – sajnos tíz-
milliós nagyságrendű – anyagi terhet
és bevételkiesést okozott, így még na-
gyobb súlya van az idei évben bármi-
lyen támogatásnak. 

A zenés-táncos rendezvényekre vo-
natkozó enyhítéseknek köszönhetően
elkezdjük programjaink szervezését: a
térség közönsége találkozhat majd
jazz-harang előadásokkal, újra terve-
zünk találkozót, és folytatódik 500 ha-
rang koncertjei sorozatunk. Idén 50
koncertet ajánlottunk fel a települé-
seknek, melyek szervezése már zajlik,
az aktuális helyszínekről, időpontokról
Facebook oldalunkon (fb.com/szironta)
vagy honlapunkon (www.szironta.hu)

tájékozódhatnak az érdeklődők. Az 50
koncert mellett előadói vagyunk a Tér-
zene program pályázatainak, és re-
méljük, hogy a Köszönjük Magyaror-
szág! program keretében is találkoz-
hatnak az érdeklődők hangszereinkkel.

Már tárgyalunk arról is, hogy idén is
kedvezményesen vehessenek részt a
helyi lakosok az újra megnyíló Agárdi
Popstrand nyári koncertjein – ha sike-
rült a megállapodás, újra játékkal is jö-
vünk az elkövetkező hónapokban!

A nyár a koncertek mellett egy kel-
lemes kötelességet is tartogat: a még
nem rögzített dallamaink felvételét,
hogy ősszel új lemezünk teljes terje-
delmében elérhető legyen az érdeklő-
dőknek. És már most jelezzük: a nyár
végén vagy ősz elején a besnyői kö-
zönséget is várjuk egy „igazi” kon-
certre! Részletek hamarosan!

úJRA szíNpAdoN A sziRoNTA
– folytatódik az „500 harang koncertjei”!
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