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Kedves Besnyőiek!
A 2000 főt el nem érő településekre
vonatkozó törvényi szabályozás eredményeképpen több intézményünket érintő
változások történtek községünkben. Az
általános iskola és a polgármesteri hivatal működése is módosult keretek között
folytatódik, ezekről lapunk belső oldalain
részletesen beszámolunk, de az iskolánkat érintő nagy jelentőségű változással összefüggésben e helyen is engedjenek
meg nekem pár szót.
Besnyő községtől is átvette az általános iskolai oktatással
összefüggő feladatokat, benne az intézmény fenntartását és
működtetését is a 2013. január 1. napján megalakult új intézmény, a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerülete.
E helyen is köszönetet mondok az intézmény dolgozóinak
a gyermekek érdekében végzett munkájáért, és kívánok a
magam, a képviselő-testület és jegyző asszony nevében is
nagyon sok örömet és sikert a következő tanévekre iskolánk
valamennyi dolgozójának és tanulójának!
Örömmel számolok be Önöknek újabb fejlesztéseinkről,
amelyek mind a Besnyőn élők, mind az idelátogatók komfortérzetének javítását szolgálják.
Április hónapban megtörténik az iskolai tornaterem felújítása. Lambériázunk, felszedjük a parkettát és a helyére sportpadló kerül, korszerűsítjük a világítást is. A tornatermi öltöző
taposózása és a falak festése is a felújítás részét képezi.
Sajnos, arra nincs módunk, hogy a 60 négyzetméteres
tornaterem nagyobb legyen, de legalább könnyen tisztán
tartható és korszerű körülményeket biztosít a mindennapos
testneveléshez!
Mint az köztudott, magának az iskola épületének a felújítása, az intézmény eszközrendszerének fejlesztése, az oktatásnevelés tárgyi feltételeinek korszerűsítése az elmúlt években
folyamatosan zajlott, és másik oktatási intézményünkben, az
óvodában is megvalósultak a hasonló jellegű korszerűsítési,
fejlesztési elképzelések, s mindezek pályázati források igénybevételével történhettek meg. Nem maradt ki a fejlesztések
sorából az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő sem, ahol
szintén korszerűsítettük az épületet, a bútorzatot, a berendezést és az eszközöket is.
Községünkben pályázati forrásból játszótér épült, megújult
a községi sportpálya, annak öltözője, valamint a ravatalozó is.
Most jó érzéssel tekinthetünk körbe Besnyőn; intézményeink
megszépültek. Egy kivételével. Ez az egy, amit a sor végére
hagytunk, pedig nagyon is a kirakatban van: a községháza
épülete. Most viszont végre lehetőségünk nyílik arra, hogy –
talán már mondani sem kell: pályázati támogatásból – megújulhat a polgármesteri hivatal épülete is!
A felújítás során sor kerül a külső nyílászárók és a
tetőhéjalás cseréjére, a falak szigetelésére és színezésére is.
E munkák már a napokban megkezdődnek, és amikor befejeződnek, büszkék lehetünk arra, hogy valamennyi községi

intézményünk felszereltségében és esztétikailag is megfelel a
kor követelményeinek.
Még egy fontos fejlesztésre is sor kerül: községünk közbiztonságát szolgáló térfigyelő rendszert építünk ki, melyet
szinténpályázati forrás tesz lehetővé.
Hamarosan jön a tavasz, és remélhetően a jó idő is, addig
is kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Óvodai életünkből
A Pöttömsziget Óvodában 2013. január 28-án tartottuk a
félévi szülői értekezletet. A szülők nagy létszámban vettek részt.
Farsangi forgatagunk február 11-én volt, amelyre a
gyerekek színes, ötletes jelmezekbe, maskarába öltöztek.
Az ovisok játékos vetélkedőkkel, közös tánccal, játékok
kal búcsúztatták a telet. Vidám délelőttünket gazdagította a szegei Léghajó Színház Ludas Matyi című interaktív
produkciója.
Ezúton köszönjük a szülők munkáját, mellyel támogatták a farsangunkat!
Foglalkozásainkat a kompetencia alapú oktatás hatja
át, amelyeken hatékonyan bővíthetjük a gyermekek ismereteit. Most a víz témakörrel ismerkednek a gyerkőcök: az óvoda udvarán hógolyózunk, hócsatázunk, célba
dobunk, hóembereket építünk. Nagy hangsúlyt fektetünk
a madarak téli etetésére is, melyet az ovisok nagy szeretettel végeznek.
Reméljük, hogy már csak rövid ideig kell a téli tájban
gyönyörködnünk!
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FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. január 1. napján a járási hivatalok
megkezdték munkájukat.
A Dunaújvárosi Járási Hivatal 16 települést ölel fel,
mely települések lélekszáma közel 100.000 fő. Járásunkhoz tartozó települések az alábbiak:
Dunaújváros, Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő,
Daruszentmiklós, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag,
Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Nagykarácsony,
Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás
A Járási Hivatal székhelye Dunaújváros, címe
Dunaújváros, Városháza tér 2.
A hivatal vezetője Dr. Kovács Péter.

A hivatal legfontosabb feladatai:
Szociális igazgatás:

Szociális rászorultság esetén megállapítja a jogosultságot az alábbi ellátásokra: időskorúak járadéka,
ápolási díj (kivéve a 18 év feletti tartós betegek),
közgyógyellátás (kivéve a települési önkormányzatok helyi rendelete szerint biztosítható ellátást),
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

Kulturális igazgatás:

Építkezések, illetve egyéb földmunka végzése
alkalmával régészeti leletet, emléket találnak a munkavégzés során, azt azonnal jelezni kell a hivatalnak
vagy a dunaújvárosi Intercisa Múzeumnak.

Közoktatási igazgatás:

Az oktatási intézményre kiterjedő vészhelyzet esetén az intézmény vezetője által elrendelt rendkívüli
tanítási szünetről, a településre kiterjedő vészhelyzet
esetén a település jegyzője által elrendelt rendkívüli
tanítási szünetről értesíteni kell a hivatalt.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
a hivatal kötelezi a szülőt, hogy szakértői bizottság
előtt jelenjen meg gyermekével. Tanköteles tanulók
nyilvántartása, tanköteles tanulók külföldön folytatott tanulmányainak bejelentése. Érettségi vizsgák
lefolytatásával kapcsolatos feladatok.

Állatvédelmi és földművelésügyi igazgatás:

Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése, panaszbejelentések fogadása.
Állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának
ellenőrzése, mulasztás esetén állatvédelmi bírság
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kiszabása. Állatpanzió és állatmenhely létesítésének
engedélyezése.
Növény-védőszerrel kapcsolatos lakossági bejelentések továbbítása a Növény- és Talajvédelmi szolgálat részére.

Vízügyi igazgatás:

A vízközmű szolgáltató megkeresésére a hivatal
kötelezi a tulajdonost az ingatlan beköttetésére a
vízközmű rendszerbe, a létesítmények megfelelő átalakítására, megszüntetésére az észlelt hibák kijavítására.
Dönt az ingatlan ellátására több ivóvíz bekötő
vezeték létesítéséről.
Megállapítja a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyét. Vízvezetési és szennyvíz elvezetési
szolgalmat alapíthat szomszédos ingatlanra. Engedélyezi a nem védett természeti területeken végzendő
nádas aratását, esetleg égetését.

Általános igazgatás:

Levegőtisztaság-védelmi ügyekben lakossági panaszbejelentés alapján a hivatal intézkedik a háztartási és közintézményi tüzelőberendezés forrásával,
a nem gazdasági tevékenységből származó bűzterheléssel, a nem gazdasági tevékenység keretében
működő diffúz légszennyező forrásával kapcsolatos
ügyekben.
Villamosenergia-szolgáltató, gázenergia-szolgáltató, távhő-szolgáltató kezdeményezése alapján
a hivatal a tulajdonos kötelezésével biztosítja az ingatlanba való bejutás tűrését a fogyasztásmérő leolvasása, ellenőrzése, cseréje; az ellátásból történő
kikapcsolás/szolgáltatás felfüggesztése; szabálytalan
vételezésre irányuló eljárás; felhasználói berendezések ellenőrzése; biztonságos szolgáltatásra vagy
betáplálásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése esetén.
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként nyilvántartást vezet és ellenőrzi az üzletszerű társasházkezelő és ingatlankezelő tevékenység folytatóit.
Szabálysértési igazgatás:
A hivatalhoz az alábbi szabálysértések észlelésénél fordulhat a lakosság: csendháborítás, veszélyeztetés kutyával, becsületsértés. Hatóság feljelentése
alapján az alábbi ügyekben járunk el: közerkölcs
megsértés, köztisztasági szabálysértés, tankötelezettség megszegése, koldulás, szeszesital-árusítás,
-kiszolgálás, és fogyasztás tilalmának megszegése,
természetvédelmi szabálysértés.

Gyámhivatali feladatok:

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hivatal székhelyén működik az ügyintézés az átmeneti
és tartós nevelésbe vétel, a családi jogállásban bekövetkezett változás, kiskorúak vagyoni ügyei és a
gondnokság alá helyezés esetén. Új feladatként jelentkezik az iskoláztatási támogatás szüneteltetése
igazolatlan hiányzás miatt és a védelembe vétel elrendelése, illetve megszüntetése.

Építésügyi Hivatal feladata:

3 járás illetékességi területe tartozik az Építésügyi
Hivatalhoz. A Dunaújvárosi Járás, a Martonvásári
Járás valamint a Sárbogárdi Járás. A járások területéről fogadja a kivitelezési és bontási bejelentéseket. Építés-felügyeleti hatósági ügyekben ellenőrzi
az építési folyamatot, feltárja a szabálytalan építkezéseket, melynek keretében intézkedik, bírságot szab
ki, illetve megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.

Okmányirodai feladatok:

Ellátja a jogszabályokban meghatározott illetékességi területen a járási hivatal hatáskörébe utalt
feladatokat. Végzi az utiokmány-ügyintézésből rá
hárulófeladatokat, ellátja a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben meghatározott
feladatokat. Gondoskodik a személyazonosító jelet
és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány kiállításáról, bevonásáról, a kérelem átvételével.
Továbbításával közreműködik a vezetői engedélyek kiállításában, ellátja a népesség-nyilvántartási
feladatokat. Ellátja a mozgáskorlátozottak parkolási
engedélyével kapcsolatos feladatokat, az ügyfélkapu
regisztrációval kapcsolatosan a járási hivatal hatáskörébe utalt feladatokat. Ellátja az egyéni vállalkozói
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést, valamint az
egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzését.
A járáshoz tartozó települések lakosai a fenti ügyeiket teljeskörűen intézhetik a hivatal székhelyén.
Lehetőség van azonban arra, hogy a szociális
ellátásokkal kapcsolatos ügyeket a kirendeltségeken és az ügysegédek útján azonnal és helyben intézzék. A kirendeltségeken a járási hivatal dolgozói
napi szinten végzik feladataikat, az ügyfeleket a helyi
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje szerint
fogadják.
A lakossági igények és az önkormányzatok jelzése
alapján a helyben intézendő ügyek számát bővíteni
kívánjuk.

Kirendeltségek működnek az alábbi településeken:

Adony, Előszállás, Mezőfalva, Nagyvenyim,
Pusztaszabolcs, Rácalmás
A járási hivatal 2 ügysegédet foglalkoztat, akik
településenként heti egy alkalommal fogadják a
lakosságot. Az ügysegédek ügyfélfogadási napját a
települési polgármesteri hivataloknál tettük közzé.
A kirendeltségeken dolgozó kollégákat és az ügysegédeket távollétük esetén (betegállomány, szabadság) helyettesíteni nem tudjuk, ezért javasoljuk,
ha az ügyintézés halaszthatatlan, a járási hivatal
székhelyét vagy az ügyfélfogadást tartó legközelebbi
kirendeltséget vagy ügysegédet keressék fel.
Természetesen beadványaikat, kérelmeiket postai
úton is eljuttathatják a hivatal felé.
Dunaújváros, 2013. január 31.
Dr. Kovács Péter
a Dunaújvárosi Járási Hivatal
vezetője

Fejér Megyei Kormányhivatal
Dunaújvárosi Járási Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 2.
Tel: 06-25/412-211 Fax: 06-25/404-928
e-mail: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu

Ügysegéd
Településünkön a
Dunaújvárosi Járási Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfőnként 8-12 óra között
a besnyői polgármesteri
hivatalban
Czeilinger Tiborné ügysegéd
várja az ügyfeleket.
Elérhető ügyfélfogadási időben
a 25/505-054-es telefonszámon.
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Létrejött a közös hivatal
Nagy változást hozott a települések életébe az
új önkormányzati törvény, a járási rendszer kialakítása. Az átalakításokkal kapcsolatos előkészítő munkák jelentős plusz feladatot róttak
2012. évben a polgármesterre, a képviselőkre
és a polgármesteri hivatal dolgozóira egyaránt.
Rendkívül fontos volt az előkészítés során a
körültekintő, átgondolt munkavégzés, hiszen
tudtuk, hogy a most meghozott döntések jelentősen befolyásolják településünk jövőjét.
Hosszas tárgyalások, egyeztetések eredménye, hogy Besnyő a tervezett Martonvásári
Járás helyett a Dunaújvárosi Járáshoz került.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) kimondja
azt is, hogy a 2000 lakost el nem érő települések önállóan polgármesteri hivatalt nem tarthatnak fenn, kötelesek a Járáson belüli más
településsel, településekkel társulni.
Ez a törvény Besnyőt és a szomszédos
Beloianniszt is érintette.
A két képviselő-testület hosszas egyeztető tárgyalásokat követően, mindvégig a lakosság érdekeit szem előtt tartva a közös önkormányzati hivatal felállításáról döntött,
mely 2013. január 01. nappal kezdte meg
működését. Az új hivatal székhelytelepülése Besnyő, a jegyzői feladatokat dr. Bugyi
Katalin, az aljegyzői feladatokat Biró Brigitta látja el.
Óriási eredménynek érezzünk, hogy a közös önkormányzati hivatal felállításával mind
Beloiannisz, mind Besnyő lakosságának
ugyanúgy lehetősége van ügyeinek helyben
történő intézésére, mint ezt megelőzően.
Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy az átszervezés az önkormányzatok, a képviselő-testületek önállóságát nem érinti.
A besnyői helyi érdekeket szolgáló önkormányzati ügyekben továbbra is önállóan dönt
Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a beloianniszi helyi érdekeket szolgáló önkormányzati ügyekben pedig kizárólag
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult döntést hozni.
A két képviselő-testület csupán a hivatal közös fenntartásáról és működtetéséről kötött
megállapodást.
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Bízunk abban, hogy Besnyő és Beloiannisz
Lakossága elégedett lesz a közös önkormányzati hivatalban folyó munkával.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Helytörténeti
gyűjtemény
Tájékoztatom Önöket, hogy önkéntes vállalásom alapján, a polgármester asszony támogatásával, elkezdtem a Helytörténeti
Gyűjtemény fotógyűjteményi részének bővítését, újra-rendszerezését.
A gyűjtemény megalakulása óta számtalan újabb fotó, oklevél, újságcikk került elő,
amely Besnyő múltját, a besnyői emberek,
egyesületek, szervezetek, intézmények életét mutatja be az utókor számára, ezért méltó helye van a gyűjteményben.
Továbbra is arra kérem segítő szándékú
Tisztelt Lakótársaimat, amennyiben rátalálnak otthon ilyen jellegű fényképre, iratra,
szíveskedjenek a gyűjtemény részére adományozni. Különösen fontos volna a régi
belmajori iskoláról, lakóházakról, Alsó
besnyőről, Felsőbesnyőről, Rohodáról. (Másolatot tudok róla készíteni).
Természetesen a tárgyi emlékeket is folyamatosan gyűjtjük.
Szeretnék egy retro sarkot kialakítani, az
iskolai élet emlékeiből. Keresek régi tolltartót, tollat, iskolatáskát, könyveket, füzeteket,
egyenruhát, okleveleket stb.
Felajánlásaikat jelezhetik nekem 06 25
233 043-as telefonon, vagy eljuttathatják
hozzám, vagy az Önkéntes Pont Irodájába,
Sólyom Balázshoz, de a Népdalkör bármelyik tagjával is elküldhetik.
Amennyiben az eredetit kérik vissza,
kérem, szíveskedjenek jelezni.
Köszönettel:
Szuszán Jánosné
a Helytörténeti Gyűjtemény megbízott
gondozója

Pár gondolat a 2013. évi költségvetésről
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése
körében, a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem
veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi
lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják.
A Mötv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat
– a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden
olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása tehát nem veszélyeztetheti a törvény
által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete mindezeket figyelembe véve állította
össze 2013. évi költségvetését. Az elfogadott
költségvetésben az intézményeink működéséhez szükséges kiadásokkal, az önkormányzat
által kötelezően kifizetendő költségekkel és lehetőségeinkhez mérten a lakosság minél szélesebb körben való támogatásával számoltunk
(önkormányzatunk továbbra is jelentősen hozzájárul a gyermekétkeztetéshez, orvosi ügyelet ellátásához, családsegítő, gyermekjóléti, házi
segítségnyújtási feladatok ellátásához, a szociális étkeztetéshez, szociális ellátásokhoz, továbbá önkormányzatunk hozzájárul a logopédiai
feladatok ellátásához, civil szervezetek működéséhez).
Besnyő Község Önkormányzatának 2013. évi
költségvetését meghatározó kiadások összege:
180.035.000.-Ft
Az állami támogatás összege: 56.408.000.-Ft

Önkormányzatunknak jelentősebb bevétele a
gépjárműadóból, ami 3.600.000.-Ft és az
Iparűzési adóból, mely összege: 45.000.000.Ft keletkezik, amennyiben mindenki eleget tesz
adófizetési kötelezettségének.
Jelentősebb kiadásaink a teljesség igénye
nélkül:
Óvodai nevelés,
ellátás:
27.237.000.-Ft
Önkormányzati
támogatás az óvodai
3.726.000.-Ft
étkeztetéshez:
Önkormányzati
támogatás az iskolai
4.935.000.-Ft
étkeztetéshez:
Uszoda üzemeltetése: 3.810.000.-Ft
Orvosi ügyelet:
1.300.000.-Ft
Közvilágítás:
6.604.000.-Ft
65 év feletti
1.200.000.-Ft
nyugdíjasoknak:
/3.000.-Ft/fő/
Az Önkormányzat által kötelezően
folyósítandószociális ellátások, házi segít5.087000.-Ft
ségnyújtás,
családsegítés, szociális
étkeztetés és
átmeneti segélyek:
Civil szervezetek
1.400.000.-Ft
támogatására:
Pályázati támogatásokból megvalósuló
18.789.000.-Ft
fejlesztések:
Közös Önkormányzati
Hivatal (székhely tele21.709.000.-Ft
pülés) működési költségei:
A Képviselő-testület folyamatosan fokozott figyelmet fordít a takarékos gazdálkodásra.
Az átgondolt döntéshozatal, a takarékos gazdálkodás meghozta a várt eredményt, hiszen
Besnyő Község Önkormányzata továbbra is hitel felvétele nélkül tudja a feladatait ellátni, intézményeit fejleszteni és a települést szépíteni.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Karate hírek

Iskolánk hírei

Az iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület
két versenyt is rendezett, amelyek nagyon szép
eredményekkel zárultak.
A klub az év végén rendezte a szokásos Mezőföld
Kupát Pusztaszabolcson.
A versenyen 9 klub képviseltette magát: Adony,
Ercsi, Százhalombatta, Budai XI, Vértesszőlős,
Kiskunmajsa, Káloz, Tököl, és a házigazda: Iváncsa
karatésai.
A klub eddig minden évben a negyedik helyen
végzett az összesített pontszámok vonatkozásában, de most a második helyre tornázták fel magukat, amihez egy szép kupa is járt.
A pontokat úgy tudta gyűjtögetni a csapat, hogy
ha bronzérmet nyert egy karatés – akár katában,
akár kumitében – 3 pont járt a csapatnak, az ezüstért 5 pont, az arany pedig 10 pontot jelentett.

Az eredmények:
Név

Kata

Kumite

A viadalon segítséget nyújtott sok szülő, és pizzával kedveskedett Iricsek István és Barát János.
A találkozón hat klub vett részt (Adony, Százhalombatta, Kiskunmajsa, Nyékládháza, Budai XI,
Iváncsa)

Eredmények:
Név

Kata

Kumite

Csenki Erik

II. hely

II. hely

Farkas Sándor

II. hely

I. hely

Fábián Fanni

III. hely

II. hely

Fábián Orsolya

III. hely

Horváth Dorina

III. hely

Molnár Gergő

I. hely

I. hely

Monigl Bence

II. hely

III. hely

Patatics Benjamin

II. hely

II. hely

Bachmann Tibor id.

II. hely

II. hely

Debreczeni Norbert

Csenki Erik

III. hely

III. hely

Szuszán Vilmos

III. hely

II. hely

Farkas Sándor

I. hely

I. hely

Tokai Dániel

III. hely

I. hely

Fábián Fanni

II. hely

III. hely

Farnadi Martin

III. hely

Fábián János

I. hely

I. hely

Oláh Rajmund

I. hely

Fábián Orsolya

II. hely

Horváth Dorina

III. hely

Horváth József

II. hely

II. hely

Molnár Gergő

II. hely

III. hely

Monigl Bence

I. hely

I. hely

Patatics Benjamin

III. hely

III. hely

Patatics Klaudia

III. hely

III. hely

Szuszán Vilmos

II. hely

II. hely

Tokai Dániel

III. hely

Farnadi Martin

III. hely

Oláh Rajmund

II. hely

Bor Laura

III. hely

Czimbalmos Hunor

III. hely

Gratulálunk a csapatnak!
Az év vége nagyon jól zárult, de az új év elején is szépen kezdett a karate egyesület, hiszen az
Iwanch Kupát megnyerték a helyi karatésok. Egy
új helyszín adott otthont a versenynek, az iváncsai
faluház.
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házi vizsga angolból
A képen: Szalka Erika tanárnő, Gábor Ferenc
tanító, Tálos Klaudia és Kalotai Vivien tanulók

III. hely

Bor Laura

III. hely

Czimbalmos Hunor

II. hely

Debreczeni Dezső

Januárban kiosztásra kerültek a félévi bizonyítványok.
Nyolcadik osztályos tanulóink megírták a központi
írásbeli felvételi feladatokat, így most már izgatottan
várják, hogy bekerülnek-e az általuk kiválasztott középfokú intézménybe.
Sok sikert kívánunk Nekik a sikeres szóbeli felvételikhez!
2013. február 15-én, pénteken rendeztük meg iskolánkban a jelmezbált. Igen szép számban vonultak
fel az ötletesnél ötletesebb jelmezekben a gyermekek. Gábor Ferenc tanító úr zseniálisan vezényelte a
jelmezes felvonulást. A farsangi mulatság este diszkóval zárult.
Ezúton is köszönetet mondok a szülőknek a rendezvény megvalósításában nyújtott segítségükért,
alázatos munkájukért!

III. hely
III. hely

Gratulálunk a Kupához!
Március 9-én a Fudokán Országos Bajnokságra megy Fábián János, Horváth József, és csapat
edzője, Bachmann Tibor.
Sok sikert kívánunk nekik.

Reméljük, hogy e cikk olvasása mindenkiben kellemes, örömteli érzéseket kelt a farsangi mulatságra
visszaemlékezve!
Szalka Erika

nagyon aktívak napköziseink is

Egy váltás margójára

2013. január 1. különleges nap volt iskolánk életében. Ezen a napon vette át iskolánkat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ.
Bízom abban, hogy a váltás senkinek sem okozott
problémát az iskolai tevékenységét illetően.
Reményeim szerint az egész folyamat külső szemlélő számára észrevehetetlen volt, de elhihetik: igen
nagy munkát végzett a két intézmény valamennyi
dolgozója. Köszönöm segítségüket, munkájukat!
Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat és
megköszönjem azt a támogatást, segítséget, amelyet az Önkormányzat nyújtott iskolánknak. Együttműködés, remek munkakapcsolat, amelyben úgy
érzem mindkét fél érezte a másikról, hogy ugyanazt
akarja: szebbé, jobbá tenni iskolánkat – kívül-belül, a
termekben, a fejekben.
Nagyon köszönöm Önöknek, Nektek!

a szünetek sem teltek tétlenül…..
Biztos vagyok abban, és az Olvasó is az lehet, hogy
bár más „gazdája” lett iskolánknak, a község számíthat ránk, és mi is számítunk továbbra is Önökre.
Munkájukhoz, egyéni boldogulásukhoz kívánok
mindenkinek erőt, egészséget és kitartást!
Ress Tibor
igazgató
7

Szironta Karnevál
A Szironta évadnyitó – tél végi rendezvénye mára már
hagyománnyá vált. Az utóbbi években egy téma köré
csoportosultak a februári események, így idén sem volt
ez másképp.
Ezúttal Olaszországot választottuk „célpontnak”, így
február 16-ára egy olasz utcarészlet köszöntötte a Faluház főfalán a bálozó közönségünket.
Örömünkre szolgál, hogy egyre többen teszik le voksukat az igényes szórakozás mellett, hiszen rendezvényünk amellett, hogy egy könnyed szombat estét ígért,
igen komoly fellépőknek is helyet adott: A tavalyi Fölszállott a páva… népzenei tehetségkutató verseny
győztesét, a Parapács Zenekart hívtuk meg a Szirontakarneválra, akik közel egy órás népzenei koncerttel
kedveskedtek a zsúfolásig telt faluház közönségének.
Előadásukban hegedűt, brácsát, nagybőgőt, harmonikát és cimbalmot is hallhattunk, de az élőzenére táncoló párok is színesítették műsorukat.
A Szironta számára is fontos esemény ez a rendezvény, hiszen az új évad zeneműveit is ekkor mutatja be
a közönségnek.
Idén a bál hangulatához, és a Verdi-évhez alkalmazkodva olasz művekkel készültünk: két könnyed zene
mellett Verdi Traviátájából a Bordalt, Vivaldi G-Dúr
Concertoját is műsorra tűztük, és a Parapács Zenekar
„felvezetőjeként” a Monti-csárdás is felhangzott állványos és nyeles csengettyűkön – a közönség nem kis
meglepetésére és örömére.

Ez úton is köszönjük a bíztató tapsot!
A vacsorát követően – amely szintén az olaszos ízeket idézte, hiszen a svédasztalos választékban a közel
harminc féle étel között helyet kapott a lasagne, de tonhalas salátával, tiramisu-tortával is találkozhattak a bálozók – a táncé és a mulatságé volt a főszerep.
Tombolánkon értékes nyeremények is gazdára találtak: mikrohullámú sütő, grillkészlet és egy
81 cm-es LED LCD televíziót is kisorsoltunk, de a
Tokaji Likőrmanufaktúra felajánlásának köszönhetően
egy különleges Gourmet-likőr is nyereményeink között
szerepelt.
Ez úton is gratulálunk a szerencséseknek!
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Köszönjük annak a 150 bálozónak, akik részvételükkel, kulturált szórakozásukkal is támogatták munkánkat,
reméljük, hogy jövőre is számíthatunk rájuk!
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