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Kedves Besnyőiek!
A 2013. év végéhez közeledve, az ünnepi készülődés jegyében, színes kivitelben
jelentkezik a Besnyői Hírmondó ez évi 6.
lapszáma. Nagy örömünkre szolgál, hogy
méltó módon adhatjuk közre a 2012. évben
született gyermekekről készült képeket, és
az idén házasságot kötött párok (akik ehhez
hozzájárultak) szebbnél szebb fotóit.
Iskolánk és óvodánk hírei mellett örömmel adjuk hírül, hogy Besnyőn is járt a
Télapó, és megörvendeztetett minden
besnyői gyermeket egy kedves műsorral és 1-1 mikuláscsomaggal. A falu adventi koszorúján már háromszor gyújtottunk
gyertyát. A negyedik alkalomra december 22-én kerül sor, mindenkit szeretettel várunk!
Nagy sikere volt a Szironta Együttes által szervezett kétnapos
Advent Sétány rendezvénynek. Színes programokkal készültek a
rendezők. Volt Luca napi vásár, tűzzsonglőr bemutató,koncertek
és igen színes ünnepi műsor.
Ezúton is köszönetet mondok Besnyő Község Önkormányzata nevében mindazoknak, akik a 2013. év folyamán bármilyen
módon segítették munkákat, támogatták rendezvényeinket, településünket.
Ezek a napok, amikor Önök kézbe veszik önkormányzatunk
lapját, már az ünnepi készülődés jegyében telnek. Ehhez kívánok Önöknek és családjuknak békés boldog ünnepeket, szeretetteljes, áldott karácsonyt és minden jót, találkozunk 2014-ben!

Besnyő Község Önkormányzata és intézményei nevében
áldott adventet, kellemes karácsonyt és békés, boldog,
sikerekben gazdag
új esztendőt kíván

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
és dr. Bugyi Katalin jegyző

A besnyői gyermekeket is
meglátogatta a Télapó

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Adventi gyertyagyújtás

Idén már harmadik éve, hogy a falu központjában lévő
körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt. Az
adventi koszorút idén is Kroó Henrietta és édesanyja, Kroó
Istvánné készítette,amit ezúton is nagyon köszönünk.
Gyertyát advent vasárnapjain gyújtottunk, az utolsó gyertyagyújtás december 22-én 15 órakor lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

December 6-án 16 órai kezdettel az iskolaudvaron Guszti
bohóccal együtt vártuk a Télapót. A gyerekek nagyon ügyesek voltak: verset mondtak, énekeltek a Télapónak. A
műsorután minden 14 év alatti besnyői gyermek csomagot
kapott.

Kempo és Karate sikerek
Az Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület szeptemberben újra
elkezdte edzéseit. Azóta két versenyen vettek részt. Az első a
Pilisen megrendezett Kempo Nemzetközi verseny volt, amit tavaly Bachmann Tibor megnyert. A versenyre most már a tanítványok is jelentkeztek és szép eredményt értek el.
A torna első száma a Mesterek Katája (formagyakorlat) volt,
ahol rögtön Tibor volt érdekelt három feketeöves induló közül az
iváncsai csapatkapitány második helyen végzett.
Ezután a felnőtt katások következtek, ahol Fábián János versenyzett és győzött. Id. Bachmann Tibor az old bosy kategóriában diadalmaskodott. Nem sokkal később Horváth József
következett szintén katában, ahol újabb arany siker lett. Kis szünet után elkezdődtek a light contact küzdelmek, ahol 2 perc
folyamatos harc volt minden versenyzőnek.
A hazai versenyzők közül a felnőttek kerültek először szőnyegre, Id. Bachmann Tibor és Fábián János. Mindkettőjüknek két
mérkőzése volt. Tibi bácsi jó mérkőzéseket vívva harmadik lett,
míg János első meccsét elvesztette, a másodikat csapattársa
legyőzésével megnyerte, ezüstérmes lett. Ezután a +80 kg felnőttek következtek ahol a fiatalabb Tibornak volt szerepe,
hiszen kíváncsi volt, meg tudja-e védeni tavaly megszerzett
aranyérmét. Karatésunk első meccsén nem jelent meg ellenfele,
így egyből a döntőbe jutott, ahol 22:7 pontozással megismételte
tavalyi sikerét. Még Józsefnek volt szereplése élete első kempo
mérkőzésén, ahol szoros pontozással alulmaradt a 16-17 éves
korosztályban, így ezüstérmes lett.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Az Iváncsai Karate egyesület Pusztaszabolcson rendezte a VI.
Mezőföld Kupát, ahol 10 klub 80 versenyzője képviseltette magát. A csapat jól szerepelt és végül a negyedik helyen végzett,
ahol a következő helyezések lettek.

Borh Laura
Fábián Fanni
Molnár Gergő
Budavári Fanni
Budavári Levente
Horváth József
Id. Bachmann Tibor
Fábián János
Patatics Benjámin
Patatics Klaudia
Tokai Dánie
Farkas Sándor
Csenki Erik
Horváth Dorina

Kata
(formagyakorlat)
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3

Kumite
(küzdelem)
3
2

Gratulálunk a versenyzőknek és további sok sikert.

2

3
2
3
3
1
2
2

ÜNNEPI GONDOLATOK
Olvastam valahol:
„A karácsony nem elérzékenyülés, nem csengőcsilingelés, nem színes égők csillogása... Ennél sokkal több!
Jó lenne, ha a karácsony megváltoztatná az életünket!
Ha a békétlenség, versengés, egymás bántása helyett
a szívünkben élő örök békevágy és szeretet vezetne
bennünket!”
Ennél szebb és igazabb gondolatokat nem is tudnék
továbbítani kedves besnyői Barátaimnak, karácsonyi
köszöntésül. Kívánok Mindenkinek áldott, meghitt, békés ünnepeket, eredményes újesztendőt, és köszönöm,
hogy a Besnyőiek Baráti Körének találkozóin mi is jelen
lehetünk, családtagjaimmal együtt.
Nagyon kell, hogy az összetartozás érzése éljen bennünk, és minél jobban halad felettünk az idő, ez annál
inkább éltessen bennünket!
Szeretetteljes köszöntéssel:
Hajnal Józsefné Adél néni

A besnyői templom
ünnepi miserendje
december 22. (vasárnap)
december 24. (kedd)
december 25. (szerda)
december 29. (vasárnap)
január 1. (szerda)

Advent IV. vasárnapja
Karácsony előestéje
Karácsony
Szent Család vasárnapja
Szűz Mária Isten Anyja

8.30
22.30
8.30
8.30
15.30

200 fővel indul a téli
közfoglalkoztatás
A Dunaújvárosi Vizi Társulat 23 településen 200 új kollégával kapcsolódik az országos téli közfoglalkoztatási programba. A téli közfoglalkoztatás során 40 fő beiskoláztatására
kerül sor. A munkavégzés a legtöbb településen már elkezdődött.
A Vizi Társulat 2,5 éves tapasztalatát felhasználva vállalta a 200 fő foglalkoztatását. Fontos szempont volt, hogy a
helyi erőforrások helyben hasznosuljanak, azaz a településről felvett emberek közigazgatási határon belül végezzék a
munkájukat. A munkaterv összeállítása során a Vizi Társulat
együttműködött a helyi Önkormányzattal és felhasználta a
gazdálkodóktól érkezett igényeket, bejelentéseket.
Az ellátandó feladat elsősorban a vízfolyások medrének tisztítása, kiegészülve az Önkormányzattal egyeztetett
egyéb feladatokkal, zöld területek kaszálásával, a tél folyamán hó eltakarítással. A Vizi Társulat tervei szerint a felvett
dolgozók szükségesetén részt vesznek a belvíz elleni védekezésben is.
Besnyő település közigazgatási területén 6 fő dolgozik a Vizi Társulat által bonyolított közfoglalkoztatási programban. A tervek szerint 2014. április 30-ig megvalósul
Keserűvölgyi árok, 053 és 061 hrsz. földút árkai, belterületi
árkok tisztítása.

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
Óvodánk mindennapjait az adventi készülődés hatja át,
amely az elmélkedés, elcsendesülés mellett az ünnepi várakozás időszaka.
Már november végén minden csoportban szülők és óvodai
dolgozók együtt ügyeskedtek szebbnél szebb ajándékok készültek az adventi vásárra. Hangulatosan és „illatosan” varázsolódtak a kézműves munkák.
November 29-én a PALINTA TÁRSULAT zenés Mikulásváró
műsorára tapsoltak gyermekeink.
December elején a szülői munkaközösség irányításával ünnepi díszbe öltözött óvodánk. Ovisaink csillogó szemmel vették észre a változásokat.
A kompetencia alapú oktatási program egyik témaköre a
TŰZ. A Maci csoportos gyermekeknek Petkes Gábor hozta
közelebb bemutató előadásával a tűzoltók munkáját.
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, akit minden gyermek izgatottan várt. Csomagjait nagy örömmel
fogadták az ovisok.
A Szironta Együttes Adventi sétány rendezvényére kaptunk december közepén meghívást.
Csoportjaink ünnepi műsorral szerepeltek. Az adventi
vásárra sokféle kreatív ajándék készült, melynek bevételét
óvodánk a gyermekek különböző programjára fordítja.
December 17-én tartottuk Karácsonyi ünnepélyünket.
Óvodásaink megilletődötten állták énekelve, verselve körbe a feldíszített fenyőfát.

Ezúton köszönjük meg minden támogatónknak, segítőnknek, az óvodai szülői munkaközösségnek, valamint minden
szülőnek, aki segítette óvodai nevelőtestületünk munkáját

Külön köszönet Fónad Józsefné Nelli néninek, Pintér
Lászlóné Juliska néninek, Petkes Andrásné Mariannak, valamint az Őszutó Nyugdíjas Klub tagjainak, akik az adventi
vásárra ajándéktárgyakat készítettek.
Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi és újévi ünnepeket kíván az óvoda minden dolgozója!

„Szép karácsony ünnepén,az a kívánságom,
legyen boldog mindenki széles e világon!
Itt is, ott is, mindenütt legyen mindig béke,
szeretet lakozzon az emberek szívében.”

A Szironta Együttes által szervezett Advent Sétányon a
Szironta Együttes mellett szerepeltek iskolánk néptáncosai, népi ének szakkörösei, kortárstánc-csoportja, bemutatták betlehemi műsorukat óvodásaink, továbbá felléptek a
Szironta utánpótlás-citerásai.
Mindannyian nagyon ügyesek voltak és előadásukkal nagy
örömet okoztak minden érdeklődőnek
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Szeretettel gratulálunk a 2013. évben házasságot kötött b
a házassághoz fűzött legszebb reményeik, találják meg
boldogságukat! A legjobbakat kívánva,

G

Simon-Major Anita és Simon László

Török Franciska és Pintér Tibor

Páli Szilvia és Bachmann Tibor
Száki Mónika és Száki Tibor
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besnyői pároknak! Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra
g egymásban társukat és támaszukat, új családjukban a

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

dr. Bugyi Katalin
jegyző

Lakatos-Ilku Gabriella és Lakatos László

Czeilingerné Dohány Dóra és Czeilinger András
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Babata

2012. évben szület

Skultéti-Nagy Milán

Andrási Liza
Czobor Petra Annabella

Németh Szófia Rózsa

Fehér Kinga Laura
Kalapos Dominik
Prémusz Attila

Gábor Janka
Verebi Vivien
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Kozma Norton

abló 2013.

tett besnyői babák

Fischer Máté

Erős Nóra
Cseppen Rajmund Noé

Galanisz Ilitia Tíria

Kiss Eszter
Kaltenecker Dorka
Kiss Vince László

Oláh Patrícia
Kudomrák Dorka Kata

Joó Tamás Zoltán
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ISKOLAI HÍREK
November hónapban iskolánk tanulói több tankerületi és megyei versenyen mérték össze tudásukat a többi iskola tanulóival. Először a tankerületi természettudományi versenyen,
ahol hetedikeseink – Benyovszki Dorina, Hambalgó Csaba és
Méhes Dávid – III. helyezést értek el, felkészítő tanáruk Tősér
Mónika volt. Gratulálunk a gyerekeknek és tanáruknak egyaránt, ehhez a szép eredményhez.
A következő versenyünk a történelem verseny volt, felkészítő tanár: Kovácsné Németh Csilla, aki ezen kívül felkészítette még a 8. osztályosokat a pályaválasztási versenyre, és
Farkas Sándor 8. osztályos tanulót a megyei szavalóversenyre, aki ott III. helyezést ért el. Gratulálunk.

TÖRTÉNELEMVERSENY

képviselői játékos angol versenyen vettek részt. A feladatok
között előre választott versek, mondókák, dalok, illetve helyben szövegalkotás, szerepjáték, képkészítés volt. A versenyzők tortát kaptak, előzetes kérésüknek megfelelően, „Tényleg
kapunk?!” felkiáltással, illetve a résztvevő 3-4., 5-6. és 7-8.
évfolyamok győztesei 1-1 tábla csokit vehettek át. A tárgynyereményeket az összevont dobogós helyezetteknek az
Iskolagyűlésen adták át. A nyelvet és versenyzést szerető
tanulók egy újabb élménnyel lettek gazdagabbak.
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Köszönjük a zsűri nehéz munkáját, akik nem voltak könnyű helyzetben most sem, a
hangosítást, a műsorvezetést, illetve minden tanuló önkéntes
jelentkezését!
Congratulations!/Gratulálok!

2013. november 22-én Nagyvenyimre utaztunk versenyezni.
A „PRO PATRIA ET LIBERTATE” elnevezésű tankerületi
vetélkedőn a Rákóczi-szabadságharc eseményeivel kapcsolatos ismereteikről kellett a gyerekeknek számot adniuk.
A tárgyi tudás mellett a kreativitás, a memória, az ügyesség
is szerepet kapott ezen a délutánon a feladatok megoldása
során. Jó volt látni a sok kipirult arcú, lelkes, okos diákot, akik
közt a mi tanulóink is remekül állták a sarat.
Nagyon jól szerepeltek a gyerekek, a III. helyet sikerült
megszerezniük.
A csapat tagjai: Németh Barnabás 5.o., Farkas Aliz 6.o.,
Hambalgó Csaba 7.o., Kovács Zsófia 8.o.
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak egyaránt
ezt a szép eredményt.
Megyei szintű versenyeink voltak az „Iparkodjunk, gyerekek!” és a szavalóverseny.

„IPARKODJUNK, GYEREKEK!”

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara versenyt hirdetett a pályaválasztás előtt álló diákok számára, hogy jobban
megismerjék a különféle szakmákat.
A vetélkedő első fordulójában egy elméleti feladatsort
kellett kitölteniük a gyerekeknek, majd egy helyben dolgozó mesterembert bemutatniuk. (A besnyői születésű Vincze
Zoltán asztalosmestert választottuk.) A két forduló akadályait
csapatunk olyan sikerrel vette, hogy bejutottunk a november
27-én, Székesfehérváron megrendezésre került döntőbe. Ide
a megyéből benevező 57 csapatból 12 jutott. Itt nem könnyű
feladatokkal találkoztak a gyerekek, valamint a tudás mellett
a szerencse is nagy szerepet játszott.
Megyei 4. helyezettként zártuk ezt a versenyt, ami nagyon
szép teljesítmény. A jó hangulatú megmérettetésen öröm
volt együtt lenni ezekkel a tanulókkal.
A csapat tagjai 8. osztályos diákok: Farkas Luca, Farkas
Sándor, Kovács Zsófia, Sattmann Renáta, felkészító tanár:
Kovácsné Németh Csilla.
Mindkét versenyre a Szironta együttes segítségével jutottunk el; kisbuszukkal elvittek, hazaszállítottak minket, ami
óriási segítség. Ezúton is nagyon köszönjük nekik.
Kovácsné Németh Csilla
Ezen kívül házi versenyeket is tartottunk, az angol nyelvet
kedvelők részére angol versenyt, és a kisebbeknek mesemondó versenyt.

ANGOL VERSENY

2013. november 21-én délután 3 órakor megtelt a nyolcadik
osztályosok tanterme. A 3., 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamosok
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Dr. Nemesné Mihály Izolda - angoltanár

KÖSZÖNET
Ez év októberében osztályfőnökünk (Kovácsné Németh
Csilla) és védőnőnk (Páli Szilvia) kérelmet nyújtott be a polgármester asszonyhoz és a képviselő-testülethez, hogy
legyenek szívesek anyagilag támogatni osztályunk lánytanulóit, hogy a HPV-ellenes védőoltást megkaphassák.
Szerencsére a felelősen gondolkodó felnőttek mellénk álltak, és a testület megszavazta a támogatást. A szülők és az
önkormányzat közösen viseli a költségeket, így reméljük,
megmenekülünk a rémséges betegségtől (méhnyakrák).
Azok a lányok, akik igényelték osztályunkból az oltást, már
meg is kapták az első dózist.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a nyújtott támogatást.
Farkas Luca, Kokics Zsófia, Kovács Zsófia, Pup Fruzsina
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