
Negyedszázada alakult meg a Besnyői Népdalkör, és 
tagjai ezt a jeles jubileumot közösen ünnepelték meg 
2016. április 30-án, egy ünnepi dalos délutánon – im-
már a Sziront’Art Egyesület égisze alatt - segítőikkel, 
támogatóikkal és a környező településekről hívott ven-
dégekkel: a ráckeresztúri Pávakör, az ercsi Jorgováni 
Rác kórus, és a pusztaszabolcsi Harmónia Nyugdíjas-
klub tagjaival. 

Besnyő akkori polgármestere, Fónad Józsefné kezde-
ményezésére, 1991. május 20-án alakult meg az azóta a 
község büszkeségévé vált, négyszeres Arany Páva dí-
jas, és számos más kiváló minősítést és elismerést ki-
érdemelt együttes. 

Kedves Besnyőiek!  

2016/2. szám

Folytatás a 9. oldalon

Az elmúlt két hónap Besnyőn kulturális 
és sporthagyományaink jegyében telt, 
és nem lesz ez másként az előttünk álló 
időszakban sem. 

Negyedszázados jubileumát ünnepel-
te a Besnyői Népdalkör, amely a népdal  
éneklés hagyományait magas szín-
vonalon folytatja a kezdetektől a mai 
napig. E helyről is további sikereket, 
öröméneklést kívánunk a Szirontával 

immár közös égisz alatt működő népdalkörnek, egyben kö-
szönjük az április 30-án megrendezett nívós népdalköri talál-
kozót, amely jó alkalom volt a születésnap megünneplésére 
is. Besnyő Község Önkormányzata továbbra is támogatásá-
ról biztosítja a 25 éve Szuszán Jánosné vezette Besnyői Nép-
dalkört. (írásunk a lap 1. és 9. oldalán)

A majális hagyományait elevenítette fel az egykori Sallai 
Kupa futballtorna felélesztésével az Eszváta Kulturális Egye-
sület. Gratulálunk a szervezőknek az első Eszváta majálishoz! 
(Beszámoló olvasható lapunk 10-11. oldalán.)

A Szironta már javában készül a szintén kerek jubile-
umi, tizedik alkalommal megrendezendő hagyományos 
Csengőfest-re, amelyet május 21-én rendeznek községünk 
szabadtéri színpadán. Több száz vendég érkezik Besnyőre 
ez alkalomból is, reméljük, az időjárás is kegyeibe fogadja a 
rendezvényt.

Rövidesen itt lesz a hónap utolsó hétvégéje, amely ha-
gyományos gyermek- és családi napunk, falunapunk ideje  
is egyben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Önkor-
mányzatunk legnagyobb rendezvényére 2016. május 29-ére, 
melynek részletes programja lapunk hátlapján olvasható. 

Örömmel adunk hírt arról is, hogy járdaépítés folyik közsé-
günkben, mert nem csak esztétikusabb, de élhetőbb környe-
zetet is teremtünk általa. 

Mindenkit szeretettel várunk Besnyő község kiemelt ren-
dezvényein!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Anya csak egy van. Szülőanya vagy nevelőszülő, lánya he-
lyett unokáját gyermekeként felnevelő nagymama, vagy  
szerencsés esetben az apu új felesége, aki szereti új csa-
ládtagjait, tanítja és életre neveli, csaknem egyre megy, 
mert amikor Anyák napja van, ő jut elsőként eszedbe, aztán  
évek múltán, amikor saját gyermeked először nyújtja fe-
léd az agyonmarkolászott szárú tulipán mellett első óvodai 
anyák napi rajzát, olvassa fel az iskolai dolgozatát, amely 
egy rólad szóló jellemzés, majd ahogy a kamasz sete sután 
átölel és az arcodra nyom egy puszit e napon, te is ér-
zed, mit jelent anyának lenni, mit érezhetett a te anyukád.  
Később lehet, hogy ritkábban találkoztok, nagymamáidhoz, 

anyukádhoz már a temetőbe mész, és már csak emlékeze-
tedbe tudod idézni mosolyukat, egy életen át agyondolgo-
zott kezüket, hangjuk csengését, és lehet, hogy már hozzád 
is csak hébe-korba jönnek a gyerekek és az unokák. És le-
het, hogy személyes látogatásra nem futja idejükből május 
első vasárnapján, és csak egy sms vagy egy telefonhívás, 
egy üzenet a csetablakban jelzi, hogy Anyák napja van, s ők 
gondolnak rád. Te akkor is tudni fogod, hogy áldott vagy, 
gyermekként, anyaként, gyöngyszeme a teremtésnek, aki 
kapta és továbbadja az életet. 

Köszönet érte. 
Boldog Anyák napját kívánunk.

Jubilál a Besnyői 
Népdalkör 

Anyák napjára
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FELHÍVÁS!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 

hogy az 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI  
OLTÁSÁRA BESNYŐN

2016. május 20-án  
reggel 9-től 12 óráig

és
2016. május 21-én  

14-től 16:30 óráig, a
Polgármesteri  

Hivatal előtti területen  
kerül sor.

A veszettség elleni oltás díjköteles,  
az oltás helyszínén fizetendő.

A veszettség elleni oltás és féreghajtás  
egységes bruttó ára: 4000 Ft,  

az eb testtömegétől  
és méretétől függetlenül!

NAGYON FONTOS:
Megkérünk minden kutyatulajdonost, hogy az össze-
vezetéses kutyaoltásra csak chippel ellátott kutyákat 
hozzanak, mert csak azokat az ebeket olthatja be az ál-
latorvos, melyek egyedi jelölése már megtörtént. 

A 115/2012. (VI.11.) Kormányrendelet értelmében 
2013. január 1-től minden négy hónaposnál idősebb 
ebet csak elektronikus transzponderrel (chip) meg-
jelölve lehet tartani. Nem oltható az összevezetés 
 során olyan eb, amely betegségre utaló tüneteket  
mutat, illetve fékezhetetlen, és ezzel veszélyezteti 
környezetét.

A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8§ (2bek.) értelmé-
ben a veszettség elleni védekezés feltételeként kötele-
ző az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, 
és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghaj-
tószerrel való kezelése.

Az összevezetett eboltásra a veszettség elleni véde-
kezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XX.20.) 
FVM rendelet 7.§ 1) c), valamint a Magyar Állatorvosi 
Kamara Szabályzata az ebek veszettség elleni védőol-
tásáról (EVEV) alapján kerül sor.

A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést 
követően történhet, 4000 Ft (oltás és féregtelenítés)  
+1000 Ft kiszállási díj fejében.

Oltási könyv pótlása 500 Ft!
Dr. Kelemen Ferenc

magán-állatorvos
mobil: 0630 530 1513

„Te Szedd!”: Besnyő
A környezetvédelem egyre inkább előtérbe kerül min-
dennapi életünkben, hisz nem mindegy, hogy mennyire  
vigyázunk környezetünkre, óvjuk-e meglévő értékeinket, 
vagy tönkre tesszük környezetünket. 

Az ember nagyon meg tudja változtatni a környezetét, s 
ez a változtatás lehet pozitív, de negatív is. 

Szerteágazó környezetvédelmi tevékenységünk része a 
tiszta, gondozott környezetért tenni. Évente szívesen ve-
szünk részt a „Te Szedd!” mozgalomban. 

Jó alkalom ez arra, hogy megtapasztalják a gyerekek, 
milyen egy tiszta, gondozott település. Besnyő község la-
kói, a település vezetői magukénak érzik a települést, hisz 
a mindennapokban is tiszta, rendezett a környezetünk. 

Bejárva a falut megtapasztaltuk, hogy csak nagyon  
kevés szemetet tudtunk összegyűjteni, de ez nem baj. 

Fontos, hogy egy-egy ilyen nagyobb akcióban is tuda-
tosuljon a gyerekekben, hogy mennyivel jobb érzés egy 
virágos, gondozott, tiszta településen élni, s ezért mit te-
hetnek ők. 

Minden ilyen jellegű tevékenység saját magunkért, 
egészségünk érdekében történik.

Mátyási Sándorné
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Megemlékezés 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről, a szabadságharc hőseiről emlékeztünk meg 
2016. március 11-én a Faluházban, majd azt követően a 
kopjafánál történt koszorúzással.

Iskolánk tanulóinak színvonalas műsoráért köszönet 
illeti a diákokat és a felkészítő pedagógusokat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Baba-mama találkozó
Kedves Anyukák és Babák! 
Jövő havi Baba-Mama találkozónk a terem foglaltsága  
miatt kivételesen a hónap második szerdáján, azaz 2016.  
június 8-án, szerdán 9-11-ig lesz. Helyszín: Besnyő Község 
Önkormányzat Tanácsterme.

A találkozók kötetlen beszélgetések, közös játszások színte-
re, nem baj, ha később tudtok jönni, mint 9 óra, vagy előbb el 
kell mennetek! A legutóbbi összejövetelen jelképesen meg-
emlékeztünk az Anyák napjáról.

Egyelőre kis létszámúak az összejövetelek, de jó érzéssel 
tölt el, hogy a gyerkőcök még maradnának, amikor eljön a 
búcsú pillanata, de ígérik, legközelebb is jönnek. Az időjárás 
nagyon változékony, sajnos sok a beteg gyermek is. Remé-
lem, a júniusi találkozóra már szép időnk lesz, és a kórokozók  
is visszavonulót fújnak, így nem lesz akadálya, hogy egyre 
többen legyünk!

Várunk minden 0-3 éves korú gyermeket, akik még nem 
járnak közösségbe, és szívesen ismerkednének, játszanának 
kortársaikkal, természetesen édesanyjukkal együtt! 

Mindenki hozzon váltócipőt a gyerkőcnek, akár magának 
is, ha fázik a lába! 1-2 játékot, ami strapabíró, és nem bánja, 
ha más gyermek is játszik vele! 

További információk, új időpontok kiírása: Baba-Mama 
Klub Besnyő facebook-os zárt csoportban találhatók. Kérem, 
aki még nem tagja a csoportnak és 0-3 éves korú gyermeket 
nevel, csatlakozzon a csoporthoz, mert így tudom a legegy-
szerűbben tájékoztatni az esetleges változásokról. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Páli Szilvia és a Baba-Mama Klub tagjai
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Végre megérkezett a jó idő, a napsugár hívására már töb-
bet futkároznak kinn az óvodások a szabadban.Közben 
igyekeztünk a gyerekek számára ezt az időszakot is válto-
zatos tevékenységekkel örömtelivé tenni.

Napjainkban elengedhetetlen, hogy az egészséges  
életmódra nevelés már az óvodában elkezdődjön, az 
egészségfejlesztés kiemelt feladatunk. Ebben a korban a 
gyermekek már fogékonyak, és játékos módon könnyen  
elsajátítják az egészséges életmóddal kapcsolatos  
információkat. Ezért március elején egészségnapokat 
tartottunk,  amelyeken aszalt egzotikus gyümölcsöket, 
gyümölcs- és gyógyteákat kóstoltak a gyerekek, közben 
sok új ismeretet szereztek a helyes táplálkozásról, a vita-
mindús, változatos étkezésről. 

Az együtt végzett mozgásos játékokkal karbantartottuk 
az egészségünket.

Március 10-én a 4. osztályos tanulók jöttek el az óvo-
dába, hogy a gergely-járást, az iskolába csalogató régi  
hagyományt felelevenítsék. Az iskolások vidám énekes 
műsorral kedveskedtek a leendő első osztályosoknak és 
a kisebb óvodásoknak.

A játékosság elvét követve ünnepeltük meg március 
15-i nemzeti ünnepünket. 

Nemzeti színű zászlókat, kokárdákat, virágokat készítet-
tünk, sokat verseltünk, énekeltünk. A képeskönyvek né-
zegetése közben a gyerekek megismerkedtek a magyar  
huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a várakkal, csataje-
lenetekkel. 

A fiúk huszárnak beöltözve meneteltek, majd megtáncol-
tatták a lányokat. 
A játékos tevékenységeken keresztül fejlődött a gyerekek 
hazánkhoz fűződő pozitív érzelmi viszonya.

Március 18–án az Eleven Társulat előadásában a „Jancsi 
és Juliska” meseelőadást néztük meg a Faluházban.

Óvodánkban a húsvét ünnepét évről évre nagy várako-
zás előzi meg. 

Sokat beszélgetünk a húsvéti népszokásokról, történe-
teket hallhatnak tyúkanyóról, a nyuszikról, a locsolkodá-
si szokásokról. 

Március 23-án a fiúk meglocsolták a kislányokat, akik 
csoki tojással ajándékozták meg a locsolóikat. 

A locsolóversek és a húsvéti mondókák után meglepe-
tés várta az udvaron a gyerekeket, nyuszi csomag keresés 
és nyuszi simogatás.

A Méhecske csoportos gyerekek és szüleik a Fővárosi 
Állatkertbe látogattak el április 7-én. 

A gyerekek már elég sokat tudtak az állatokról, de a  
kiránduláson még több ismeretre tehettek szert. 

Sok élménnyel és mesélnivalóval érkeztek haza a kirán-
dulásról.

A Föld napján a környezetvédelem fontosságáról való 
beszélgetéssel, kertészkedéssel, virágültetéssel alakítot-
tuk az óvodások pozitív kapcsolatát a természethez.

Április közepén beiratkoztak óvodánkba a leendő  
kisóvodások, akiket szeretettel várunk magunk közé a kö-
vetkező nevelési évben!

A PÖTTÖMSZIGET ÓVODA HÍREI
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INTERNET FIESTA 2016 – március 22.
Az internet veszélyei című előadás felső tagozatosoknak a  
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár támogatásával.

A „net-totó” győztesei: I.Orbán Vivien, II. Kökény Rafael, III.  
Farkas Alíz és Pribék István

Könyvtári óra 6-7. osztálynak a költészet napján 
– április 11.

Reszket a bokor, mert… a 7. osztályos lányok verset mondanak

Költészetnapi versünnep a könyvtárban – április 11.

3. osztály

KÖNYVTÁRI HÍREK

Út- és járdafelújítás
Út- és járdafelújításról is hírt adhatunk. Elkészült a Toldi 
utca aszfaltozása, és jelenleg zajlik a Petőfi utca, amely a 
legforgalmasabb utcánk, járdafelújítása. 

A páratlan oldal szinte teljes hosszában megújul, a páros 
oldalon pedig részleges felújítást végzünk. 

Egyelőre ezekre a felújításokra van lehetőségünk, de 
amennyiben lesz pályázati kiírás, természetesen be fogjuk 
nyújtani a pályázatunkat további járdafelújításra is. Szeret-
nénk, ha a gyalogosan, vagy babakocsit tolva közlekedők 
számára is mielőbb kulturált járdák állnának rendelkezésre 
Besnyő minden pontján.
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Rohannak a napok, sűrűsödnek az események, rengeteg 
a feladat, s bizony közeleg az év vége. Minden hónap le-
hetőséget kínál arra, hogy minél több tanórán kívüli ren-
dezvény is legyen. Március hónapban az önkormányzattal 
és civil szervezetekkel együtt emlékeztünk a dicső forra-
dalomra, melyen az 5. osztályosok adtak színvonalas mű-
sort. Köszönet érte nekik, s a szülőknek az érdeklődésért. 
Még a hónap végén „nyuszis-napot” tartottunk, melyen 
jól érezték magukat a gyerekek. Az 5. osztályosokkal élet-
re keltettük a virágos kertet, mely kedves színfoltja az épü-
let elejének. Közben versenyeken jártak a gyerekek:
- Farkas Aliz a Pusztaszabolcsi Tankerületi Népdaléneklé-

si versenyen I. helyezést ért el, Varga Dorina és Varga 
Laura pedig dicséretet kapott szép énekléséért.

- A 3-4. osztályosok - Kroó Zoltán, Zariczky Emma,  
Budai Hanna, Nyikus Evelin Sárosdon, a Fazekas Gyula 
tiszteletére rendezett komplex tanulmányi versenyen II.  
helyezést ért el.

- Jakab Alexandra a tankerületi rajzpályázaton lett díja-
zott. 

- Úszóversenyen jártunk Iváncsán: Nagy Szabolcs:  
1 arany, 2 bronz; Patatics Zoltán: 1 arany; Pribék István: 
1 ezüst, 2 bronz érmet gyűjtött. 

- a Tankerületi Költészet napi Szavalóversenyt Mezőfal-
ván rendezték meg: 
I. helyezett: Benyovszki Rebeka 4. osztályos, 
III. helyezett: Kaszap Elina 1. osztályos tanuló lett.

- A néptáncot népszerűsítettük Pusztaszabolcson a  
középiskolában, a gyerekek ügyesek voltak. 

- Április 9-én a sok-sok előkészület, szervezés meghozta  
eredményét: egy jó hangulatú, színvonalas jótékonysá-
gi rendezvényt tartottunk a szülők jóvoltából, a gyere-
kek javára. Kedveskedni akartunk, ezért egy utcatáncot  
tanultak be a gyerekek, s két kislány: Oláh Viktória és 
Jámbor Melinda táncfellépése színesítette még az es-
tet. A tiszta bevétel: 461 ezer Ft lett. Egy emberként 
mozdultak meg a segíteni szándékozók, amit a gyere-
kek nevében köszönünk. Mivel több oldal lenne felso-
rolni a segítőket, egy kis köszönő levelet juttattunk el 
minden támogatóhoz.

- Április 15-én egy busznyi gyerek és szülő volt 
Pusztaszabolcson a középiskolában, a Szakmák éjsza-
kája c. rendezvényen. Csoki tőzsde, termékbemutató,  
vetélkedő, pályaorientáció foglalkozás színesítette a 
rendezvényt.

- Az idei évben is beneveztünk a TeSzedd! mozgalomba. 
Úgy érezzük, hogy e szép, tiszta település akkor marad 
ilyen, ha már kisgyermekkorban megfelelő hangsúlyt 
fektetünk a szemléletformálásra.

- Április 15-én Dunaújvárosban léptek fel a néptáncosok 
a Tehetség napja program keretében. Ügyesek, szépek 
voltak. Köszönjük az utaztatást.

- Április 28-án a szélrózsa minden irányába mentünk ver-
senyezni:
• Továbbjutottak focistáink az első fordulóból, s Rácal-

máson kell bizonyítaniuk rátermettségüket, tudásu-
kat.

• Szépíró-szépolvasó versenyen 8 fő vett részt Bara-
cson, 4 fő környezetvédelmi vetélkedőn próbálta ki 

magát. A gyerekek utaztatásába, ha csak teheti, be-
segít a Sziront’Art Egyesület. Nélkülük kevesebbet 
tudnánk versenyre menni. Köszönjük a segítségü-
ket!

• Évfolyamonként egy-egy csapattal Ercsiben voltunk 
a Gyors ész - hamar kész vetélkedőn. A szállításban 
a szülők segítettek.

Május hónapban az édesanyákat, nagymamákat  
köszöntjük meghitt keretek között. Egy 5. osztályos tanu-
lónk által írt verset a Gyerekszemmel rovatban olvashat-
nak. Laczi Zolika próbálkozik a versírással, s két versét is 
közzéteszem.

Április közepén megtörtént a leendő első osztályosok 
beíratása. Mindig izgalmas időszak ez egy iskola életében, 
hisz a létszámokat törvény írja elő. Szeretném örömmel 
jelenteni, hogy megvan az első osztályosok létszáma, de 
ez nem így van. E kis, de családias iskola felkészülten, sze-
retettel várja a diákokat. 

Terveink között szerepel a Bozsik-program indítása, a 
rendszeres lovaglás lehetőségének megteremtése. 

Az iskola rendszere nehézkesen mozdul egy-egy  
nagyobb volumenű feladat megvalósításakor. A türelem 
pedagógus és szülő részéről egyaránt fontos, s ha mellé 
társul a bizalom, akkor az együttes munka hoz eredményt. 
Május hónapban két alkalommal egész iskolát érintő prog-
ramokon veszünk részt. Júniusban az Iskola-gálára hívjuk 
a szülőket, majd a közös tanévzáró lesz ebben a tanévben 
az utolsó együttes rendezvényünk.

Mátyási Sándorné

Gyerekszemmel
Laczi Zoltán: Küzdj!
Ha küzdeni akarsz, küzdj!
Ha élni akarsz, élj!
Ha látni akarsz, láss, de a
lábad elé nézz, s küzdj az életedért!
Ha elvesztetted ezt a nagy csatát 
elveszted életed nagy álmát. 
S ha fáj a sírógörcs, neked 
küzdened kell tovább!
Ha nem bírod elveszted ezt
a nagy csatát.
De ha még is kibírod, küzdj,
küzdj, tovább!

Laczi Zoltán: Anyák napjára
Édesanyák ti
örök életű angyalok.
Ti örökké fogtok élni
Még ha a Földön
nem is, a szívünkben
Örökkön örökké.
A felbecsülhetetlen
érték ti vagytok a
Földön a kincs, 
a fákon a rigó,
Kik fölvirítják hangjukkal a napom
a fellegekben.

Rólunk szól
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Dupla jubileum, új hangszerekkel
Tizedik alkalommal rendezi meg a Szironta Együttes a 
CsengőFestet; 2016. május 21-én Besnyőre várják az ország-
ban működő csengettyűs együtteseket. Idén sem marad  el 
a házi rekordkísérlet. Több száz harang zengi majd az Euró-
pai Unió himnuszát, Beethoven Örömódáját, és ebben az év-
ben a résztvevők műsoruk minősítését is kérhetik. A Szironta 
Együttes pedig új hangszerkészletét is bemutatja a 10. 
CsengőFesten.

Az idei találkozóra ismét - az előzetes jelentkezések alapján  
- két-háromszáz csengettyűs érkezik majd az ország számos 
 tájáról, akik május 21-én adnak majd koncertet a település 
szabadtéri színpadán. Óvodástól nyugdíjasokig minden kor-
osztály csengettyűs együttese bemutatkozik. Immár máso-
dik  alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a Szironta által a 
Nemzeti Tehetségprogram keretben végzett, sajátos nevelési  
igényű gyermekek csengettyűs fejlesztésének eredményét is 
láthassa a közönség.

Az idei évtől lehetőségük 
van a csengettyűs formációk-
nak arra, hogy előadásuk mi-
nősítését kérjék. Megalakult 
ugyanis az Európai Harang- és 

Csengettyűegyüttesek Szövetsége. A szervezet életre hívása 
már több éve megfogalmazódott a szervezőkben, és márci-
usban hivatalosan is bejegyezték a szövetséget. Az alapítást  
a Sziront’Art Közhasznú Egyesület kezdeményezte, az Észak-
Magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvánnyal 
együttműködve.

A szövetség megalakítása azért is volt elengedhetetlen, mert 
ettől az évtől megkezdődik a hazai csengettyűs együttesek mi-
nősítése, melynek szakmai és jogi hátterét éppen az újonnan 
létrejött szervezet biztosítja. A szövetség által kidolgozott mi-
nősítési rendszer célja, hogy az együttesek játéktechnikai fel-
készültségén túl művészeti tevékenységük fejlesztéséhez is 
hozzájáruljon és visszajelzést adjon a csoportoknak felkészült-
ségükről, fejlődési útjuk megtervezéséhez segítséget nyújt-
son. 12 technikai minősítési szint mellett három művészeti,  
vagyis koncertszintű minősítési kategóriában kérhető a zsűri 
véleménye. A koncertszintű minősítések esetében az együt-
tesek egy-egy önálló koncertjét minősítik, amiért Ezüst, 
Arany vagy Kristályharang minősítést lehet elnyerni, mely 
elismerések három évre szólnak. A minősítés részleteiről az 
eurohandbell.com internetes oldalon lehet bővebben olvasni.

Sólyom Balázs, a Szironta 
Együttes ügyvezetője még a 
szervezet áprilisi jótékonysá-
gi bálján jelentette be, hogy 
az együttes számára lehető-
ség nyílik amerikai harangok  
beszerzésére. Az új hang-
szereket az Amerikai Egye-
sült Államok Pennsylvania 

államában lévő Schulmerich harangkészítő manufaktúrában 
az együttes képviselői veszik át. Így a harangok (handbell), a 
melodychime hangszerek és a magyar fejlesztésű csengettyűk 
együtt csendülhetnek fel a jövőben tengerentúli társaikkal egy-
egy koncerten. A hangszerpark ilyen mértékű bővülése talán 
Európában is, de Magyarországon mindenképp egyedülálló. 
A beruházás révén ugyanis Magyarországon a Szironta Együt-
tes rendelkezik majd a legnagyobb hangterjedelemben ame-
rikai harangokkal (5 oktáv handbell és 3 oktáv melodychime). 
Az új hangszerek beszerzésével megújul a repertoár és az  
adventi időszakban az együttes egész estés koncertjein várha-

tóan teljesebb hangzásvilággal találkozhat a közönség. A ha-
rangok még a CsengőFest előtt megérkeznek Besnyőre, a kö-
zönség pedig az adventi időszakban hallhatja először amerikai 
és magyar harangokon a régi és legújabb Szironta-átiratokat.

25 év emlékei
Az idei év dupla jubileum a 
Sziront’Art Közhasznú Egyesület 
életében. A tavaly óta a Szironta 
keretein belül működő Besnyői 
Népdalkör ugyanis április 30-án 
ünnepelte fennállásának 25. évfor-
dulóját. 
Erre az alkalomra hívták ünnepelni 
a népdalkör támogatóit, az önkor-
mányzati képviselőket, környékbe-

li dalköröket és nyugdíjas klubokat. 
A jubileumra kiadvány készült, melyben megelevenednek az 
elmúlt 25 év eseményei, valamint egy nagylemez kiadására 
is sor került. 

A népdalkör új CD-jén archív felvételeken követhető figye-
lemmel a népdalkör megalakulása és fejlődése. Hallhatók a  
lemezen az elhunyt alapító tagok dalai, de új felvételek is ké-
szültek a jelenlegi formáció önálló, és a Szironta Együttessel 
közös dalcsokraiból.

A Besnyői Népdalkör 25 éves fennállása során szinte az 
egész országot bejárta; számos elismerést nyert a Vass  
Lajos Népzenei Szövetség, a Kossuth Szövetség, valamint a 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) tagjaként, 
de a 2007 óta szerzett 5 Arany Páva díjra a legbüszkébbek, 
melyből négyet a Szirontával közösen, Varga Evelin, művésze-
ti vezető és Szuszán Jánosné, a népdalkör vezetőjének közös 
munkája eredményeként nyertek el.

1% a tehetségekért,  
féláron a Popstrandra!
A magánszemélyek személyi jövedelemadó-bevallása leadási 
határidejének közeledtével a Szironta Civil Információs Pontjá-
ban továbbra is ingyenesen elkészítik a szükséges dokumen-
tumokat, ha az adózó a Szironta javára rendelkezik adója civil 
szervezeteknek felajánlható 1%-áról. 

A szervezet a Nemzeti Tehet-
ségprogramban regisztrált, 
melynek forrását nagyrészt 
éppen az adófelajánlások ad-
ják. A szervezet jelenleg is 
háromféle tehetséggondozó  
foglalkozást folytat. 
A népzenei, citerás foglal-
kozások mellett a sajátos  

nevelési igényű gyermekeket célzó csengettyűs zenei fejlesz-
tő programjuk is folytatódik, de „Építsünk rádiót!” címmel a 
helyi általános iskolásoknak elektrotechnikai foglalkozások is 
zajlanak, melynek folytatására a jövőben is pályázati források-
ból nyílhat lehetőség. Sólyom Balázs ügyvezető elmondta: az 
SZJA felajánlható 1%-áról mindenképp érdemes rendelkez-
ni, mert ez a civil szervezetek működésének és szakmai mun-
kájának egyik jelentős anyagi forrása. Hozzátette: a Szironta 
és az Agárdi Popstrand közötti megállapodás révén a besnyői 
lakcímkártyával rendelkezők féláron látogathatják a Popstrand 
40. évadának koncertjeit.
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Folytatás az 1. oldalról

JUBILÁL A BESNYŐI NÉPDALKÖR 
A 25. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester mondott kö-
szöntőt, majd Szuszán Jánosné, az együttes alapító tagja 
és vezetője köszönte meg a mindenkori támogatók segít-
ségét, és nyújtotta át az alkalomra megjelent kiadvány és 
CD példányait mindazoknak, akik az elmúlt években segí-
tették működésüket. 

Alapító tagok voltak, de már nincsenek köztünk: 
Csergő Bálintné, Csirkovics Gáborné, Kovács Józsefné 

Annus, Kovács Józsefné Margit, Mikodi Jánosné, Pacskó 
Jánosné, Tilinger Istvánné, Jakab Pálné.

Rumpler Ferencné, Tóth Györgyné, Joó Bálintné  
rövidebb-hosszabb ideig volt a népdalkör tagja, és 
már szintén az égi kórusban énekel, és külső segítőjük,  
Germán Kálmánné sincs már velünk. 

Akik ma is együtt örülnek a sikereknek az együttessel, 
ha már nem is aktív tagok: Juhász Istvánné és Verebi 
Mihályné, és van két lelkes énekes, akik ma is részesei 
a népdalkör mindennapjainak és ünnepeinek: Bozsoki 
Ferencné, és az együttes lelke, motorja, vezetője:  
Szuszán Jánosné. 

A Besnyői Népdalkör jelenlegi tagjai:
Szuszán Jánosné (vezető), Bozsoki Ferencné, Bogárdi 

Zoltánné, Farkas Ferencé, Ódor Lászlóné, Pintér Lászlóné, 
Pócs Istvánné, Sárosdi Istvánné, Sárosdi Józsefné,  
Somogyi Istvánné, lencsés Józsefné, Takács Tünde Anna, 
Rapai Jánosné, Jakab Istvánné, Gyurnikné Gelencsér  
Ágnes.

Az ünnepségen Szuszán Jánosné felidézte az együttes 
történetének néhány különösen emlékezetes fejezetét, 
majd a vendégek és a vendéglátók műsorát élvezhették 
a megjelentek. 

A rendezvény fehér asztal mellett folytatódott, 
élőzenével,  tánccal, és egy méretes, születésnapi tortá-
val, melyből mindenki kapott kóstolót. 

A következő 25 évre is sok sikert, örömöt, jó egészséget 
kívánunk az együttes tagjainak.

kk
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Eszváta Majális
Május elsején benépesült a besnyői sportpálya. 

Akik idelátogattak, találkozhattak a lufihajtogató Andi 
bohóccal, aki vidám műsorral szórakoztatta a kicsiket és 
nagyokat. 

Megnézhették a pentelei íjászok csodálatos íjait, amiket 
a világcsúcsot tartó Mónus József távlövő íjász készített, a 
vállalkozó kedvűek pedig ki is próbálhatták ezt az ősi ma-
gyar harci eszközt. 

Volt régi akadályversenyeket idéző lisztfújás, lángos-
evés, és sok más vidám ügyességi játék. Alkalmi strand-
röplapda, kosárlabda és kispályás focilabda csapatok  
alakultak, mindenkinek volt lehetősége sportolni, aki sze-
retett volna.  

A fiúk mellett két lánycsapatnak is szurkolhattunk a fo-
cipályán, az izgalmas meccsen a lányok sem maradtak el 
lelkesedésben és küzdőszellemben a fiúktól. 

Délután Csaba és Renáta remek zenés, gyerekeknek 
szóló műsora szórakoztatta a csillogó szemű kicsiket.  
Bár az idő borúsra váltott, a lelkes közönséget ez nem ri-
asztotta el, a Márványos Tamburazenekar nagyszerű kon-
certjére és az általános iskolások néptáncműsorára az eső 
ellenére is sokan kíváncsiak voltak. 

A főszerep ezen a szép napon mégis a focié volt. 
Az Eszváta Kulturális Egyesület a Sallai Kupa néven, 

1974. és 1993. között majdnem 20 évig minden május el-
sején megtartott labdarúgó torna hagyományát próbálta 
feléleszteni. 

A vándorkupa elnyerése akkoriban is nagy dicsőség 
volt, és reméljük, a most Haraszti-Pataky Kupaként meg-
rendezett torna vándorserlegéért is lesznek még nagy 
küzdelmek. 

(A kupa nevét a Sallai kupa ötletgazdájáról, Haraszti  
Ferencről,  és a  labdarúgó tornát életben tartó, a fiúkat 
felkészítő pedagógusról, Pataky Csabáról kapta.) 

Három csapat mérte össze az erejét, a Székesfehér-
vár-Videoton, a Paks, és a hazai Pusztaszabolcs-Besnyő  
játékosai. 

Minden fiatal számára példaértékű lehet a focisták elkö-
telezettsége, sportszerűsége, foci iránti alázata. 

A küzdelemből végül Paks csapata került ki győztesen, 
de a másik két csapatot is méltán illeti dicsőség. 

Délután az "Öregfiúk" csaptak össze, Paks és Besnyő  
veterán focistáinak parádés meccsén izgulhattunk és szur-
kolhattunk a hazaiaknak.



11

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,  

OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com

Készült 650 példányban, 2016. május 10-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 2/BH/2016.Eltörpülnek az emberek a falu májusfája mellett...



12

Gyermeknappal egybekötött családi nap lesz Besnyőn 
május 28-án, szombaton, melyre minden érdeklődőt 

szeretettel hívunk és várunk!

Program

Helyszín: az iskola udvara
16.30

Polgármesteri köszöntő

Kulturális műsor,  
melyben fellépnek: 
Besnyői tánciskolások 

Besnyői Népdalkör 
Besnyői Néptánccsoport 

Karate bemutató 
Hastáncos lányok

18.00
SzekereS 
Adrien  

18.50
DaveLoyd

19.00
Fenyő  
MiklóS

19.40
Tombolahúzás

20.00
Polgár  
Peti

21.00 órától 
hajnal  
4 óráig
„Utcabuli”

Helyszín: sportpálya
9.00-13.00 

Kispályás labdarúgás,  
melyre jelentkezni Szalados Csabánál  

lehet a 06 20 595 6684-es  
telefonszámon

9.00-13.00 
Egészségkuckó

9.00-13.00
Lovaglás

9.00-13.00
Íjászat

9.00-13.00
Mezőgazdasági gépek kiállítása

10.00
Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas  

és Óriásbábos felvonulása

10.00-12.00
Motor Ördögei Baráti Kör  

felvonulással egybekötött kiállítása

9.00-15.00
Kreatív sátor gyerekeknek  

(arcfestés, kézműves foglalkozások) 
légvár, óriásgömb

9.00-15.00
Lufihajtogató bohóc

17.00 órától
Öregfiúk labdarúgó mérkőzése


