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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondó ez évi második
lapszámában beszámolunk iskolánk
és óvodánk életéről, benyújtott és
futó, valamint már nyertes és megvalósítás előtt álló pályázatainkról is. Továbbá hírt adunk a Népdalkör újabb
sikeres szereplése mellett a Szironta megújulásáról, és lvashatják az
immár 11. CsengőFest – csengettyű
együttesek találkozója – meghívóját
is. Arra biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt ezen a
rangos zenei eseményen, amely a besnyői lakosok számára ráadásul ingyenes.
Köszöntjük az első idei besnyői babát, Anyák napja alkalmából köszöntünk minden érintettet, és folytatjuk az
előző lapszámban indított, Mesék a régi Besnyőről című
sorozatunkat. Szeretettel várjuk a további visszaemlékező
írásokat.
Nem felejtkezünk el június 4-éről, a trianoni békediktátum aláírásának emléknapjáról – a Nemzeti Összetartozás
Napjáról - sem.
E helyről is szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt május 27-ei falunapunkra, amely Besnyő község legnagyobb rendezvénye, és hagyományainknak megfelelően
családi és gyermeknap is egyben.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna,
polgármester

Donkó László:

Édesanyám
Édesanyám tulipánfa,
édes-kedves minden ága.
Egyik ága édes lelke,
hogyha sírnék, átölelne.
Másik ága kedves karja,
lázas testem betakarja.
Édesanyám tulipánfa,
engem ölel minden ága.
Isten éltessen minden anyukát és nagymamát Anyák
napja alkalmából! Kívánom, hogy a legjobb egészségben, szeretetben, örömökben bővelkedjenek napjaik, hogy sok-sok éven át megélhessék a szemük előtt
felcseperedő gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal
kiteljesedő csodálatos küldetést: az anyaságot! Drága
Anyukák és Nagyik! Legyetek ti a családi tűzhelyben
a parázs, legyetek ti a kenyérben a kovász! Tárjátok ki
minden nap ölelésre két karotok, mert a gyermekeiteknek, az unokáitoknak ti jelentitek a biztonságot, ami
egyenlő az élettel!
Besnyő Község Önkormányzata nevében sok szeretettel
köszöntöm az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédiket!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Június 4., a Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920. június 4-én Trianonban (Franciaország, Párizs) kelt
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap Magyarországon,
melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés (2010. évi XLV. törvény).

Előzmények dióhéjban:
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyar Királyság (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama, bár
jogilag nem nevezhető utódállamnak) és a háborúban győztes A szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország,
Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság új határait.
Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség 5 (a mai állapot szerint 8!) államban
találta magát, és vele együtt történelmi emlékhelyeinek és kulturális intézményeinek nagy részét, hogy a bányászat, az
erdészet, a gazdasági erőforrások legjavát ne is említsük. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. Románia 102 724
négyzetkilométernyi területet kapott, ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe, a Szerb-Horvát-Szlovén
Királyság 20 913 km2-t kapott, Horvátországgal együtt 62 ezret. Csehszlovákia 61 661 km2-t. Ausztria 3967 km2-rel
gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t kapott.
Folytatás az 5. oldalon

Pöttömsziget Óvoda hírei

„Itt a tavasz, vessünk magot, csalogassuk ki a napot!”
A jó idő, a tavasz sok ünnepet, programot hozott intézményünkbe.
Március 6-9-ig egészségnapokat rendeztünk óvodánkban.
Az egészség témáját mindhárom csoportban az óvodapedagógusok gazdag és érdekes ötletei alapján dolgoztuk
fel. Kóstoltunk aszalt gyümölcsöket, finom házi lekvárt,
egészséges gabonából készült kenyereket. Játszottunk
orvosos játékot, főztünk a babakonyhában, majd a kézműves tevékenységek témája is az egészséges étkezés
volt. Mozgásos délelőttünkön a mozgás megszerettetése, a testi képességek fejlesztése volt a célunk. Hangsúlyt
fektettünk a helyes testtartás fejlesztésére, a lábboltozat
alakítására.

Szent Gergely pápa, az iskolák védőszentje ünnepén
az Arany János Általános Iskola 4. osztályos diákjai kedveskedtek műsorral az óvodás gyermekeknek, iskolába
hívogatták a nagycsoportos óvodásokat. Felelevenítettük
azokat az időket, amikor még nem volt kötelező az iskolába járás, és toborzással kedveltették meg egymással a
diákéletet. A játékhoz kapcsolódnak a jókívánság-mondókák és tréfás adomány-kérés is.
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Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti
identitásának erősítését. Március 14-én a forradalom és
szabadságharc hőseire emlékezve valósítottunk meg sok
játékos tevékenységet. Az ünnepre készülve verbunkosok,
indulók hallgatásával, versek, dalok, mondókák tanulásával, néptánccal a hazaszeretet csíráit ültetjük el gyermekeinkben.
Március 28-án a nagycsoportos gyerekek ellátogattak

meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát,
szépségét. Április 21-én és 24-én délelőtt a szülők által
beküldött sok szép virágot a gyermekekkel együtt ültettük el. Így ismét szebbé, zöldebbé varázsolhattuk az
óvodánkat. Ez alatt a tevékenység alatt is nagyon sok
tapasztalatot szerezhetnek óvodásaink, megtanulják,
hogy mi kell a növények fejlődéséhez, folyamatosan
figyelemmel kísérhetik a virágok fejlődését, változásait.
ld élővilágát, sokszínű lakosságát. Az önfeledt játék, a
rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan
óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét. Április
21-én és 24-én délelőtt a szülők által beküldött sok szép
virágot a gyermekekkel együtt ültettük el. Így ismét szebbé, zöldebbé varázsolhattuk az óvodánkat. Ez alatt a tevékenység alatt is nagyon sok tapasztalatot szerezhetnek
óvodásaink, megtanulják, hogy mi kell a növények fejlődéséhez, folyamatosan figyelemmel kísérhetik a virágok
fejlődését, változásait.

az iskolába, ahol megnéztek egy tanórát, így ismerkedve
az iskola légkörével, a leendő tanító nénivel.
A húsvéti várakozás lehetőséget biztosított számunkra, hogy változatos tevékenységekkel, csodaszép nyuszikat, díszített tojásokat készítve készüljünk az ünnepre.
Április 12-én délelőtt a fiúk „szagos vízzel” a kezükben
elmondták a lányoknak a locsolóverset, majd a „Szabad-e locsolni?”után elkezdődött a locsolkodás. Köszönetként a lányok tojással kínálták a locsolókat. Ezután
az udvaron nagy izgalommal megkerestük a nyuszi által eldugdosott csoki tojásokat, majd megsimogattuk a
nyuszit is.
Évek óta ünnepeljük azokat a zöld jeles napokat,
amelyek a természet megóvásához, a természet szeretetéhez, a földhöz, vízhez, a levegőhöz kapcsolhatók.
Napjainkban nincs aktuálisabb téma, mint hogy hogyan tudjuk a jövő generációjának megőrizni az élővilágot, a tiszta vizet, levegőt. Óvodánkban a nevelés
folyamatában kiemelt szerep jut a környezet megóvásának. Ennek nyomatékot adunk akkor, amikor minden
csoportban ünnepeljük a Víz és a Föld Napját. Betekintést adunk a víz használatába, értékébe, nélkülözhetetlenségébe, és beszélgetünk arról, hogyan kell
megőrizni tisztaságát. Játszunk és kísérletezünk a vízzel. Jó szokássá próbáljuk alakítani, hogy a mosdóban
takarékoskodjunk a vízzel. Megismertetjük a gyerekekkel a Föld élővilágát, sokszínű lakosságát. Az önfeledt
játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják
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Mesék a régi Besnyőről
Kedves Olvasóink, kedves Besnyőiek!
Örömmel adjuk hírül, hogy Fónad Józsefné, községünk korábbi első számú vezetője javaslatára sorozatot
indítottunk a Besnyői Hírmondóban „Mesék a régi Besnyőről” címmel. Célunk, hogy a lehetőséget és teret
adjunk mindazok visszaemlékezéseinek, akik már több évtizede élnek falunkban, és a rovatban megjelenő írásokkal mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztályba tartozók hasznos, érdekes, lelki táplálékot jelentő információkhoz jussanak, illetve hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy az újabb generációk is megismerjék közös
múltunk darabkáit.
Lelkesedéssel tölti el önkormányzatunkat, hogy a kezdeményezés nyomán sok régi történetet óvhatunk meg
közös erővel a feledéstől, és az elbeszélések révén jobban megismerhetik, megérthetik, elfogadják a fiatalok is
Besnyőt, az itt élőket, és erősödni fog bennük az idetartozás érzése, a közösségi érzés.
Kérjük, osszák meg Önök is emlékeiket, kedvenc történeteiket régvolt eseményekről, bálokról, ünnepekről,
hétköznapokról, munkáról és szórakozásról, emberekről, épületekről! Járuljanak hozzá saját meséjükkel falutörténeti emlékeink összegyűjtéséhez!
Várjuk írásaikat a polgarmester@besnyo.hu email címen.

Amire én emlékszem Élet a régi
Felsőbesnyő pusztán
Amire én emlékszem, hisz itt születtem, Felsőbesnyőn,
1931-ben.
Hol is éltünk, mi akik, már nagyszülők, dédszülők vagyunk. Felsőbesnyő-puszta grófi birtok volt. Gazdasági
cselédek éltek itt, akik földműveléssel és állattartással
foglalkoztak. Körülbelül 70 család lakott a pusztában,
cselédházakban. Voltak olyan családok, akik közös konyhás lakásban laktak. Volt egy konyha, és 1-1 szoba, kamra. Volt egy, a küllemében is szép kis kastély, ahol Bejczy
Jenő intéző és családja lakott, valamint a gazdaság segédtisztje.
A cselédházak neve sorban az alábbi:
Juhász ház, Nagyház, Hajdúház, Csőszház, Dombi ház,
Ökörház, Csiraház, Megyer, Kastély, Iskola, Lacikonyha.
Ezen kívül voltak még gazdasági épületek, istállók: ló
istálló, ökör istálló, közös istálló, kis csira istálló, nagy
csira istálló, parádés istálló. Külön malomépület, tejhűtőház, mérlegház, muki-ház a gőzmozdonynak.
A gazdaságba idénymunkák idején summásokat is
szerződtettek, akiknek szintén biztosítottak lakhatást egy
nagybarakkban és három kisbarakkban.
Volt még nagy magtár, gépműhelyek, nagy szérűskert
a kazlaknak.
Minden háztömbnél volt sütőkályha és ásott kút, melyeket külön névvel láttak el.
Gyermekkoromban 70-80 fős volt az iskola létszáma,
első osztálytól a hatodik osztályik tanultunk itt, két tanító
tanított bennünket.
A pusztai gyerekeknek boldog gyerekkoruk volt, sokat
játszhattunk, mozoghattunk a szabadban.
Volt egy nagyrét, ahol csapatokban labdáztunk, fociztunk.
Még sok-sok élményem van, de talán még lesz lehetőség tovább mesélni.
Addig is fogadják szeretettel tőlem a visszaemlékezésemet:
id. Gábor Ferenc

4

Besnyő község csak 1950-től szerepel önálló településként. Ezt megelőzően is lakott településrész volt, de a jelenlegi községet körbevették a puszták: Alsó- és Felsőbesnyő
puszta, Kolompos, Győrmajor, Rohoda, Göböljárás.
Én Felsőbesnyő pusztán születtem, 1940-ben. Emlékeimet erről osztom meg Önökkel.
Az Ökörházban laktunk, hat családdal együtt. A család önfenntartó volt, a kertben megtermeltük a szükséges zöldségeket. Szarvasmarha, sertés, apró baromfi biztosította
a napi élelmet.
Amikor a hízott sertés vágásra került, akkor a sonkát,
szalonnát, kolbászt felfüstöltük, így tartósítottuk, és a
hurkából, friss húsból kóstolót vittünk a rokonoknak, jó
szomszédoknak, majd ők ezt viszonozták, amikor ők vágtak disznót. Így jutott egy évben többször is friss kóstoló
az asztalunkra.
Ami élelem a család számára többletként jelentkezett, az
értékesítettük, a tejet a tejbegyűjtőbe vittük, melyért pénzt
kaptunk. A környező településekről is jártak vásárolni tojást, zöldséget.
Amit nem tudtunk házilag előállítani, azt a pusztára kijáró „falujárók” hozták meg, pld: varrótűt, cérnát, gombot,
élesztőt, pirospaprikát, cukorkát a gyerekeknek.
Ruhaneműért Ercsibe, vagy Kápolnásnyékre jártunk üzletbe, vagy vásárba.
Orvos heti egy alkalommal járt ki a pusztába, ekkor vizsgálta meg a betegeket.
Esetenként az iskola épületében volt szentmise, a köztes
időben pedig a puszta mellett lévő három gesztenye tövében volt egy fakereszt Jézus feszülettel, és oda jártunk
imádkozni.
Szórakozásról is önmagunk gondoskodtunk, szüreti bált
tartottunk, színdarabot tanultunk és adtunk elő, melynek
mindig nagy sikere volt.
Gyakran összejöttek a pusztán lakók a „Lotyogóba” egyegy késő délutáni mulatozásra, táncolásra. Összetartó családok éltek itt, nagy volt a közösségi élet.
Az emlékezést írta: Juli néni

FELHÍVÁS

Az ebek veszettség elleni oltására BESNYŐN
2017. május 12-én 15 órától 18 óráig és 2017. május 13-án 9 órától 12 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 összevezetéses kutyaoltásra csak chippel ellátott kutyákat hozzanak, mert csak azokat az ebeket olthatja be az állatorvos, melyek már egyedi jelölésre kerültek. A 115/2012.
(VI.11.) Kormányrendelet értelmében 2013. január 1-től minden négy hónaposnál idősebb ebet csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölve 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.) értelmében, a veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek
évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való
kezelése.
Az összevezetett eboltásra a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XX.20.) FVM rendelet 7.§ 1) c) valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Szabályzata az ebek veszettség elleni védőoltásáról (EVEV)
alapján kerül sor.
A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést követően történhet. Ára: 4000 Ft (oltás és féregtelenítés) +
1000 Ft (kiszállási díj).
Oltási könyv pótlása 500 Ft!
Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos
mobil: 30-5301513

Június 4., a Nemzeti Összetartozás Napja

Folytatás az 1. oldalról

A 2010. évi XLV. törvény preambuluma:
„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok
akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az
Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én
aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani
problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek
jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e
cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez,
a következő törvényt alkotjuk.”

A törvény indoklása:
„Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése
szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század
legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai
értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását.
Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.”
Emlékezzünk meg az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának napjáról!
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Iskolánk hírei
Télből a tavaszba

A február hónap kiemelkedő eseménye volt a farsangi mulatság. Szokták mondani: „Egyedül nem megy!” Így is van,
hisz sok jó szándékú, lelkes szülő is kellett ahhoz, hogy a
rendezvény sikeres legyen. Az idén szülők vállalták a palacsinta sütését, s a lebonyolításban is sok segítséget nyújtottak. Köszönet érte! Jó hangulatú, színvonalas rendezvény
volt, kollégáimnak is köszönöm a közreműködést.
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Már egy kicsit napsütéses időben nyitottuk meg az
Arany-hetet. Megújult az emlékfal, melynek felújításában közreműködtek, s ezért köszönetem fejezem ki:
Nagy Jánosnak, Varga Jánosnak és Alexa tanító néninek. Évek óta felújítja a koszorút, és ezzel támogatja
iskolánkat a helyi virágboltos, Lia néni. Köszönjük szépen!
Az Arany-héten számos rendezvény várta a gyerekeket. Mindjárt 6-án elűztük a telet, s elégettük a kiszebábot.
A vendégként részt vevő óvodások is nagyon élvezték a
„télűzést”.

A tanulm����������������������������������������������
ányi versenyeken sok gyerek vett részt��������
, é�����
������
s nagyon színvonalasan szerepeltek. Gergely-járást mutattak be
a 4. osztályosok az óvodában, melyre nagyon lelkesen készültek, és nagy sikert arattak a műsorukkal.
Különösen sokan vettek részt az Arany János szavalóversenyen, mely szintén színvonalas felkészülés, felkészítés
eredménye volt. A hetet a magyar forradalom és szabadságharcra emlékezve, ünnepséggel zártuk. Az ünnepi műsort a 6. osztályosok adták, a 3. osztályosok tánca és Kovács
Renátó zenéje színesítette. Célunkat elértük, mert meghitt,

színvonalas műsorral emlékeztünk meg 1848-49-ről. Az
önkormányzattal és a civil szervezetekkel együtt helyeztük el a koszorúkat az emlékműnél.
Az ünnepség végén értékeltük a heti versenyeket. Sokan kaptak oklevelet, apró kis ajándékot, melyet a Diákönkormányzat pénzéből finanszíroztunk.
Felvétel készült a műsorról, melyet köszönök Kovács
Katinak. Ez örök emlék lesz az iskola életében.
Három alkalommal ingyen látogathatnak el a fociszerető gyerekek Felcsútra, a Puskás Akadémia impozáns
stadionjába.
Környezetvédelmi nap keretében a kárókatona és
a héja életmódjával, szokásaival ismerkedtek meg a
gyerekek. Április 21-én a Föld napja tiszteletére „Tapossunk-tapostunk” rendezvényünkön együtt tapostuk
laposra a PET palackokat, s szorgalmazzuk a szelektív
hulladékgyűjtést.
Ismét sok területi és megyei versenyt írtak ki, ahová a
Sziront’Art civil szervezet segítségével jutottak el a gyerekek. A focisták I. helyezéssel továbbjutottak a megyei
döntőbe. Szurkolunk azért, hogy további sikereket érjenek el.
Több csapat vett részt a Farkas Gyula emlékversenyen, Sárosdon.
I. helyezést értek el: Kroó Zoltán, Kupi Jázmin, és Nagy
Laura, s a többi csapat is szépen szerepelt. A gyerekeket
Alexa tanító néni készítette fel.
8. osztályosaink is szép eredményeket értek el megyei
és országos versenyeken. Laczi Péter a megyei informatika versenyen 4. helyezést ért el, Varga Dorina az
országos történelem versenyen az első 10-ben végzett
és felvételt nyert az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
humán tagozatos osztályába.
Körzeti versmondó versenyen Nagy Vivien 3. osztályos
tanuló 2. helyezett lett, gratulálunk a kislánynak! Felkészítő tanítója Garaguly Krisztina volt.
Beadtuk pályázatunkat a HankookTire-höz, és három
tanterem padlózatának felújítására közel 500 000 Ft-ot
nyertünk. Köszönöm Gelencsér János közreműködését!
Folytatás a 8. oldalon

7

Iskolánk hírei
Télből a tavaszba
Folytatás a 7. oldalről
Felsorolhatatlan azon civilek, magánszemélyek, vállalkozók száma, és az Önkormányzat, akik valamilyen módon
támogatták a jótékonysági rendezvényünket. Látszik, hogy
a szülőknek, a településen élőknek fontosak a gyerekek, az
iskola. A jövőnkről van szó, és ha így tudunk együtt gondolkodni, segíteni egymásnak, akkor nagy baj nem lehet!
A jótékonysági bál szervezése, lebonyolítása óriási feladat
volt, de megérte, hisz a belefektetett rengeteg munka
eredménye 579��������������������������������������������
000 Ft bevétel lett������������������������
. Elköltését már tervezzük, hisz most nyújtunk be pályázatot az Erzsébet táborra,
s az utaztatást különbusszal szeretnénk megoldani. Ha sikerül, akkor június 7-9-ig programdús napokat töltünk el,
várhatóan Zánkán.
Most van a tankönyvrendelés időszaka. Kérem a szülőket,
hogy akinek valamilyen kedvezményre való jogosultsága
van, az ne feledkezzen el a papírok érvényességi idejéről.
A 2017-18-as tanévre 17 tanuló iratkozott be.
Az elkövetkezendő másfél hónap is tele lesz programokkal.
Készülünk az Anyák napjára, köszöntve az édesanyákat,
nagymamákat. Szervezzük az év végi kirándulásokat, s az
egyik legszebb ünnepet, a 8. osztályosok ballagását.
A pedagógusok felelősségteljes feladata a tanév értékelése. Vár ránk még egy gyereknap, s az éves munkát bemutató iskolagála.
Mátyási Sándorné
A Besnyői Népdalkör 2017. március 11-én Székesfehérváron, a XXIV. Kor-Társ Nyugdíjas Ki Mit Tud?on szerepelt. Műsoruk: Fejér megyei népdalcsokor
(Pesovár Ferenc gyűjtéséből és Lendva-környéki
népdalcsokor (Horváth Károly gyűjtéséből). Közreműködött a Szironta Együttes két citerása. Teljesítményükért oklevelet kaptak – adta hírül Szuszán
Jánosné népdalkörvezető. Gratulálunk!

A Velence Resort & Spa****superior szálloda
álláslehetőséget hirdet
az alábbi munkaköröket illetően:

Felszolgáló, konyhai kisegítő,
szobalány, intézményi takarító,
éjszakai takarító.
Amit kínálunk:
kulturált munkakörnyezet,
egész éves munkavégzés hosszú távon,
versenyképes bérezés,
transzfer Besnyő és Velence között.
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Új kezdet
Éppen egy éve vált valóra az az álmunk, hogy kézbe
vegyük saját amerikai harangjainkat, ami rengeteg
változást hozott magával. Bár azt tudtuk, hogy újra az
alapoktól kell kezdenünk, de akkor még azt gondoltuk,
hogy „csak” a zenei koncepciónknak kell új irányt vennie.
Decemberi hangszerbemutató koncertünk óta
ugyanakkor rengeteg változás történt együttesünk
háza táján és ennek csak egy része a zenei megújulás
igénye. Négy zenésztől kellett búcsút vennünk�������
, akiknek ezúton is köszönjük, hogy segítettek abban, hogy a
Szironta olyanná válhasson, amilyennek eddig ismerte
a közönség. Varga Evelin 10 éven át, Turi Ákos 6 éven
át, Farkas Luca 5 éven át, Farkas Aliz pedig csaknem
egy éven át segítette a munkákat, de az elmúlt hónapok során jelezték, hogy jövőjüket nem a Szironta
kötelékében képzelik el. Sajnáljuk, hogy nem vesznek
részt a jövőben közös álmunk beteljesítésében, ugyanakkor köszönjük eddigi részvételüket és tanulmányaikhoz, további zenei munkásságukhoz sikereket kívánunk.
Bár az elmúlt hónapok talán látszólag feladat nélkül
teltek, de a háttérben nehéz döntéseket kellett meghoznunk. Nem titok, hogy felmerült annak a lehetősége
is, hogy érdemes-e egyáltalán folytatnunk. Nem csoda
hát, hogy nehéz volt a döntés, hiszen tudomásul kellett vennünk, hogy az alakulásunkkor megfogalmazott
álmunk valóra válásának kapujában majdhogynem magunkra maradtunk és féltünk attól, hogy nem lesz, aki
beteljesítse azt. Ugyanakkor szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ezekben a nehéz hetekben mind
többen álltak mellénk és erősítették a hitünket abban,
hogy nem szabad feladni. És igazuk van, hiszen minden feltétel adott ahhoz, hogy megmutassuk, mi minden rejlik még a hangszereinkben.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az év
eleje óta négy új zenésszel bővült a csapat, újraépítjük
a repertoárunkat, amelyben az amerikai harangok a magyar csengettyűkkel együtt szólalnak majd meg. Azért
is szerencsések vagyunk, mert minden infrastrukturális
és most már személyi feltétel is adott ehhez, így bizakodva tekintünk a jövőbe. Ezt igazolják az elmúlt hetek
próbái is, amelyeken a nyár végére tervezett klasszikus
zenei repertoárunk felépítésén tevékenykedünk, majd
nyáron terveink szerint egy megújított adventi összeállításon kezdünk dolgozni, hogy decemberben a már
megszokott adventi hangversenyen ismét találkozhassunk.
Ahhoz, hogy a zenei és civil szervezeti működésünket
hatékonyabbá tegyük, új alapokra kellett helyeznünk a
működésünket. Az átszervezés az év eleje óta zajlik,
melynek célja, hogy az egyre komolyabb hangszerek
és feldolgozások megszólaltatásával vállalt céljainknak
egy erősebb, szervezettebb háttérrel felelhessünk
meg. A feladataink elhatárolása folyamatban van és
egyre tisztábban látjuk, melyek azok a tevékenységek,
melyek mentén eredményesebben és gyorsabban
érhetünk célt.
A változások ugyan több adminisztrációval járnak,

de céljuk éppen az, hogy a jövőben még magasabb
színvonalú szolgáltatást nyújthassunk a hozzánk fordulóknak. Nem marad el az idén immár 11. alkalommal
megrendezendő CsengőFest sem, és terveink között
továbbra is szerepel az utónpótlás-nevelés, a CD-kiadás és a község, valamint a térség számára szervezendő kulturális, vagy más szabadidős programok
szervezése is. Jelenleg az ezekhez szükséges pályázati
források lehívásán dolgozunk és bízunk benne, hogy a
jövőben akár önkéntes-projektünkhöz, akár a tanórán
kívüli foglalkozásokat biztosító Kul-Turi pályázatunkhoz
hasonló programokkal tudunk majd szolgálni mindenkinek.
Dolgos hónapok várnak ránk, de bízunk abban, hogy
a továbbiakban is kitart mellettünk közönségünk, hiszen alapvetően értük dolgozunk. Addig is irodánkban
továbbra is állunk a lakosság rendelkezésére az eddig
megszokott szolgáltatásainkkal.
Germán Márton
szakmai igazgató
Szironta Együttes

9

Védőnői Szolgálat hírei
Bizonyára többen értesültetek arról,
hogy április közepétől ismét elkezdtem dolgozni. Nem könnyű az újrakezdés; elsősorban az aktuális feladatokra tudok koncentrálni, így azokkal
a családokkal igyekszem felvenni mielőbb a kapcsolatot, ahol a gyermeküknek védőoltás és státusz vizsgálat
esedékes. Ebben szeretném is kérni
a családok segítségét, hogy aki tudja,
hogy védőoltás vagy életkorhoz kötött
szűrővizsgálat (1 éves kortól évente
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szükséges) esedékes, keressen meg
időpont egyeztetése miatt, és egyben
a türelmeteket is kérem, hogy mindenkinek tudjak időpontot adni.
A baba-mama találkozókat havi
rendszerességgel szerveztem, míg
kislányommal otthon voltam. Bízom
benne, hogy a munkába való visszaállás után is sikerül megszerveznem
havonta, és továbbra is lesznek a
program iránt érdeklődők. A legutóbbi összejövetelünk május 3-án volt,

erről néhány fotó is látható az alábbiakban.
Ismételten köszönöm, hogy eljöttetek, jelenlétetekkel megtiszteltetek, és
szerintem egy jó kis délelőttöt töltöttünk együtt!
A következő baba-mama találkozó tervezett időpontja: 2017. június
7-én szerdán 9-11 óráig lesz az Önkormányzat Tanácstermében. További információkat esetleges változásokról a
Baba-Mama Klub Besnyő facebook-os
zárt csoport�������������������������
ban találhatnak az érdeklődők.
Páli Szilvia
védőnő

Az idei év első babája Besnyőn
Szeretettel üdvözöljük Besnyő község új polgárát,
Hollósi Lara Glóriát, aki az idén elsőként, 2017. január
13-án látta meg a napvilágot.
A kis Larának és szüleinek, családjának is jó egészséget, boldog életet kívánok Besnyő Község Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Ballag már…
Közeleg a 2016-17-es tanév vége, hamarosan
búcsút intenek tanáraiknak, társaiknak és iskolájuknak a besnyői Arany János Általános Iskola
ballagó nyolcadikosai.
A ballagás 2017. június 17-én 10 órakor kezdődik.
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Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő
A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin
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Meghívó

GYERMEKNAPPAL EGYBEKÖTÖTT

CSALÁDI NAP

lesz Besnyőn, 2017. május 27-én, szombaton,
melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Helyszínek:

délelőtt a sportpálya, délután az iskola udvara
PROGRAM:
9.00–14.00 kispályás labdarúgás
jelentkezni: Szalados Csabánál, a 06 20 595 6684-es telefonszámon
9.00–15.00 Kreatív sátor gyerekeknek (kézműves foglalkozások), arcfestés, ugráló vár,
csillámtetoválás, felfújható mászófal, 8 állomásos kalandpark
9.00–13.00 Egészségkuckó
9.00–13.00 íjászat
9.00–15.00 Lufihajtogató bohóc
9.00–13.00 mezőgazdasági gépek kiállítása
9.00–13.00 Falunéző kisvonat
10.00 Hórihorgas Hujákolók óriásbábos felvonulása
10.00-12.00 Motor Ördögei Baráti Kör felvonulással egybekötött kiállítása

*

15.30 Egészségtudatosság a gyermeknevelésben. Mit tehetünk a magunk és
gyermekeink egészségéért ebben a civilizált világban? – címmel előadást tart
az iskolában Dr. Debrődi Mária, a Heim Pál Gyermekkórház orvosa

*
KULTURÁLIS MŰSOR:
17.00

Polgármesteri köszöntő

Besnyői néptánccsoport – besnyői tánciskolások – karate bemutató
18.00 Bereczki Zoltán
18.40 hastáncos lányok
19.00 Wolf Kati
20.00 Márió, a harmonikás
21.00 tombolahúzás
21.30 órától hajnali 3 óráig „utca buli”
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