2017/6. szám

Kedves Besnyőiek!
Örömmel nyújtjuk át Önöknek helyi újságunk, a Besnyői Hírmondó e
havi számát, amely csokorba köti az
elmúlt két hónap eseményeit.
Szeretettel adjuk közre a 2016. évben született besnyői babák fotótablóját, illetve a 2017. évben házasságot kötött házaspárok fényképeiből
készített tablóképet is, amely önkormányzatunk ajándéka - az érintetteken túl az egész faluközösségnek.
Jó érzésekkel emlékezünk meg az elszármazottak idei
találkozójáról, amely visszatérő ünnepi eseménye községünknek. Örömünkre szolgál, hogy lapunkban ismét olvashatnak Felsőbesnyő múltját idéző írásokat is. Köszönjük a szerzőknek, hogy megosztják velünk emlékeiket,
és így járulnak hozzá ahhoz, hogy a ma élő generációk
jobban megismerjék a közösség múltját, ami a jövőépítés
záloga is egyben.
Intézményeink és civil szervezeteink élete december
hónapban már szinte teljesen a karácsonyi ünnepkör
jegyében zajlik, így az ő beszámolóik is elsősorban
a kapcsolódó programokról szólnak. Fogadják szeretettel híradásunkat arról, hol szerepelt és tesz eleget
a közeljövőben meghívásnak a népdalkör, továbbá
fényképes beszámolónkat a Mikulás besnyői látogatásáról.
Szeretettel várjuk Önöket a Mindenki karácsonya rendezvényen, amelyre december 20-án, szerdán kerül sor.
Hírt adunk fejlesztéseinkről és e helyről is gratulálunk a
világbajnoki bronzéremhez Bachmann Tibornak.

Békés adventet, áldott karácsonyt kíván
Besnyő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete és az intézmények
valamennyi dolgozója nevében
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
Dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető
Kedves Olvasóink!
A Besnyői Hírmondó e havi lapszáma megjelenésekor
már két hét sem lesz hátra a 2017. évből. Remélem, hogy
Önök, kedves Olvasóink is úgy érzik, hogy ebben az évben is a közösséget érintő lényeges információkkal, a Besnyőn zajló élet jeleneteit megörökítő fényképfelvételekkel
örvendeztettük meg Önöket. E helyről szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben vállalták
a krónikás szerepét, és az általuk vezetett intézmény vagy
civil szervezet életéről rendszeresen hírt adtak, hogy a jövő
nemzedékeinek is megőrizhessük falunk életének mozzanatait, és azokhoz is eljussanak a hírek, akik valamilyen okból nem tudtak a rendezvényeken részt venni. Jövőre is
számítunk segítő munkájukra!
Áldott, békés karácsonyt és jó egészségben, bőségben,
szeretetben megélt, sikerekben bővelkedő új esztendőt kívánok minden Olvasónknak! Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Folytatás a 10. oldalon

Fejlesztések intézményeinkben
Ez évben több látványos fejlesztésre is sort keríthetett Besnyő Község Önkormányzata, melyek pályázati források segítségével valósulhattak meg, illetve vannak jelenleg is folyamatban.
Elkészült a Pöttömsziget Óvoda külső felújítása: megújult a kerítés, az épületet pedig szigeteltük és új színezéssel láttuk el. A tetőre napelemek kerültek, a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében. Ez azonban még nem
minden, mert a munkálatok jövő tavasszal folytatódnak. Az ovi udvarának játékparkja még bővülni fog lengőhintával,
rugós játékokkal, mérleghintával, csúszdával, lengő alagúttal és speedy forgóval.
Elkészült az Egészségház tetőhéjalás cseréje és folyamatban van a napelemes rendszer kiépítése, illetve eszközbeszerzés a védőnői szolgálat és a háziorvosi praxis számára.
Jelenleg is zajlik a sporttelepen lévő épületek tetőfelújítása.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Óvodai életünkből

Adventi gyertyagyújtás
Idén már hetedik éve, hogy a falu központjában lévő körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt, melynek
gyertyáit, a negyedik gyertya kivételével, vasárnap délutánonként gyújtjuk meg. Az adventi koszorút idén is Kroó
Henrietta és édesanyja Kroó Istvánné készítette, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Az adventi időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti, hanem lelki elmélyülésre is
késztet.
Advent négy vasárnapja, illetve az azokat szimbolizáló gyertyák a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik.
December 3-án vasárnap gyújtottuk meg az adventi koszorú első gyertyáját.
Az első vasárnap kulcsfontosságú, hiszen ekkor veszi kezdetét a felkészülési időszak. Éppen ezért ez a nap arra
ösztönöz, hogy megnyíljunk, és nemcsak magunknak, hanem mások felé is. A szívünkben is meg kell gyúlnia egy
kis lángnak, ami a szenteste közeledtével egyre csak növekedik.
A negyedik gyertyagyújtás december 20-án lesz 16,30-kor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Novemberi programjaink tovább színesedtek. Ebben a hónapban tartottuk Márton napi hagyományokra épülő felvonulásunkat. Sajnos az időjárási viszonyok miatt a Faluházban elevenítettük meg Márton püspök történetét. Gyermekeink a
különböző, saját készítésű lámpásokkal táncoltak, énekeltek, mondókáztak. A bátrabb szülők mosolyra hangoló műsort
adtak elő, míg a munkaközösségi tagok libazsíros kenyérrel, linzerrel és meleg teával kedveskedtek a jelenlevőknek.
Ádvent közeledtével nemcsak lelkünk, de megszépült intézményünk is „díszes ruhába” öltözött. Szorgos szülői kezek
szépítették óvodánk bejáratát, kerítését és kapuját. A felgyulladt fények is jelzik az ünnep érkezését.
Óvodai ádventi koszorúnk első gyertyájának meggyújtásakor, Szikszai Thesszalia 3. osztályos tanuló mesét mondott
óvodásainknak. Élményt adó előadását köszönjük szépen!
Napok múlásával ismét ellátogatott a gyerekek által oly nagyon várt Mikulás intézményünkbe. Zenés műsorral, közös
énekléssel telt Mikulás délutánunk. Az izgalommal várt ajándékcsomagokat minden kisgyermek megkapta a „piros
ruhástól”.
Az ádventi koszorún gyújtott gyertyák a sötétség legyőzését, a világosság eljövetelét szimbolizálják. Második
gyertyagyújtáskor a Méhecske csoportos gyerekek mutatták be ünnepi táncukat.
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
A szülői munkaközösség ádventi vásárt szervezett,
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,
OSZK ISSN 2061-0963
melyre nagyon szép, kreatív kézműves termékek készülKiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő
tek. Köszönjük a közreműködő szülők támogatását!
A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a
Szerkesztő: Koczka Katalin
boldogság, meghittség napja. Óvodás gyermekeinkkel
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com
együtt készülve mi is várjuk a meghitt pillanatokat. Az igazi ünnepre még pár napot várni kell, kívánunk mindenkiKészült 650 példányban, 2017. december 14-én
nek nyugodt készülődést, várakozást.
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a Földön élni,
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 6/BH/2017.
az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni
is. Csak ez teheti boldoggá az embert.”

Besnyôi Hírmondó
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Az iskola a 2018-as év küszöbén
Az év utolsó hónapja is tevékenyen telt iskolánkban. A tempó
feszített, a gyerekeknek sem könnyű. Igyekszünk arra nagyon
figyelni, hogy az elsődleges dolgukról, a tanulásról, ne feledkezzenek meg. Ugyanakkor a közösen végzett tevékenységek
mindig sok-sok élménnyel gazdagítják a szürke hétköznapokat.
A köszönet hangján kell szólni az egészségnevelés tanórán
kívüli rendezvényeinkről. Védőnőnk, Páli Szilvia nagyon felkészülten foglalkozott a gyerekekkel, s igyekezett ráirányítani
a figyelmüket az egészséges táplálkozásra, a higiénia fontosságára a mindennapokban. Kecskeméti Beáta doktornőnek
is köszönjük a fogápolással kapcsolatos élményszerű tájékoztatóját, a szűrést. Soós András iskolánk rendőre. Napi
kapcsolat mellett szívesen beszélget a gyerekekkel (7.-8.
osztály) a káros szenvedélyekről, s elsősorban a prevencióra
hívja fel a gyerekek figyelmét. Mindig izgalmas tevékenység
az egészséges ételek bemutatója, kóstolója. A szülők
támogatásával ilyenkor minden osztály egészséges ételeket:
gyümölcssalátát, kukoricagolyót, zöldségmixet készít, illetve
különböző tejtermékek felhasználásával készülő������������
finomságokkal kínálja meg a többi osztályt. Kreatív tevékenységekre is
jutott idő, s a zöldségszobrászok is remekeltek.
Már elkezdődött a gyerekek pályaválasztását segítő
tevékenység. Éppen ezért minden alkalmat megragadunk,
hogy helyes irányban indítsuk útnak 8. osztályos diákjainkat.
Lehetőségük volt nyílt napokon részt venni, persze az lenne
az igazi, ha ezekre a szülő is elkísérné a gyermekét.
A 7-8. osztályosokkal jártunk a Pusztaszabolcsi Agrár
Zrt. feldolgozó üzemében, ahol sok érdekes dolgot lát-

tunk, hallottunk. A szervezés tökéletes volt, az üzemvezetés látványos, a tájékoztatás korrekt. Már elkezdődtek
a beiskolázással kapcsolatos teendők, amely folyamatban a jó szülő-pedagógus-tanuló együttműködés lehet
eredményes.
A körzeti mesemondóversenyen 3. helyezést ért el
Benyovszki Máté 2. osztályos tanuló. Gratulálunk!
Belépve a december hónapba ismét sok program várt a
gyerekekre. Az alsó tagozatban szülői összefogással érkezett a Mikulás, a felsősök már egymást ajándékozzák meg,
s osztálykeretek közt „buliztak”. Meggyújtottuk az első gyertyát, amikor is az 5. osztályosok ismertették velünk a négy
gyertya jelentőségét. Juhászné Erikának köszönjük az adventi díszt, ismét nagyon szép lett. Rendkívül aranyos műsort adtak az 1. osztályosok a 2. gyertya, a hit gyertyájának
meggyújtásakor. Hiszem, hisszük, hogy együtt minden nehézséget le tudunk győzni. A 7. osztályosok a 3. gyertyát
gyújtják, s a 4. osztályosok a Sziront’Art adventi rendezvényen lépnek fel. A pedagógusok kreativitását dicséri a
szépen feldíszített épület, osztálytermek. Kaptunk egy szép
fenyőfát Patatics Kornéltól, köszönjük szépen.
Pályázati forrás segítségével kevés pénzből töltöttünk egy
napot Budapesten december 5-én. Az Advent Budapesten
téma köré fűzve ellátogattunk az Országházba, különbusszal
városnézésen vettünk részt, a Bazilikánál az adventi vásár
hangulata ért el hozzánk, majd a Lurdy-házban moziztunk
egyet. Mindezt 2500 Ft-ért. A csapat nagyon jól érezte magát. December 12-én a 7-8. osztályosok ismét a pályaválasztáshoz kapcsolódva, Pusztaszabolcsra látogatnak. December 15-én lesz a hagyományos Luca-napunk a DÖK és a
Szülői Szervezet támogatásával. Ekkor lehet vásárolni is a
szülők, gyerekek által készített ajándéktárgyakból. December 20-án a drámások előadását nézzük meg a Faluházban.
Kedves Szülők, Diákok!
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy január végén zárjuk a
félévet. Ez legyen a legfontosabb, különösen a továbbtanuló
diákoknak.
A közelgő �������������������������������������������������
ü������������������������������������������������
nnepekre kívánunk meghitt, csendes, szeretetteljes napokat, boldog ünnepeket, s jó pihenést!
A tantestület nevében:
Mátyási Sándorné

6

7

Mesék a régi Besnyőről
Folytatjuk sorozatunkat, melyben régi idők emlékeit idézik
fel idős falunkbeliek. Fogadják szeretettel Juli néni újabb
írását:

Élet a régi Felsőbesnyő pusztán:

Besnyőn járt a Télapó
December 6-án az iskola udvarára érkezett meg a Télapó, ahol a gyermekek már nagyon várták. A játékos gyermekműsor után, az önkormányzat jóvoltából, minden 14 év alatti besnyői gyermek csomagot kapott.

Népdalköri hírek
Decemberi fellépéseink az Advent jegyében zajlottak.
December 2-án Székesfehérváron adtunk Jótékonysági műsort a Segítő Kéz Alapítvány által szervezett műsorban.
Karácsonyi betlehemes népdalgyűjtést énekeltünk Czumpft Krisztina citerakíséretével és adventi dallamokat adtunk elő
csengettyűn. Nagy meglepetés volt a gyermekek számára, amikor a Hull a pelyhes fehér hó... csengettyű-dallamára
megérkezett a Télapó is, sok ajándékkal.
December 3-án Rácalmáson léptünk fel adventi énekkel és csengettyűszóval a betlehem-felszentelő ünnepségen,
melyen a hideg ellenére nagyon sokan rész vettek.
December 5-én Budapesten, az Advent Budapest rendezvényen léptünk fel a Szironta Együttessel. Mi énekkel
és csengettyűvel, a Szironta amerikai harangokkal, amely
az est fénypontját jelentette.
További tervezett fellépések:
December 14-én Dunaújvárosban szerepelünk a Városháza téren.
December 20-án a besnyői Faluházban17 órakor, a
Sziront’ Art Közhasznú Egyesület szervezésében megvalósuló Karácsonyi Koncerten fogunk fellépni.
December 21-én Móron, a Gyermekvédelmi Intézmény
felkérésére, jótékonysági műsort adunk.
Szuszán Jánosné
népdalkörvezető
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A Besnyői Hirmondó 2/2017 számában már írtam emlékeimet Felsőbesnyő pusztáról, kicsit folytatnám, hiszen a
község felépülése előtt ez volt a legnagyobb lakott terület,
és nekem olyan sok szép emlékem van erről az időről.
Az előző mesémet úgy fejeztem be, hogy a lakók gyakran összejöttek szórakozni az általunk nevezett „Lotyogóba” . Ez a helyiség erre a célra megszűnt, mert kialudt a
petróleum lámpa fénye, és a Bodonyból érkező családok
részére lett átalakítva lakásokká. Özvegy édesanyák kapták meg akik gyermekeikkel, akik a háborúban elhunyt férjeik nélkül telepedtek be.
A szórakozásnak azért nem lett vége, mivel Budapestről
jött egy házaspár az „Ökörház”-hoz és kocsmát nyitottak,
még a földjeinkkel határos „Gróftanyáról” is eljártak ide a
fiatalok szórakozni. Volt kugli- és focipálya is. Saját cigányzenekarunk is volt, melyet a cseléd emberek alkottak, az
alábbiakban lévő fotón sokan felismerhetik kedves régi
hozzátartozójukat
Itt a zenekar: Konkoly István brácsa, Kállai János bőgő,
Bartal József cimbalom, Molnár István brácsa, Hosszú János és id. Kállai János prímások.
Még egy kicsit folytatnám: Elmúlt a nyár, beköszöntött
az ősz, szorgos kezek munkájának köszönhetően megteltek a padlások, pincék, kamrák, nyugodtan várhattuk az
„emberes” hónapokat. Esténként a szomszédok összejöttek beszélgetésre, tapasztalatcserére, kis kártyapartira.
Örömmel csatlakozom a besnyői mesélők „köréhez”. Igaz, hogy onnan
most egy kissé távolabb ballagok, de
Besnyőről is szinte tolonganak bennem az ott átélt események emlékei.
Döntésem oka Juli néni volt. „Élet a
régi Felsőbesnyő pusztán” című vis�szaemlékezését olvasva sok minden
jutott az eszembe. Nagyon megörültem, hogy az emlékező Juli néniben
rátaláltam Molnár Juliskára. De jó lett
volna személyesen is találkozni vele!
Most is látom magam előtt, amikor
egyetlen nyolcadik osztályos tanítványomként ott ült a legutolsó padban.
Jó lenne többet tudni róla!
1954. szeptember elsején kerültünk
Felsőbesnyőre Loderer Éva kolléganőmmel, Besnyőről. Ő az összevont
alsó tagozatot kapta 1-4. osztályig,
enyém lett a felső négy évfolyam, 5-8ig. A tanulók létszáma 35-40 körül volt
összesen. Főnökeink óriási kihívás elé
állítottak bennünket. Éva akkor még
csak második éve tanított, én a negye-

Én sokat jártam a „Nagy Házhoz” (ma
AVIUM
Baromfifeldolgozó Üzem). Ott lakott a nagymamám, aki a
pusztában bábáskodott. Nagyon sok kisbaba született az
ő segítségével, többek között én is. Egy esetben például
egy anyuka hozta a pici babáját, aki nagyon sirt, kiderült,
hogy a válla volt kificamodva, amit a mamám pillanatok
alatt helyrerakott (ez a pici baba már nagypapa, itt él a
faluban, a neve: Kurucz László). Még emlékem a „Nagy
Házról” amikor villámcsapás érte az épületet, égett
minden, rajtunk még a ruha is. Rettenetes volt!!!!
Rendszeres járőrszolgálat volt pusztában, minden este
másik család látta el ezt a feladatot. Ahol nagyobb fiúk
voltak, ott ők léptek édesapjuk helyébe, és őrködtek éjjelente. Nyugodt, biztonságos puszta volt.
Én még visszamennék a pusztába, mert nagyon szép
időszaka volt az életemnek, sütném kemencében a prószát,
vakarcsot, lángost, görhét, pompost, piszlangot mert ez
utóbbi volt a nagypénteki böjti étel szinte minden családnál.
Visszaemlékezésemet fogadják szeretettel, minden kedves
olvasónak kívánok boldog emlékekben gazdag szép éveket.

Felsőbesnyői
emlékeim
dik évemet kezdtem. Ez a munka sok
éves gyakorlattal sem lett volna kön�nyű. De nem ez adta a legnagyobb
gondot, hanem a külső körülmények,
amelyekkel meg kellett birkóznunk. Hihetetlen nehézségekkel találkoztunk!
Az iskola és a lakás a puszta szélén álló
magányos épület volt. Sem kerítés,
sem rendes út, sem villany, sem víz
nem volt. Egy gémes kút állt a puszta
közepén, nagyon nehéz vödörrel. Alig
tudtuk felhúzni, kiemelni és kiönteni.
Még ma, utólag is életveszélyesnek
látom! Gyalogosan egy óra volt az út
a vasútállomásig, illetve a besnyői iskoláig. A „cselédházak” fél km-es távolságban álltak tőlünk, minden irányban. Épületünk túlsó oldalának a végén

Juli néni
ugyan ott laktak Mészárosék, de nem
volt átjárási lehetőség feléjük. Két fiatal
lány számára ez nem jelentett valami
nagy biztonságot. Nagyon féltünk, ez
az igazság! Ráadásul vasárnap éjszaka
én mindig egyedül voltam, mert hétfőn reggel nem értem volna ki a tanítás
kezdetére Ercsiből. Váltakozó tanítás
volt az egyetlen tanteremben.
A lakás sem volt „leányálom”! A
konyhai tűzhely erősen füstölt a rossz
kémény miatt. Alig tudtunk valamit
főzni. A szobai cserépkályha sem volt
különb. Egész télen nem lehetett meleget csinálni. Reggelre befagyott a
vizünk a mosdótálban. Panaszainkra
csak a nyári javítások utánra ígértek
megoldást, de ezt mi már nem vártuk
meg. A tanév végén kértük az áthelyezésünket máshova.
A Besnyőről Elszármazottak Találkozóján már volt szó ezekről a maradandó emlékekről, de most írásban is
küldöm az olvasók számára!
Hajnal Józsefné, Adél tanító néni
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„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.”
Fekete István

Beszámoló a Besnyőről elszármazottak
11. találkozójáról
2017. november 4-én a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület lelkes tagjai ismét találkozóra hívták a Besnyőről elszármazottakat nosztalgiázni, beszélgetni, mesélni a múltról.
A találkozó résztvevőit az egyesület titkára, Nagyné
Farcalasz Vasziliki köszöntötte, immáron 11. alkalommal,
majd meggyújtotta az emlékezés gyertyáját, azokért az
egyesületi tagokért, akik már nem lehetnek velünk.
Településünk önkormányzata nevében Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester asszony köszöntötte az egybegyűlteket nagy-nagy szeretettel, Tamási Áron gondolataival:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne
– ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem meg-
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telik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő
nyugalmával és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam: – Igaza van: késedelem nélkül
haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon!
Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint
hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és
zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra
morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire
lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.”

Köszöntőjében elmondta, hogy ez az év kicsit más volt, mint
az előző: több változást, több hullámot, több bizonytalanságot is hozott. Viszont a változások mellett lehetőséget adott
arra is, hogy az észérvek mellett meghalljuk a belső irány-

tűnk, a szívünk hangját. Ez az iránytű hozta haza ismét az egykori besnyőieket is.
Ezt követően rövid tájékoztatást adott az elmúlt hónapok
önkormányzati munkájáról, a települési fejlesztésekről: a
járdák, utak felújításáról, a ravatalozó, az óvoda, orvosi rendelő, sportpálya külső felújításáról, korszerűsítéséről, napelemes rendszer kiépítéséről.
Baki Ferencné, az egyesület elnöke ismertette a nap programját, beszélt az egyesület működéséről, kiemelte, hogy
azt a hagyományt szeretné folytatni, amit az egyesület alapítója, Fónad Józsefné megkezdett. Köszöntötte Hajnal Józsefnét, Adél nénit, aki 64 évvel ezelőtt érkezett Besnyőre
tanítani, és szívesen velünk van a találkozókon gyermekeivel együtt.
A program szerinti „Ráhangolót” a Márványos Tamburazenekar és a besnyői nagycsoportos óvodások igen színvonalas műsora biztosította. Ezt követően a találkozó résztvevői elhelyezték az emlékezés koszorúit az elszármazottak és
az egyesületi tagok adományaiból épült emlékműnél.
Az ízletes ebéd és a „saját készítésű”, otthonról, itthonra hozott sütemények elfogyasztása után következtek a
„mesék”, a baráti beszélgetések. Néhányan megosztották
történeteiket a találkozó összes résztvevőjével. Néhányat
igyekeztem le is jegyzetelni, így megosztom a Besnyői Hírmondó olvasóival:
Szabó Mihály és Jobbágy Miklósné Vizi Erzsike az óvodás
és iskolás évek emlékeiből idéztek.
Béres Márton „igazi” besnyői történetet mesélt a Rákosi korszak iskolás éveiről. Visszaemlékezésében elmond-

ta, hogy hogyan „segítettek” csomagot cipelni a két fiatal
tanítónőnek, akiket ideiglenesen Besnyőre helyeztek. A
csomagokban görögdinnye volt. A lelkes kamaszok átvették a nehéz szatyrokat és mivel a tanítónők előttük haladtak megtréfálták őket. Szórtak a szatyrokba vasúti követ a
dinnye mellé. Bizony nem maradt büntetés nélkül a tett.
A következő napokban felelniük kellett a tettükért. A történet
igazi csattanója az, hogy az egykori diák, Béres Márton az
eset után 30 évvel Budapesten a Márvány utcában találkozott az egyik tanítónővel, aki felismerte az egykori kamaszt
és megszólította: – Ti voltatok azok …az anyád úristenit!
A másik története a vasúti őrház elleni paradicsomdobálásról szólt.
Nyilasi István is iskoláskori emléket idézett: – Olyan ötletem támadt, hogy összetörtem a nádpálcát.
Jött a tanító néni, fogta a méterrudat, és sorba állított
bennünket. Bevallottam, és nagy ütést kaptam a kezemre,
amely csúnyán meg is dagadt. Otthon persze nem mertem
elmondani, mi történt, mert apámtól kaptam volna a következőt. Bizony, akkor más volt a diákok helyzete.
Jobbágy Miklós nem Besnyőn született, de 6. osztályos
korában idekerült, majd elköltöztek ugyan, de őt a legszebb
érzés, a szerelem hozta újra vissza Besnyőre. Vizi Erzsikével
már 33 éve házasok és sok-sok emlék ideköti őket. Nagyon
pontosan emlékezik a napra, amikor Somogyi Pistivel Besnyő felé vette az irányt. Emlékezetes élménye, hogy akkor
igen feltűnő piros gumicsizmája miatt ő lett a „mikulás”. Akkoriban szokatlan volt a piros lábbeli.
Folytatás a 12. oldalon
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KEDVES BESNYŐI BARÁTAIM!
Alig pár hete, hogy találkoztunk, és most újra felkereslek Benneteket, de csak írásban. Szeretnék köszönetet
mondani, amiért ismét meghívtatok a Besnyőről Elszármazottak Találkozójára, és olyan szeretettel vettetek körül
bennünket, mint amiben most is részünk volt. Külön örömöt jelentett beszélgetni azokkal, akiket most sikerült
először látnom, 62 év után. Ez a nap mindig ünnep nekünk.
Végiggondoltam az ott töltött öt évet, benne az egy év kiruccanással, Felsőbesnyőre. Mit is tudott adni egy pályakezdő fiatal tanítónő a rábízott kis gyermekeknek és szüleiknek ilyen rövid idő alatt? Semmi rendkívülit! Csak a
napi feladatok pontos és igényes elvégzését, ami egyben kötelessége is volt. És Ti mekkora szeretetet adtok most
ezért cserébe! A múló idő tényleg megszépíti a régi dolgokat, ezt évről évre bebizonyítjátok a visszatérő találkozásokon. Sajnos, jó szüleitek többsége már eltávozott az égi mezőkre, helyettük most Ti fogadjátok a nekik járó elismerést a nevelőkkel való megértő együttműködésért azokban a nehéz időkben, az akkori hatalom szorításában.
Visszatérve a jelenbe, közeledik a karácsony! Az adventi koszorún a hét végén meggyújtjuk a harmadik
gyertyát, a rózsaszínűt. Ez az öröm vasárnapja. Hangolódjunk rá az ünnepre! A megszülető betlehemi Gyermek
hozzon békességet, őszinte szeretetet továbbra is mindnyájunknak, akik még megvagyunk egymásnak!
Családom és a magam nevében áldott karácsonyt kívánok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit:
Törökszentmiklós, 2017. december
Hajnal Józsefné, Adél néni

Folytatás a 11. oldalról
Pálmüller Béla ugyan nem került nagyon távol egykori
szülőfalujától, és naponta idejár dolgozni, de szeretettel jön
el minden találkozóra és szívesen beszélget a régi időkről, a
régi ismerősökkel.
Hajnal Józsefné Adél néni arról mesélt, hogy milyen
zord élete volt 1953-ban neki és tanítónő kollégájának
Felsőbesnyőn. Akkor a két tanítónő összevontan oktatta
az 1-4. és 5-8. osztályosokat. Óriási felelősség hárult akkor a külterületek tanítóira. Nagyon hideg, rosszul fűthető szobát kaptak, ahol reggelre a lavórban megfagyott
a víz. 1958-ban került Törökszentmiklósra, ahol jelenleg
is él.
„A dunántúli embernek áldozat az Alföldön élni. Én sem
szeretek ott élni. Az alföldi emberek sem szeretnek a Dunántúlon élni. Dunántúliként elszármaztam az Alföldre és
most onnan visszajárok elszármazottként, mint az inga,
ide-oda.” – ezekkel a szavakkal fejezte be visszaemlékezését Adél néni.
Igen szívmelengető volt Béres Márton vallomása, aki
elmondta, hogy Adél névnapját 64 éve jelzi a naptárban,
és most szeretné megköszönni a tanító néninek, hogy milyen jó volt a besnyői gyerekekhez.
A találkozó sok-sok kellemes és meghitt percet adott
azok számára, akik eljöttek. Az egyéni visszaemlékezések
után még sokáig beszélgettek az egykori barátok, ismerősök, iskolatársak.

Bachmann Tibor a Fudokan Karate Világbajnokság bronzérmese

Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek, akik hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához, a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület hagyományainak megőrzéséhez.
Zárásként hadd álljon itt az egyik Besnyőről elszármazott résztvevő kedves telefonüzenete:
„Köszönjük ezt a szép napot!”
Településünk lakóinak meghitt,
szép ünnepeket és boldog új évet kíván
a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület
nevében
Baki Ferencné és Nagyné Farcalasz Vasziliki

Kolozsvár adott otthont a 2017 Fudokan
Világbajnokságnak, ahol 46 országból
érkezett 2000 versenyző mutathatta be
tudását.
Bachmann Tibor, a Budai XI. Sportegyesület versenyzője a bajnokság második napján lépett tatamira Sport Karate Kumite (küzdelem) versenyszámban,
a 35-49 éves korosztályban, a +84 kg
súlycsoportban, és bronzérmet szerzett.

A sportoló áprilisban eldöntötte, hogy
indul a bajnokságon, és elkezdte a felkészülést edzőjével, Dr. Nánai Ferenc
8. danos mesterrel. Tibor, ahogy ideje
engedte, hetente három-négy alkalommal járt edzésre, illetve otthoni plusz
edzésként két csapattársa is segítette
felkészülését.
A versenyre való kijutást az iváncsai
önkormányzat biztosította Tibor számára.

Gratulálunk az eredményhez!
Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület
Besnyő Község Önkormányzata is
tisztelettel köszönti a világbajnoki III.
helyezéshez Bachmann Tibornak, és
jó egészséget, további sikereket kíván
mind sportolói, mind edzői pályafutása
során!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Új fogorvost keresünk
Mint arról Önök már bizonyára értesültek, legnagyobb sajnálatunkra, dr. Kecskeméti Beáta fogorvosunk 2017. december 31.
napjával nem folytatja a besnyői fogorvosi praxist. A községi önkormányzat hirdetések útján és minden lehetséges módon
keresi a falu új fogorvosát, de mindeddig nem jártunk sikerrel. Vigasztaló az ürömben, hogy dr. Kecskeméti Beáta 2018.
január 1-jétől helyettesítés keretében, heti két napon még ellátja a fogorvosi feladatokat.
Rendelési időpont:Hétfőn és szerdán 8-12 óráig
Kérjük szíves megértésüket, és várjuk az Önök jelzéseit is, ha van információjuk olyan fogorvosról, aki számításba jöhet a
községi praxis élén.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Babatabló – 2016-ban
született besnyői babák

Gábriel Miron
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Szabó Ákos Gergő

Simon Letícia

Szőke Zsolt

Kummer Áron

Keszeg-Nagy Mira

Molnár Kata Bianka

Mészáros Letti Annabel

Csépe Denisz

Csordás Benett József

Csirkovics Maja

Szücs Emma Tamara
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Déri Györgyné és Déri György

Mikodiné Dénes Gabriella és
Mikodi János

Esküvők 2017-ben

Szász-Máthé Helga és
Szász Sándor

Palkó-Sebők Virág&Palkó János

Szeretettel gratulálunk a 2017. évben házasságot kötött besnyői
pároknak! Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra
a házassághoz fűzött legszebb reményeik, találják meg egymásban társukat és támaszukat, új családjukban a boldogságukat!
A legjobbakat kívánva:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
Dr. Bugyi Katalin
polgármester
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Tereánszkyné Bartalos Szabina és
Tereánszky Tibor

kirendeltségvezető

17

Mikulás napi Baba-Mama találkozó
Az év utolsó baba-mama találkozóját a Mikulást követő
napon tartottuk.
A zárt Baba - Mama Klub Besnyő facebookos csoportunkban írtam az anyukáknak, ha van kedvük, akkor ünnepeljük meg mi is ezt a napot.
A tavalyihoz hasonlóan, arra kértem az anyukákat,
hogy akinek van valamilyen Mikulással kapcsolatos kelléke (mikulás sapka, szarvasagancs, fejdísz...), vagy
kis ruhája és szívesen beöltöztetné gyermekét, vagy
akár saját maga venne fel valamilyen kiegészítőt, kértem, öltse magára! Fontos volt, hogy ezért az esemé-
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nyért senki se költekezzen, ne vásároljon semmit!!!
Ha valakinek nem volt kedve, vagy lehetősége a beöltözésre, attól függetlenül bátorítottam, hogy vegyenek részt
az összejövetelen.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és remélem mindenki jól érezte magát!
Áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok minden Családnak!
Páli Szilvia
védőnő

19

ÜNNEPI MISEREND
a besnyői Magyarok Nagyasszonya templomban
2017. december 24. Vasárnap: 15 óra
misét mond: Szeleczky Csaba káplán
2017. december 25. KARÁCSONY: 15 óra
misét mond: Páli Balázs plébános
2017. december 31. SZILVESZTER Vasárnap: 15 óra
misét mond: Szeleczky Csaba káplán
2018. január 1. ÚJÉV: 15 óra
misét mond: Szeleczky Csaba káplán
2017. december 24. ÉJFÉLI MISE – Pusztaszabolcson 24 óra
Az évközi szentmisék továbbra is vasárnaponként
15 órakor kezdődnek.

Mindenki karácsonya
2017. december 20. (szerda)
16:30 Gyertyagyújtás
a Polgármesteri Hivatal előtt;

17 óra Adventi koncert
‹‹‹‹ szironta együttes

Besnyő, Faluház

A koncerten fellépnek:
• besnyői Pöttömsziget
Óvoda zeneovisai,
• besnyői Pöttömsziget
www.csengettyu.hu
Óvoda népi játékosai,
• a besnyői Arany János Általános Iskola
csengettyűs tehetséggondozó csoportja
• a besnyői Arany János Általános Iskola
4. és 5. osztályosai
• a Besnyői Népdalkör, és a Besnyői
Népdalkör csengettyűs együttese

A belépés ingyenes, mindenkit
szeretettel vár a szervező
Sziront’Art Közhasznú Egyesület.

20

