2019/6. szám

Kedves Besnyőiek!

A Besnyõi Hírmondó ez évi utolsó lapszámában hírt
adunk az Elszármazottak találkozójáról, a 100 fát
Besnyõért akció sikerérõl, az iskola, az óvoda
eseményeirõl, valamint a népdalkör és a Szironta
fellépéseirõl, s a kis focisták évzárójáról is. Olvasóink gyönyörködhetnek a hagyományainkhoz híven
most is megjelenõ babatabló és az esküvõi tabló
fotóiban. Kiemelt híreink közé kívánkozott az ünnepi
készülõdés, az adventi programok sora és a Mikulás besnyõi látogatásáról szóló beszámoló is,
amelynek színvonalas lebonyolításába ez évben az
újonnan alakult lovas csoport is bekapcsolódott.
E helyrõl is köszönetet mondok mindazoknak, akik a 2019. év során
ötleteikkel, cselekedeteikkel hozzájárultak ahhoz, hogy Besnyõ még
szebb, még élhetõbb és szerethetõbb falunk legyen. Pozitív hozzáállásukra és segítõkészségükre 2020-ban is számítunk.
Áldott ünnepet, boldog Újévet kívánok minden besnyõinek.
Tisztelettel:

Fejes Zsuzsanna
polgármester

A Besnyőn újonnan alakult
lovasok csoportjának köszönhetően
Télapó várja a Besnyőre érkezőket.
A Télapó ruháját Lászlóné Pinczés Judit varrta,
a szalmabálákat pedig
az Erigeron 1949 Kft. biztosította.
Nagyon köszönjük!

Besnyő Község Önkormányzata
és a Hivatal nevében szeretettel,
áldott, békés karácsonyt
és egészségben, örömökben,
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk valamennyi besnyőinek:
Fejes Zsuzsanna polgármester
és dr. Bugyi Katalin kirendeltségvezető

Besnyõn járt a télapó

December 6-án az iskola udvarára érkezett meg a Télapó,
ahol a gyermekek már nagyon várták. A játékos gyermekmûsor után az Önkormányzat jóvoltából minden 14 év
alatti besnyõi gyermek csomagot kapott.
A Télapó a Besnyõn újonnan alakult lovasok csoportjának (László Dániel, Szeifert Mónika, Komáromi Gábor,
Komáromi Jakab Erika, Keresztúri Balázs, Varga Attila,
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Varga István és édesapja) köszönhetõen csodásan feldíszített kocsival, lovas krampusz kíséretében érkezett.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és a kedves, öreg Télapó jövõre is ellátogat hozzánk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

advent

Advent idõszaka mindig óriási hatással van életünkre. A
legnagyobb rohanás közepette is vágyunk a lecsendesedésre, a lélek békéjére. Átértékeljük életünket. Még a
hitetlenkedõ emberek is észreveszik, hogy ilyenkor vágynak jónak lenni. Igénylik azt, hogy fontosak legyenek, hogy
béke és szeretet ölelje õket körbe.
Töltsünk több idõt - minõségi idõt - szeretteinkkel! Szervezzünk közös programokat, sétáljunk jó nagyokat, díszítsük együtt a karácsonyfát, süssünk együtt mézeskalácsot!
A karácsony varázsa pont ebben van... Szeretetet viszünk mindenbe, amit csinálunk.
Szeretet van az ételben, amit fõzünk, szeretet van a
díszekben, amiket készítünk, és szeretet költözik az egész
házba.
Békés, boldog, szeretetteljes készülõdést kívánok mindenkinek!

adventi gyertyagyújtás

Idén már kilencedik éve, hogy a falu
központjában lévõ 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.
December 1-jén vasárnap gyújtottuk meg a falu adventi koszorúján az
elsõ gyertyát.

A negyedik gyertyagyújtás december 20-án lesz, 16 órakor. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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szünet után, szünet elõtt

Az iskolai élet mindannapjai igen mozgalmasak. Hosszú
évtizedek óta meghatározza életünket a csengõszó, mely
keretet ad a tanóráknak. Hitünk szerint nagy igyekezettel,
elkötelezetten próbáljuk formálni a ránk bízott kis tanulókat,
melyhez a tanulás is hozzátartozik. Néha egy kicsit többet
szeretnénk visszakapni – elsõsorban – a gyerekektõl, hisz
a 45 perc végtelen kevés mindarra, amit meg kell tanítani
nekik. A pedagógust egyetlen dolog nyomasztja nap mint
nap: a felelõsség. Mindent megtettem-e, többet is tehettem volna? De az idõ nem engedi, hogy sokat merengjünk,
hisz mindig újabb és újabb feladat vár ránk.
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A felnõttnek és gyereknek egyaránt kell egy kis kikapcsolódás. Ha a gyerekek szervezett keretek közt töltik el a
szabadidejüket, akkor nagy baj nem lehet. Ez történt az elmúlt idõszakban is.
November hónapban az egészségnevelés került elõtérbe, melyet szakember segítségével színvonalasan sikerült megvalósítani. Köszönjük Páli Szilvia védõnõnek a látványos, érthetõ, tartalmas idõt, melyben az egészséges
táplálkozás, influenza, higiéna témakörök szerepeltek.
Soós András körzeti megbízott is visszatérõ vendég, s az
idén az agressziókezelés volt a fõ téma.

Néhány éve csatlakoztunk az országosan megrendezett
Mézes reggeli programhoz. Fábián Balázs tanár úr és jómagam próbáltuk a mézet megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel. Immár nem elsõ alkalommal kapjuk
ingyen a kenyeret Kereszturi Bélától. Hálás köszönet.
Ebben a hónapban lepett meg bennünket a Sziront
’Art Közhasznú Egyesület egy digitális délelõttel. 4–8. évfolyamig ismerkedhettek a gyerekek a jövõ technológiájával. A legjobban a 3D-s nyomtató tetszett mindenkinek.
Az egyesület gyerekbarát hozzáállását többször bizonyította.
Nem titkolom, hogy kicsit nevelõ célzattal engedtem és
kértem a 8. osztályos fiúkat arra, hogy tevõlegesen is támogassuk az önkormányzat és a civilek kiváló, jövõnkre is

kiható kezdeményezését, miszerint segítünk fát ültetni.
Mivel egy nagyon jól elõkészített és szervezett munkafolyamaton vettek részt a gyerekek, ezért hamar végeztek.
Nagyon örülünk ennek a sok örökzöld növénynek.
Két osztály látogathatott el Dunaújvárosbam a Bartók
Kamara Színházba a Lázár Ervin Program keretében.
Körzeti angol versenyen vettek részt Dunaújvárosban
8. osztályos tanulóink. Nagyon büszkék vagyunk: Budai
Hanna, Horváth Viktor és Kiss Nándor tanulókra, akik
1. helyezést hoztak el.
A Mátrix Közhasznú Alapítvány csokigyûjtési akciójára
iskolánk több tanulója, illetve a szülõk sok édességet és
játékot hoztak, amelyeket a SZÜSZE továbbított. A SZÜSZE megbeszélésen elõkészítettük a Luca-napot. Sok
anyuka tett vállalást, hogy a rendezvény rendben lebonyolódjon. A Luca-napot minden évben a DÖK szervezi,
a szülõk maximális támogatásával. Az idei évben is egy
nagyon jó hangulatú, mozgalmas, kreatív délutánt töltünk
el együtt. Kovács Renátó és iskolánk volt diákjai visszajárnak, segítenek a pedagógusoknak a lebonyolításban. Örülünk lelkesedésüknek, s köszönjük.
A december hónapot a Mikulásváró ünneppel kezdtük,
s közben díszbe öltöztettük iskolánkat. Kreatív kollégák
keze munkáját dicséri. Hiszem, hogy a szép környezet
jó hatással van a lelkünkre, s követésre készteti majd
felnõttkorban a gyerekeket.
Néhány lelkes tanuló az idei évben is jár a dráma szakkörre, s megörvendeztettek bennünket egy színvonalas,
mókás elõadással. Az adventi ünnepségsorozatot december 2-án a 8. osztályosok nyitották meg. Felemelõ volt, lelkesedésük példaértékû. Majd még 3 alkalommal az alsó
tagozatosok és a csengettyûs-citerás gyerekek teszik
széppé a napunkat. A téli szünet elõtt az utolsó tanítási nap
december 19-e, majd január 6-án találkozunk ismét.
Már csak az van hátra, hogy mindenki családja körében
is ilyen békében, szeretetben élje meg a karácsony ünnepét. A karácsony egymáshoz vezet bennünket, nemcsak
egy ünnep, hanem egy érzés. A szépségét nem az ajándékok mennyisége adja, hanem egy olyan ajándék, melyhez pénz nem kell, ez a szeretet. Kívánok minden családnak békés, szeretetteljes ünnepeket kollégáim és a magam
nevében.
Mátyási Sándorné
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óvOdaI életünKBõl

Elérkeztünk az év legszebb idõszakához; angyalok járnak
titkon köztünk.
November 11-én megtartottuk Márton napi gyertyafényes felvonulásunkat óvodásainkkal és családjaikkal. Erre
az alkalomra a gyerekekkel lámpásokat készítettünk, libás
mondókákat, énekeket tanultunk, megbeszéltük az év ezen
idõszakára vonatkozó hiedelmeket, szokásokat, jóslatokat.
A Községháza elõtt elõadtuk kis mûsorunkat, majd a
Szülõi Szervezet és a polgármester asszony vendégül
látott bennünket az elmaradhatatlan libazsíros kenyérrel,
teával, édességgel. Köszönjük a rendezvény biztosítását a
Polgárõr Egyesületnek és Soós András rendõr fõtörzszászlósnak!
November 14-én intézményünk részt vett az Európai
Mézes Reggeli programban. A program célja a magyar
méz népszerûsítése, a mézfogyasztás növelése, és az,
hogy a gyerekek megismerjék ezt az igen magas tápértékû
élelmiszert. Sabjan József méhész volt a vendégünk, aki
mesélt a méhekrõl, a méhészek munkájáról, a mézkészítés
folyamatáról. Segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat.
Az ünnepi várakozás minden ember életében egy izgalmas esemény. Nincs ez másképp az óvodás gyermekeknél
sem. November végétõl az adventtel kezdõdik a karácsonyi ünnepkör, mely tele van várakozással, izgalommal.
A régi hagyományokat megõrizve, új elemekkel gazdagítva éljük meg a várakozás napjait az óvodában is. Az
óvodát kívül-belül adventi díszbe öltöztettük, miközben
várjuk a téli nagy csodákat, a karácsony ígéretét, lelkekbe
lopott szeretetét. Mindennap egy kicsivel közelebb jutunk
az ünnephez az adventi naptárral, a napi szintû kézmûveskedéssel, a meghitt beszélgetésekkel. Ebben az idõszakban különös varázst teremtünk a meséléssel is. Igyekszünk
megidézni a karácsonyt, és a várakozáshoz illõ mesékkel,
versekkel, történetekkel megismertetni gyermekeinket.
Adventi koszorúnk elsõ gyertyájának meggyújtásakor a
Süni csoport ajándékozta meg társait bensõséges mûsorral. A második gyertyagyújtás alkalmából óvodánk zeneovis és népi játékos csoportjai zenéltek, énekeltek Czumpft
Krisztina vezetésével. A harmadik gyertya meggyújtását a
Besnyõi Népdalkörrel ünnepeljük.
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December 6-án óvodánk apraja-nagyja egybegyûlt, kipirult arccal és csillogó szemmel várta a Mikulást. A jókedv
fokozására a Tekergõ Bábszínház elõadásában megnéztük
„A furfangos Mikulás” címû mesét. A gyerekek verssel és
dallal köszöntötték a hozzánk érkezõ Mikulás bácsit, aki
szétosztotta ajándékait, és megígérte, hogy jövõre is meglátogatja a besnyõi óvodát.
Karácsonyi délelõttünket december 19-én tartjuk meg.
Ezúton szeretném megköszönni az óvoda Szülõi Szervezetének, vezetõjének, Szabó Andreának azt a sok munkát, amit intézményünk, kisgyermekeink érdekében végeznek! November 9-én nagy sikerû jótékonysági partyt, december 2. hetében adventi vásárt tartottak óvodánk javára. Épületünk bejárata is általuk lett díszes.
Köszönöm azoknak a családoknak a támogatást, akik
munkájukkal, anyagiakkal segítik a Szülõi Szervezet rendezvényeit!
Ezeket megfizetni az egyik legdrágább kinccsel tudjuk,
az óvodás gyerekek önfeledt mosolyával:
„Gyermek mosolyában
ott az egész világ,
tündöklõ, zöld mezõk
és rengeteg virág.
Napfény melegsége,
szellõ suhanása,
tiszta éjszakában
csillag ragyogása.
Hogyha rád mosolyog,
felvidul a lelked,
meghaltnak hitt álmok
újra élnek benned.”
(Vörös Judit)
Az óvodai dolgozói nevében kívánom, hogy minden családban a karácsony ünnepe a boldogságról, az otthonról,
a kedves emlékekrõl, örömteli meglepetésekrõl, meghitt
pillanatokról szóljon!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezetõ

A Besnyõi Pöttömsziget Óvoda a gyermekek nevében
köszöni a novemberi jótékonysági rendezvényhez való
hozzájárulását a résztvevõknek, szülõknek, támogatóknak!

100 Fát Besnyõért

Örömmel és büszkén adjuk hírül,
hogy a Patai Norbert kezdeményezésével indult „100 fát Besnyõért program keretében már 212 db fát ültethettünk el településünkön (iskolaudvaron, Templom téren, Piac téren,
temetõben), ezzel is igazolva a környezettudatosság és a közösségi öszszefogás erejébe vetett hitünket.
A fákat általános iskolánk 8. osztályos
tanulói, Patai Norbert és csapata, az
Õszutó Nyugdíjasklub tagjai, Soós
András és Önkormányzatunk ültette
el. Az munkálatok végeztével Norbi

finom gulyással (szakácsok: Tóth Ani
és Tóth Bogi) látta vendégül a
résztvevõket. Mindenkinek köszönjük
a részvételt, a segítséget, és hogy
ismét közösen cselekedhettünk egy jó
ügy szolgálatában.
a prOgram támOgatóI:
Patai Norbert
AVIUM 2000 Kft.
Besnyõiek Baráti Köre Egyesület
Õszutó Nyugdíjasklub
Besnyõi Népdalkör
Sziront ’Art Közhasznú Egyesület

Iskola Szülõi Munkaközössége
Besnyõ Község Önkormányzat
ENZSÉ Bt.
Szíjjné Rumpler Katalin
Takács Tünde
Bozsoki Marianna
Csordás József
STYX Virágüzlet

Többen jelezték, hogy szívesen
csatlakoznának a kezdeményezéshez,
így tavasszal folytatjuk.
nagyon köszönjük mindenkinek!
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Besnyõrõl elszármazOttaK 13. találKOzója
2019. nOvemBer 16.

Nemes feladatot teljesítettek a
Besnyõiek Baráti Köre Egyesület helybéli tagjai novemberben, amikor
megrendezték a Besnyõrõl elszármazottak 13. találkozóját. Közel 90 meghívót küldtünk el távoli barátainknak,
ismerõseinknek, és a találkozó sikerét
nyugtázza, hogy közel nyolcvan fõ
vett részt a rendezvényen.
Fejes Zsuzsanna, polgármester aszszony, találkozónk fõvédnöke, a vendégek köszöntése után ismét igen tartalmas beszámolót tartott, melyben
ismertette az elért szép eredményeket, amelyekkel az elmúlt találkozó óta
fejlõdött településünk.
Soraink között üdvözölhettük Fónad
Józsefné, Nellikét, aki megalapította az
egyesületet és most már õ is elszármazottként volt köztünk. Köszönjük
neki ezt a szép hagyományteremtést!
Velünk volt Hajnal Józsefné, Adél
néni, a régi iskola egykori tanítónõje.
Megható pillanata volt a találkozónak,
amikor egykori tanítványával, Kurucz
Lászlóné, Juliska nénivel megölelték
egymást. Több mint hatvan éve nem
találkoztak, de bízunk benne, hogy
még újra találkoznak.
Igazi ünnepi hangulatot teremtett a
besnyõi népdalkörösök kis csapata,
Szuszán Jánosné és Czumpft Krisztina
irányításával. Színvonalas mûsorukat
a teremben levõk elismerõ vastapsa
fogadta. Köszönöm, hogy felkérése-
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,,Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak.
És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított.”
(Wass Albert)

met elfogadva, emlékezetessé tették
a találkozó perceit.
Ebben az évben az óvodánkat és iskolánkat mutattuk meg a hozzánk
érkezõknek. Az oktatási épületekbe
való belépés pillanata soha nem tapasztalt érzést váltott ki azokból, akik
40-50 éve nem jártak ezeken a helyeken, hiszen a legszebb, a leggondtalanabb életszakaszukra emlékeztette
õket. Feléledtek a gyermekkor emlékei, felidézõdtek az óvodai játszótársak, iskolatársak, óvó nénik, dadus
nénik és az egykori tanítók, tanárok elmosódott képei.
„A gyermekkor színei, hangjai, illatai, kísérõ zöngéi, az eszmélés egész
gyönyörûséges tárháza… kitörölhetetlenül él az emlékezés legmeghittebb rejtekeiben, hiszen mai fogékonyságaink mind-mind a gyermekkor élményvilágában gyökereznek.”

Az áldozatokra, a hõsökre emlékezve
elhelyeztük az emlékezés koszorúit, és
gyertyát gyújtottunk az emlékmûnél.
A délelõttöt a Szalma csárdából
rendelt finom ebéd zárta, amit egy kis
meglepetés finomság követett. Petkes
András, önkormányzati képviselõnk,
saját maga sütötte molnár kaláccsal
kedveskedett a találkozó résztvevõinek. Ezúton is köszönjük neki!
A délután kellemes hangulatú beszélgetésekkel telt, a vendégek által

hozott finom süteményekkel és itókákkal fûszerezve. Többen ellátogattak a helytörténeti gyûjteménybe,
ahol a régi tárgyak, fényképek között
idézték a múltat.
A találkozón résztvevõk az ez évi
tagdíjukból, támogatásukból felajánlották a 13. találkozás alkalmából,
hogy 13 facsemete megvásárlásával
csatlakoznak az „100 fát Besnyőért!”
helyi kezdeményezéshez. Köszönjük
minden résztvevõnek! Idõközben ezek
a fák már a helyükre is kerültek, szépítve iskolánk udvarát és parkjainkat,
hogy arra is megtanítsanak, hogy ne
akarj mindig rohanni, hanem olykor
tudj megállni is. Az ültetésbe az egyesület helyi tagjai aktívan besegítettek.
„Ültess fát!
Hogyha mást nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
gondot õ visel reád.” (Jókai Mór)
Köszönöm a találkozón résztvevõknek a bensõséges, szeretetteljes találkozást, az „Õszutó” Nyugdíjasklub tagjainak támogató együttmûködését,
segítõimnek a munkájukat. Számomra,
a nem besnyõi szülöttnek, lelket melengetõ volt látni újra a sok régi ismerõs találkozását. Hálával említem azokat az elszármazottakat, akik személyesen nem tudtak velünk lenni a találkozón, de üzentek, szeretettel gondoltak ránk és adományukkal támogatták
az egyesület tevékenységét.
„Az õsi ház, az õsi föld éppoly elválaszthatatlan tõlünk, mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely
része.” (Gárdonyi Géza)
Nekem és az itt élõknek, akik szeretünk itt élni, jó volt megosztani az emlékeket, megmutatnunk újra a falunk
szépülését, fejlõdését. Örülök annak,
hogy egyre több helyben lakó is eljött
a találkozóra és eltöltött egy kellemes
õszi napot az egykor itt élõkkel. Találkozzunk jövõre is!
Az egyesület tagjai és a magam nevében ezúton kívánok szeretetteljes
karácsonyi ünnepet és békés, boldog
újesztendõt az elszármazottaknak és
a helyben élõknek.
Baki Ferencné

KEDVES BARÁTAIM!

Ismét jelentkezem és szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre, a közelmúltban újra találkozhattunk. Láttam a kedves, jól ismert arcokat, és azokét is,
akiké hatvanegy éven át csak az emlékeimben élt. Jó
volt érezni a felém áradó szeretetet. A múló idõ – szerintem –már túlságosan is megszépíti a köztetek töltött
öt évemet.
A Besnyõi Népdalkör mûsorát nagy élvezettel hallgattuk, már nem elõször. Különösen megragadott az ír népdal: „Régi mesékre emlékszel-e még?...”, a Szironta
Együttes elõadásában. Gyermekkorom szép emlékei
éledtek fel bennem e kedves dal hallgatásakor. Lélekben
ott leszek december 11-én Iváncsán is, az együttes jótékonysági koncertjén. A Kossuth Dalköri Találkozókon
évrõl évre összejövök a Népdalkör tagjaival. Így volt ez
az idén is Megyaszón, október 19-én. Minden elismerést
megérdemelnek, öröm hallgatni õket. Gratulálok szép
szerepléseikhez! A következõ nálunk, Törökszentmiklóson lesz, akkor idevárjuk õket.
A baráti összejövetel „órája” nagyon gyorsan járt. Nem
sikerült mindenkivel beszélgetni. Sok kérdés, gondolat
maradt bennem: érdeklõdés a mára nagyszülõkké vált
régi kis tanítványaim örömei, gondjai, életkörülményei
felõl. Remélem, hogy majd legközelebb folytathatjuk.
De nem csak november 16-án repült az idõ! A naptár

lapjai is gyorsan peregnek. Karnyújtásnyira van az év
legkedvesebb ünnepe: a karácsony. Ilyenkor próbálunk
kissé elcsendesedni, elgondolkodni az élet értelmérõl,
fontosságáról, de mulandóságáról is, megkülönböztetve
a szükséges dolgokat a feleslegesektõl. A harsogó reklámok hangja mind több és több vásárlásra biztat bennünket, de nem ettõl lesz boldog az ünnepünk. Természetes, hogy vásárolunk, hiszen szeretteinknek akarunk
örömöt szerezni vele. De ebben nem merülhet ki a
készületünk! A legfontosabb egymás megtalálása.
A szeretet fénye és melege adja csak meg azt az élményt, amit karácsonykor keresünk. Ezért jövünk össze,
ünnepelünk közösen, és talán felkeressük évek óta elkerült rokonainkat is. Rég óhajtott kibékülést hozhat haragosok között egy feléjük megtett lépés.
Elhagyatott, beteg embertársaink is jobban vágynak
ilyenkor egy jó szóra, egy kis törõdésre. Vegyük észre
fájó magányukat! Egy apró ajándék, panaszaik meghallgatása csodákat mûvelhet. De nem csak az õ lelkükben,
hanem a mienkben is.
Mindezekben bízva békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok családommal együtt
mindnyájatoknak és sok szeretettel köszöntelek benneteket:
Törökszentmiklós, 2019. december 8.
Hajnal Józsefné,
Adél néni

Kedves besnyõi hívek!
2019. december 25-én szerdán 15 órakor kezdõdik
a karácsonyi ünnepi szentmise
a Besnyõi Római Katolikus Templomban.
A szentmisét bemutatja: Páli Balázs, agárdi plébános.
Mindenkit szeretettel várunk!
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Besnyõ Római Katolikus Plébánia tagjai
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Esküvők 2019-ben
Szeretettel gratulálunk a 2019. évben
Besnyőn házasságot kötött pároknak!
Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra
a házassághoz fűzött legszebb
reményeik, találják meg egymásban
társukat és támaszukat, új
családjukban a boldogságukat!
A legjobbakat kívánva:
Fejes Zsuzsanna Dr. Bugyi Katalin
polgármester
kirendeltségvezető
Pacskó-Gábor Anita és
Pacskó Dániel Balázs

Bárkányi Lívia és
Bárkányi Sándor István
Orbán-Somogyi Tímea és
Orbán Dániel

Ferenciné Rácz Mónika és
Ferenci Tamás

Barthné Lukács Judit és
Barth László

Mészárosné Orbán Adrien
és Mészáros Bence

Tápai Viktória és
Matkovics Zsolt

Kovács Lajosné és
Kovács Lajos

Babatabló – 2018-ban születtünk

Mészáros Dominik
Atos

Orbán Kincső
Hollósi Szófia
Dorina

Horváth Zalán
László

Vincze Balázs

Ferincz Sámuel

Kovács Alíz Csenge

Erős Alexa

Rituper Fruzsina

Verebi Eliza

Tamon Hunor

Kádár Benett
Péter

Patai Norton

Baki Zétény

Szücs Alex Tamás

Skultéti-Nagy Nóra

Erdős Jázmin

Nagy Elizabet Jolán

Varga-Róth
Boróka

Gratulálunk
és jó egészséget
kívánunk
a 2018-ban
született besnyôi
babáknak
és családjuknak!

mIKulás napI BaBa–mama találKOzó
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Bachmann tIBOr Ismét BrOnzérmes

November elején rendezték Stuttgartban a VIII. Fudokan Karate Világbajnokságot. Közel 2000 versenyzõ
és 44 ország képviseltette magát
ezen a nemes versenyen.
A háromnapos megmérettetésen
a Budai XI. versenyzõje és az Iváncsai karate klub edzõje, Bachmann
Tibor az elsõ nap lépett tatamira
sport Kumite (Küzdelemben) a 35–
49 éves korosztály –84 kg és +84 kg
súlycsoportban.
Sajnos nem jól indult a kezdés,
hiszen Tibor vereséget szenvedett
szlovén ellenfelétõl. Bachmann
Tibor ellenfele egészen a döntõig

beverekedte magát, végül a versenyt is megnyerte, így Tibi vigaszági bronzmérkõzést vívhatott egy
olasz versenyzõvel. A magyar karatés egy nullás vesztésre állt ellenfelével szemben, viszont egy na-

gyon szép hárompontos akciót hajtott végre ellenfelén, így a mérkõzés
végén 3:1 pontozással Tiboré lett a
bronzérem.
A verseny harmadik napjának eseményei a csapatküzdelmekkel folytatódtak. A felnõtt magyar csapat
résztvevõi: Sudár Ferenc, Fülöp
Ákos, Halmai Roland és Bachmann
Tibor. A magyar csapatnak elõször
Németországgal kellett megküzdenie. Az elsõ mérkõzésen magyar
gyõzelem született, míg a második
fordulóban a németek szépítettek,
de végül a harmadik, egyben utolsó
mérkõzésen újabb magyar gyõzelem született, így végül 2:1 arányban
a magyar csapat jutott a döntõbe.
Csapatunk a döntõben Olaszországgal mérkõzött meg, ahol 2:1 arányban olasz aranyérem született. Az
elsõ mérkõzésen az olasz csapat diadalmaskodott, a második meccsen
szépített a magyar csapat, és végül
a harmadik meccsen újabb olasz
gyõzelem született, így a magyar karate csapat ezüstérmet szerzett.
A sikersorozat még nem ért véget,
hiszen az iváncsai karate egyesületben versenyzõ Fábián János ezüstérmet nyert fegyveres formagyakorlatban, majd töréstechnikában bronzérmet szerzett.
gratulálunK
a magyar csapatnaK!

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

Készült 650 példányban, 2019. december 16-án

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 6/BH/2019.
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FOcI évzáró

Gyerek focistáink számára a 2019-es évet a december 12-én megtartott utolsó edzéssel és karácsonyi szaloncukrozással zártuk. Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Kis focistáinknak jó pihenést a szünetre, és 2020-ban újult erõvel találkozunk!

a BesnyõI népdalKör híreI

November 16-án a Besnyõi Népdalkör az Elszármazottak 13. Találkozóján mutatkozott be. Elénekeltünk egy
summás dalcsokrot, amelyet még a népdalkör alapító tagjai hagyományoztak ránk, majd a legutóbbi szereplésünkön (Megyaszón) elõadott Kossuth-dalcsokrot mutattuk be. Csengettyûztünk is két zenemûvet a kedves közönségnek. Nagy tapsot kaptunk.
December 12-én az iváncsai óvodában adtunk karácsonyváró mûsort. Karácsonyi népdalokat énekeltünk
és adventi dallamokat csengettyûztünk az óvodásoknak.
December 15-re, a 3. gyertyagyújtásra hívtak bennünket Beloianniszba, adventi dalokat énekelni.
December 16-án a besnyõi óvodásokat ajándékozzuk meg egy karácsonyi mûsorral.
A Helytörténeti gyûjtemény újabb kincsekkel gyarapodott. Köszönjük Vígh Jánoséknak a gyönyörû bodonyi
szõtteseket!
Szuszán Jánosné
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KönyvtárI híreK

Kreatív olvasók 4. tábora 2019. július 8–12.

Könyvajándékozási nap 2019. február 14.

hit és hatóanyag – dr hajdú zsanett előadása
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Országos Könyvtári napok, Feri bácsi mesél,
író–olvasó találkozó, bábelőadás a mese világnapján

adományosztás településünkön
Az Élelmiszerbank
jóvoltából,
Léhner Nikolett
családsegítõnk
szervezésében,
újabb adományosztásra került sor
településünkön.
Ezúton is köszönjük
mindenkinek
az osztásban nyújtott
segítségét!
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a szIrOnta híreI

Szironta közel félszáz koncerttel, az
ország majd minden területét lefedõ
koncertsorozattal járul hozzá az
adventi várakozás különlegesebbé
tételéhez a decemberi idõszakban.
A templomi koncertek a handbellek
hangjaival igazán különleges élményt
nyújtanak a hallgatóságnak. Koncerteztünk többek között Miskolcon, Oroszlányban, Fóton, Budapesten, Monoron, Szegeden, Cegléden, Márianosztrán. Még számos helyre jutunk el
egészen
karácsonyig:
Isztimér,
Bakonykúti, Szigethalom, Kulcs, Ercsi,
Dunaújváros, Bakonyszentlászló, csak
hogy a közelebbi helyeket említsük.
Részletes koncertinformációkat megújult honlapunkon, a www.szironta.hu
oldalon találhatnak az érdeklõdõk.
December elsejével megjelent az
együttes ötödik lemeze téli álom címmel, mely egy maxi-CD, a tavasszal
megjelenõ ébredés címû nagylemez
elõfutára. Öt karácsonyi és téli dallam
csendül fel a korongon.
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szisza gyermekek is aktívan részt vettek az intézményi
karácsonyokon. A legkisebbek a Pöttömsziget Óvodában
a második gyertyagyújtásnál mutatták be, hogy mivel
készültek a népi játék és zeneovi foglalkozásokon. Az
Arany János Általános Iskolában a remény gyertya meggyújtásánál zenélhettek a kezdõ és haladó csengettyûsök
és citerások.
Karácsony után sem pihenünk, hiszen december 28-án
a Papp László Budapest Sportarénában ismét felcsendülnek harangjaink a Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus
Zenekar Igazából karácsony szimfonikus koncertshowján. Idén a finálé mellett Händel: Saul oratóriumának egy
részletében is közremûködünk.
Szironta Együttes
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