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Kedves Besnyőiek!  

2011/6.

Adventben járunk, közeledik a kará-
csony és hamarosan ránk köszönt egy 
új esztendő. 

Tegyük most félre a gondokat, lassít-
sunk a tempón és figyeljünk befelé! 

Hagyjuk, hogy a lelkünket átjár-
ja a szeretet, mert most annak van itt  
az ideje. Wass Albert gyönyörű sorai-

val kívánok minden kedves besnyőinek békés, boldog  
ünnepeket, szeretetteljes, áldott karácsonyt!                                   

Megjött a Mikulás!
Nem hiába várták a besnyői gyerekek, december 6-án az  
iskola udvarára meg is érkezett a Mikulás. A játékos gyer-
mekműsor (felkészítő tanár: Füsi Gyöngyi) után a gyermekek  
csomagot kaptak 

„Karácsony készül, emberek!  
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek! 

Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megfürödni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni. 

Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele 
és csillagtükröt nyújt felénk, 
mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer 
Pillantsatok tiszta szemmel, 
tiszta szemmel, Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel…!”

Idén is készítettünk adventi koszorút a körforgóban, Kroó  
Henrietta, Gémesi Endre, Kroó Istvánné, Szűcs Anett, 
Kuruczné Vígh Vera és jómagam részvételével.  

Advent vasárnapjain gyújtottunk gyertyát, az utolsó gyer-
tyagyújtás december 18-án 15,30 órakor lesz. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

Adventi koszorúnk

Besnyő Község 
Önkormányzata  
és Intézményei 
nevében áldott, 
szeretetteljes  
karácsonyt,  
jó egészséget és békét 
hozó, boldog új 
esztendőt kívánunk 
Kurucz Gyurika:  
Angyalka című  
rajzával 

Ebben az évben is nyugdíjba vonultak önkormányzati  
intézményeinkből, illetve a hivatalból néhányan, akik hosz-
szú éveket, évtizedeket töltöttek a besnyőiek szolgálatában. 
Így, az évvégi ünnepek közeledtével nekik külön is köszöne-
tet mondunk a falu közösségéért végzett munkálkodásért és 
kívánunk külön is jó egészséget, nyugodt nyugdíjas éveket,  
szeretetet és örömöket kedves családjuk körében, áldott  
ünnepet és boldog új esztendőt!
2011. évben nyugdíjba vonult dolgozóink: 
Varga Ferencné, Gémesi Jánosné, Varga Jánosné, Benczéné 
Tilinger Erzsébet, Matyik Istvánné, Sztaskó Sándorné
Tisztelettel:              

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
 és dr. Bugyi Katalin jegyző

Jókívánságok idei nyugdíjasainknak



2 3

Még ragyogott az augusztusi napsugár, fe-
ledtetve a nyár múlását, amikor egy gyász-
ruhás idegen igyekezett a kisvasút sínpárja 
mellett az iskola felé. Kíváncsian szemlélte 
az eléje táruló képet: cselédházak és pusz-
taság mindenütt, amerre csak nézett.

Még most is látom 58 évvel korábbi ön-
magamat, ahogy1953. augusztus végén 
Besnyőre érkeztem, felsőbb utasításra, so-
ron kívüli áthelyezéssel, alig pár nappal a 
tanévkezdés előtt. Takács Mihály igazga-
tó úr meglepődve, de nagy örömmel fo-
gadott. Kolléganője: Madár Margit magyar  
tanár éppen akkor hagyta ott az iskolát. Bár 
én nem voltam „szakos”, némi gyakorlattal 
azért már rendelkeztem e témában. Rögtön 
maga mellé vett, rám bízta az 5.-6. osztá-
lyos magyart, és ének órákat is adott. Dél-
után pedig várt az alsó tagozatos kis osz-
tályom.

Takács Mihály személyében olyan igaz-
gatót kaptam, amilyenre még csak gon-
dolni sem mertem. Talpig becsületes,  
gerinces ember volt. A végsőkig kiállt  
beosztottjai mellett, ha bármilyen rosszin-
dulatú támadás ért valakit. Ez pedig gya-
kori eset volt Rákosi Mátyás idejében.  
Legyen számára ez a pár sor a megkésett 
elismerésé és köszöneté! A tantestület is 
nagy szeretettel vett körül, segített a beil-
leszkedésben. Még egy meglepetés érte 
őket: Lóderer Éva tanító néni – egyene-
sen az iskolapadból – szintén váratlanul 
toppant be közénk. Így már teljes lett a lét-
szám, kezdődhetett a tanév.

Évával közös lakást kaptunk az igazga-
tói épületben. Szerencsésen találtunk egy-
másra, jó barátnők lettünk. Szomorú ese-
mény fűzött össze bennünket: ő édesany-
ját, én édesapámat temettettem el, alig 
pár hónappal, héttel korábban. Egymást  
vigasztalva, segítve, könnyebben viseltük a 
terheket. 

Együtt maradtunk még a következő tan-
évben is, de akkor már kissé távolabb: 
Felsőbesnyőn. Az volt ám csak az „embert 
próbáló” időszak! A körülményeket a hely-
belieknek nem kell ecsetelnem. Száraz idő-
ben még közlekedhettünk a „drótszamár” 
hátán, ősztől tavaszig azonban maradt a 
gumicsizma és az egy órás gyaloglás. Ne-
héz volt odakint a munkánk. Éva a négy 
alsó osztályt tanította összevonva, én pe-
dig a felső tagozatot, 5.-8. osztályig. Még 
szinte pályakezdőnek számítottunk, ekkora 
terhet talán nem is lett volna szabad a vál-
lunkra rakni. A fiatalság optimizmusával és 
bátorságával azonban sikerült úrrá lennünk 
a problémákon. 

Iskolaépületünk a puszta legszélén állt. 
Több ház már nem is volt a közelben. Este 
kétszer is megnéztük, bezártuk-e az ajtót, 
- de minek? A szoba ablakai olyan alacso-

nyan voltak, hogy csak az nem tudott vol-
na belépni rajta, aki nem akart. Nem csoda, 
hogy féltünk! Főleg én, akinek vasárnap es-
tig vissza kellett érkezni otthonról egyedül, 
a hétfő reggeli kezdés miatt.

Fűteni alig tudtunk. Cserépkályhánknak 
orrán-száján dőlt a füst, a konyhai tűzhely is 
folyton kialudt. Főzni nehezen lehetett raj-
ta. Napokig alig ettünk, a szobában pedig 
reggelre befagyott a mosdóvizünk. Nyáron 
aztán kiderült a kéményhiba, de addigra 
meg már nekünk lett „hűlt helyünk”. Házas-
ságkötés következtében Éva Gyöngyösre 
költözött, én pedig vissza, Besnyőre, ahon-
nan 1958 augusztusában kétéves kisfiúnk-
kal Törökszentmiklósra jöttünk.

Éváék később Kazincbarcikán laktak  
három gyermekükkel. Ő sajnos, tíz évvel 
ezelőtt hirtelen meghalt, agyvérzésben. 
Kedves kolléganőmet veszítettem el ben-
ne, aki még ma is - egyre jobban - hiányzik. 
Egy életre összefűzött bennünket az a sok 
minden, amit együtt kellett elviselnünk, de 
emlékeimet már nincs kivel felidézni. 

A múlt után most jöjjön a jelen! Alig 
pár hete, hogy Besnyőn jártunk az elszár-
mazottak találkozóján. Meglepett a nagy  
változás, amit tapasztaltam. A szép, új is-
kola, Faluház, Helytörténeti  Gyűjtemény, 
emléktábla stb. létrehozása mind a község  
vezetőit és lelkes lakóit dicsérik. Három éve 
egyszer már voltunk arra. Gyermekeim lát-
ni akarták, honnan indultunk el egykor.

Érthetően, nagy izgalommal vártam  
október 22-ét. Tudtam, hogy kis tanítvá-
nyaim azóta már nagyszülőkké váltak, de 
ezt olyan nehéz volt elhinni. Igaz, én meg 
háromszoros dédimama lettem, három 
gyermekkel és tizenkét unokával a hátam 
mögött! A nyolcvan éven túli, fehér hajú 
vendég bizony nem emlékeztetett már 

senkit  a régi tanító nénire, akit vártak, még-
is olyan nagy szeretettel fogadtak, hogy el-
mondásához szavakat sem találok. Nincs 
az a pedagógus napi ünneplés vagy kitün-
tetés, amit felcseréltem volna vele. Ez volt 
hosszú pályafutásom legszebb pedagógus 
napja, pedig nem is annak szánták. Köszö-
nöm mindenkinek, hogy ezt megérhettem!

A régi fényképre felkerültek az elfelej-
tett nevek, és sajnos, a kis fekete keresztek 
is. Hányan elmentek azóta, hozzám képest  
fiatalon! Kedves gyermekarcukat őrizni fo-
gom emlékeim között.

Jó volt beszélgetni régi és új ismerőse-
inkkel, és az is megható volt, hogy 24 év-
vel ezelőtt elhunyt férjemre is emlékeztek 
még néhányan. Örömmel látogattam meg 
Magda tanító nénit, sok erőt, jobb egész-
séget kívánok Neki! Sajnálom, hogy ak-
kori kollégáim nem jöttek el, nagy élmény 
lett volna a találkozás. No, majd jövőre!  
Addig is emlékeztetőül mellékelek néhány 
régi fényképet. 

Az énekkarral találkozunk Török-
szentmiklóson, 2012 tavasza körül, ami-
kor az új Művelődési Központunk fel-
avatása után meglesz erre a lehetőség. 
Bischof László karnagy úrnak meséltem a 
besnyőiekről és átadtam köszöntésüket.

A szép nap gyorsan elszaladt. A búcsú 
percei ismét fantasztikus élményt hoztak.  
A gyönyörű orchidea – asztalomat díszít-
ve - mindig emlékeztetni fog kedvesen mo-
solygó, tapsoló, integető vendéglátóink-
ra. Ekkora szeretetet szinte már meg sem  
lehet érdemelni, amit mi ott kaptunk!

Ezt tőlünk telhetően mi is szeretnénk vi-
szonozni. Családom tagjaival együtt sok 
szeretettel kívánunk Mindnyájuknak békés, 
szép karácsonyt és eredményes újeszten-
dőt, a viszontlátás reményében!

Hajnal Józsefné, Schlitter Adél

A képen, balról jobbra, a két szélén 
állnak: Hajnal József, Császár Mihály.  
Tanárok sora, balról jobbra: Dombrádi 
Éva, Takács Mihályné, Takács Mihály,   
Kovács Istvánné, Bertli Márta

Múltidézés, találkozás

Az évszakhoz képest enyhe idő, feldíszí-
tett színpad és iskolaudvar, a helyszínen 
jégből faragott angyal, egy igazi verk-
li, élő betlehem, karácsonyi játszóház és 
színpadi program, festménykiállítás és 
könyvbemutató, mézeskalács és forralt 
bor várta a besnyői adventi programso-
rozat résztvevőit 2011. december 10-én. 

A Sziront’Art Khe szervezésében zajló  
rendezvényen a színpad mellett felál-
lított sátor alatt láthatta és hallhatta a  
közönség az adonyi cserkészek élő bet-
lehemét, melyben Olszewski Waldemard 
vezetésével elevenítették meg a gyere-
kek a kis Jézus születéséhez kapcsolódó 
történetet. A színpadon az iskola néptán-
cosai, a Szironta és a Besnyői Népdalkör 
műsora szórakoztatta a közönséget, míg 
a Faluház előtti kis téren, korhű ruhában 
muzsikált Horváth Zsolt, a füredi verklis. 
Az udvar egy másik pontján Szajkó Ró-
bert diósdi jégszobrász faragott ki egy 
jégtömbből egy térdeplő angyalkát. A  

Faluházban Ladányi M. János besnyői, 
Kádár Tünde pusztaszabolcsi festő képei-
ből láthattak kiállítást az érdeklődők, a Fa-
luház galériáján pedig Gábor Ferenc lovas 
akvarelljeit s az azoknak illusztrációként 
való felhasználásával készült, a rendezvé-
nyen bemutatott, Fáj a szívem egy feke-
te csikóért című könyvet tekinthették meg  
a látogatók. Ez a könyvecske a Szironta 
alapítója, Nyersné Vajda Márta tanárnő 
ötlete alapján valósult meg, és gyűjti cso-
korba azokat a népdalokat, amelyekben a 
ló a főszereplő. E népdalokat a Szironta 
előadásában meg is hallgathatjuk a könyv 
mellékletét képező CD lemezről. 

A kiállítások és a könyvbemutató  
közönségét Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
köszöntötte és fejezte ki örömét, hogy a 
falu kulturális élete iránt érdeklődők is-
mét színvonalas élményekkel gazdagod-
hatnak. 

Advent harmadik vasárnapjához és a 
karácsonyhoz közeledve kívánt minden  

résztvevőnek örömöket, egészséget,  
békét és szeretetet.

Advent sétány 11.

Japánból, Nagano prefektúrából, 
Matsumoto városából érkeztek Bes-
nyőre az ottani csengettyű- és harang-
együttes tagjai, és a vendéglátó Szironta 
Csengettyűegyüttessel közös adventi 
koncertet adtak a Faluházban 2011. no-
vember 25-én. A japán muzsikusok Akira 
Nagaoka karmester vezetésével Bécs 
után Besnyőn is bemutatták, a Szironta 
tagjai pedig ki is próbálhatták a japán fej-
lesztésű harangokat, amelyek először 
szólaltak meg Európában az együttes  
turnéján. Tóth Zsuzsanna, az est házi-
asszonya bevezetője után Gémesiné  

Fejes Zsuzsanna polgármester üdvö-
zölte a Faluházban összegyűlteket. A  
polgármester asszony kifejezte örömét, 
hogy Besnyő ez alkalommal is különle-
ges zenei csemegének adhatott otthont. 
A Faluház is szűkösnek bizonyult, sokan 
voltak kíváncsiak az Advent sétány 11. 
elnevezésű rendezvénysorozat első ál-
lomására. A közönség soraiban foglalt 
helyet Nyersné Vajda Márta tanárnő is, 
aki 2004-ben megalapította a Szironta  
Citera-  és Csengettyűegyüttest. A ven-
dég együttes bemutatkozása és a közös 
muzsikálás is jól sikerült, s az amerikai 

és a német csengettyűsök után immár  
Japán muzsikusai is magukkal vitték ha-
zájukba Besnyő, a besnyőiek jó hírét.

Japán csengettyűsök az adventi nyitányon

Az Arany János Általános Iskola  
tanulói 2011. október 27-én kistérségi  
Halloween vetélkedőn vettek részt,  
Beloianniszban. Tanulóink két csapatot al-
kotva indultak és 5-6. osztályos diákjaink  
2. helyezést, míg 7-8. osztályos tanuló-
ink 1. helyezést értek el.

5-6. osztályosok csapata: Benyovszki 
Dorina, Hambalgó Csaba, Farkas Luca, 
Patai Fanni

7-8. osztály: Kalotai Vivien, Tálos  
Klaudia, Farkas Alexa, Osuszd Otília

November 11-én volt a József Attila 
szavalóverseny Pusztaszabolcson, ahol 
Farkas Sándor (6. o.) és Farkas Alexa  
(8. o.) vett részt. Farkas Sándor 3. he-
lyezést ért el, Alexa is nagyon szépen 
szerepelt. Ugyancsak november 11-én 
volt Érden, a Vörösmarty Mihály Gimná-
ziumban egy biológia verseny, amelyen 
két, továbbtanulás előtt álló tanulónk is 
részt vett. Osuszd Otília és Kereszturi  
Balázs nagyon szépen helytállt a meg-
mérettetésen. 

Iváncsán, 2011. december 7-én ren-
dezték a kistérségi Mikulás úszóverseny 
(Iváncsa)
Induló diákjaink és elért eredményeik:
2. osztály: Andrási Szonja, Varga Petra, 
Nagy Szabolcs – gyorsúszás: 3. hely
3. osztály: Németh Barnabás –  
gyorsúszás: 2. hely, hátúszás: 2. hely,  

Patatics Zoltán, Varga Dorina
5. osztály: Benyovszki Laura
6. osztály: Farkas Luca, Kovács Zsófia 
 – mellúszás: 3. hely, Sattmann Renáta,  
Döbröczöni Sándor, gyorsúszás: 2. hely, 
hátúszás: 1. hely, mellúszás 1. hely
7. osztály: Kalotai Vivien
Váltóverseny gyorsúszásban:
Farkas Luca, Kovács Zsófia, Sattmann 
Renáta, Kalotai Vivien – 2. hely

A kistérségi pontversenyben a telepü-
lések között Besnyő csapata 4. helyezést 
ért el. 

A résztvevő diákoknak gratulálunk!
December 5-én délután Mikulás ün-

nepséget tartottunk. 
A gyerekek nagy örömmel ajándé-

kozták meg egymást, társasjátékoztak,  
illetve  táncoltak a 8. osztályo sok által 
rendezett discoban. Külön  dicséret illeti 
Hutflesz Dávid tanulót a disco megszer-
vezéséért.  

Iskolánk hírei, diákjaink sikereiEmlékezetes marad az idei elszármazottak találkozója minden résztvevőnek, különösen 
Adél néninek, aki megírta nekem gondolatait. Köszönöm szépen kedves sorait és hogy a 
levélírásra időt és energiát áldozott. Remélem, a jövő évi találkozón ismét alkalmunk lesz 
egy jó beszélgetésre, addig is jó egészséget, a közelgő ünnepre és az új esztendőre min-
den jót kívánok neki innen, a Besnyői Hírmondó hasábjairól:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
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2012. január 3-án 15.30-17.30 óráig véradás lesz a  
Faluházban. 

Nagy szeretettel várjuk a „régi” és az új véradókat is. 
Gondoljunk arra, hogy vérünkkel segíthetünk rászo-

ruló honfitársainkon!
Fenekesné Placskó Piroska

Véradás Besnyőn

A közösségért vagy a rászorulókért végzett önkéntes munka 
nem egyoldalú dolog, a másoknak nyújtott segítség révén mi 
magunk is fejlődünk. Nagy örömmel tölt el, hogy itt, Besnyőn 
is van egy kis csapat, amely önzetlenül dolgozik azért, hogy se-
gíthessen másokon. Ezúton is megköszönöm a munkájukat: 
Benyovszki Istvánné, Lepsényi Istvánné, Kövér Mariann, Vadas  
Zsófia, Kokics Zsoltné, Tamon Andrea, Virlics Renáta, Joó Attila, 
Zöld Krisztina, Fenekesné Placskó Piroska. 

Ezúton mondok köszönetet a Sallai Mg. Tsz-nek, Róth Ferenc-
nek, Mészáros Jánosnak, Varga Ferencnek, Varga Attilának, 
Láng Lászlónak, Túri Józsefnek, akik segítettek az adományok 
Besnyőre szállításában. Köszönöm.

Lassan két éve munkálkodunk mint a Katolikus Karítász  
helyi csoportja. A Fejér Megyei Karitász segítségével 12 alkalom-
mal rendeztünk ruhaosztást, 2011-ben kétszer osztottunk élelmi-
szer adományt a Karítász és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  
Hivatal  Élelmiszersegély Programjában részt véve.

Júliusban 136 család 411 tagjához jutott el összességében 
1344 kg tészta, 410 kg italpor, 23 karton vitamin.

Most decemberben 194 családhoz (571 fő)  jut el az élelmiszer 
adomány, összesen 1540 kg liszt, 1390 kg tészta. 

2011 áprilisában megalakítottuk a Vöröskereszt besnyői  
alapszervezetét. Nyolcszor  osztottunk ruhát a Fejér Megyei  
Vöröskereszt, Dunaújvárosi Vöröskereszt segítségével. Kétszer 
szerveztünk véradást. Tartottunk kismamáknak és hetedik-nyol-
cadik osztályosoknak elsősegély nyújtásról tanácsadói délutánt 
Páli Szilvia védőnő és a dunaújvárosi Vöröskereszt előadói se-
gítségével. 

Tehát dolgozunk. Várunk segítséget, ruhát, cipőt,  
játékot (sok gyereknek nem kerül a fa alá ajándék)  lakás textilt, 
bármit. Hisz látjuk, hogy minden adományra szükség van. Segít-
senek, hogy mi is segíthessünk!

Fenekesné Placskó Piroska

Önkéntesség Európai Éve 2011 BESNYŐ

Köszönet 
Ezúton is köszönetet mondok Besnyő község önkormány zata 
nevében mindazoknak, akik a 2011. év folyamán bármilyen 
módon segítették munkánkat, támogatták rendezvényeink 
megvalósulását! Boldog ünnepet és békét hozó új esztendőt 
minden jó szándékú, segítőkész embernek!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester



A japán harangokkal kezdődött...
… és a mosolygós japán zenészekkel, akik idevarázsolták nekünk a
szépséget, Japánt, a telet, az ünnepet.
Aztán jött Ladányi M. János a finom képeivel, művészetével,
s az őt köszöntő gyerekek zenéjével, zongora- és hegedűjátékával a képek

december 9-én

A Szironta Együttes "Advent sétány 11." rendezvénysorozatának
nyitóprogramja volt a besnyői Faluházban a Japánból érkezett

adventi koncertje. A japán együttes Kodama Isao
hangszergyártó szponzorálásával jött Európába, és egy budapesti utazási
iroda jóvoltából került kapcsolatba a Szirontával.
A koncert telt ház előtt zajlott annak ellenére, hogy a péntek délután 16 óra
nem ideális időpont a programok szervezésére. Nagy sajtóérdeklődés kísérte
a programot, két televízió (százhalombattai Halom TV és a Kulcsi TV) is végig
forgatott, s több nyomtatott és internetes sajtóorgánumban is megjelent az
eseményre hívó hír.
A koncert bő egy óra időtartamú volt. A vendégeket Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester asszony köszöntötte.AMatsumoto együttes kezdett
négy közismert, közkedvelt karácsonyi számmal, majd két közös művet adott
elő a japán és a magyar együttes (Jingle Bells, Deck the Halls). Ezután a
vendégek előadásában japán zeneszerzők művei mellett az európai
látogatás tiszteletére Mozart Ave Verum Corpus című műve, majd Kodály
Zoltán Bécsi harangjátéka is megszólalt japán harangokon. Ráadásként a
közönség meghallgathatott egy szülőföldről szóló művet is a japán földrengés
áldozatainak emlékére. A koncertet a Szironta zárta, míg egy számot a
japánok magyar csengettyűkön adtak elő, addig a Szironta tagjai japán
harangokon játszották el a Hark! című karácsonyi dallamot. A
„csengettyűcserének” mind a japán és a magyar zenészek, mind a közönség
részéről nagy sikere volt. Mint ahogy az egész koncertnek, hiszen a
csengettyű varázslatos hangulatot teremt, hát még akkor, ha egymástól több
ezer kilométerre zenélő két együttes ilyen „harmóniában” tud játszani.
Köszönjük az adventi koncertre ellátogatóknak és köszönjük azoknak az
önkénteseknek is, akik nélkül a november 25-i koncert nem jöhetett volna
létre! És aki lemaradt a japán együttes koncertjéről, azoknak eláruljuk, már
folynak az egyeztetések egy újabb japán együttes fogadásáról, akik a tervek
szerint jövő nyáron érkeznek Besnyőre...

Matsumoto
Harangegyüttes

Már Japánig is eljutott Besnyő híre

Megjelent a Szironta Együttes
3. lemeze, melyen

a Besnyői Népdalkör és
Osuszd Otília is

közreműködik. A lemezen a
magyar népdalkincs lóalakot

ábrázoló dalaiból
válogattunk. A CD-hez könyv
is tartozik, mely összesen 44
népdalkottát tartalmaz és

Gábor Feri akvarelljei
színesítik.

Fáj a szívem egy fekete csikóért

A kötet megrendelhető:
Tel: 06-20/258-22-44

www.csengettyu.hu, info@szironta.hu

Adventi pályázat
A Szironta felhívására négy pályázat érkezett az adventi házdíszítő
pályázatra.Azsűri úgy döntött, hogy nem rangsorolja a pályázókat, így mind a
négy részére osztott első helyet ítélt oda.

(Arany János utca), (Árpád utca),
(Táncsics utca) és a .

A négy pályázó:
Bartalos Szabina Kroó Henrietta
Cziberéné Nagy Mária Pöttömsziget Óvoda
Köszönjük, hogy feldíszítették házaikat és részt vettek pályázatunkon!

között újból valami varázslat történt.
aztán az iskolaudvar is

átváltozott. A rengeteg fény, az adventi
műsorszámok, az élő betlehem, a jéganygyalka,
a forralt bor és sült gesztenye illata, a verkli
hangja kicsit a karácsonyi csoda hangulatát
árasztotta.
Bent a Faluházban pedig ünnepelt a közönség.
Kádár Tünde pusztaszabolcsi festő kiállítását és
a „lovaskönyv” bemutatóját. A „Fáj a szívem egy
fekete csikóért” című gyűjteményt Gábor Feri
gyönyörű színes alkotásai illusztrálják, ezek a
képek még sokáig láthatók a Faluház galériáján.

December 10-én

A bemutatón elhangzott néhány 'lovas' népdal a Besnyői Népdalkör, a
Szironta Együttes és Osuszd Otília előadásában. Méltó ünnepe kerekedett
ismét a művészetnek.
A könyvbemutató után újra a szabadtéri színpad fényei gyúltak ki, a
százhalombattai Black Melon rockegyüttes műsorát élvezhették fiatalok és
idősebbek egyaránt. Az esti vetítésen a Polár Express című film pedig igazi
moziélményt nyújtott.
Ezeken az ünnepi hétvégéken, az „Advent sétány 11”-ben a Szironta Együttes
és tagjainak szülei, családtagjai, barátai rengeteget dolgoztak, hogy minden
elképzelés megvalósuljon. És megvalósult... Reméljük, mindenki így érezte
az elmúlt napokban! Köszönjük!

A rendezvények és a "Fáj a szívem egy fekete csikóért" kiadvány és CD
a Sziront'Art Közhasznú Egyesület "Hangzó életre hívni a néma berkeket" és

"Kultúr KÖZért" című projektjeiben valósultak meg.
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