
Kedves Besnyőiek!  

2016/1. szám

Bár már március van, még javában 
benne járunk a bálok – a jótékony 
célú rendezvények –, illetve már a ta-
vaszi ünnepkör időszakában. 

Arra biztatjuk Önöket, vegyenek 
részt e közösségi célokat szolgáló 
műsoros-zenés-táncos esteken. És 
ha már tánc, akkor ne feledkezzünk 
meg arról az örömteli hírről sem, ami 

a néptáncot kedvelőket érinti: megkezdte működését 
községünkben az Eszváta Néptáncműhely. 

Már most jelezzük, hogy május 28-án lesz a falunap, ér-
demes már most beírni a naptárba! 

De ne szaladjunk annyira előre az időben, hiszen itt a 
Nőnap, március 15., és közeledik a húsvét is. Kérjük a 
besnyői férfiakat, fiúkat, ne felejtsék el megköszönteni 
Nőnap alkalmából a hölgyeket! 

Várjuk Önöket is az 1848-as megemlékezésre március 
11-én, és mivel addig már nem jelenik meg még egyszer 
a Besnyői Hírmondó, kérem, fogadják most húsvéti jókí-
vánságaimat: áldott ünnepet, békét, szeretetet, bőséget 
kívánok mindenkinek.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Adományosztás  
településünkön 
A Magyar Élelmiszerbank jóvoltából, Léhner Nikolett 
családsegítőnk szervezésében, újabb adományosztás-
ra került sor településünkön 2016. február 17-én.

Ezúton is köszönöm mindenkinek az osztásban nyúj-
tott segítségét.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester

Nőnap 
alkalmából 

szeretettel köszöntjük  
Besnyő község hölgyeit,  

lányait,  
asszonyait, 

az Önkormányzat  
és a hivatal nevében 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester  
és dr. Bugyi Katalin jegyző
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Hírek a Szirontáról, hírek a Szirontától
Idén is ingyenesen készítjük el a személyi jövedelemadó- 
bevallásokat. Minden hétköznap 10-től 15 óráig várjuk az 
érdeklődőket a Szironta-irodában, de telefonos egyeztetést 
követően más időpontokban is szívesen fogadjuk az adózó 
állampolgárokat. 

Nem csak a bevallások elkészítésében segítenek az  
iroda munkatársai, de az adózással kapcsolatos kérdések, 
adókedvezmények igénybevételének feltételeiről is bővebb 
felvilágosítást kaphat a lakosság az egyesület civil informá-
ciós pontja szolgáltatásainak részeként. 

Civil szervezetként is kiemelten fontosnak tartjuk hang-
súlyozni, hogy mindenki rendelkezzen személyi jövede-
lemadója 1 százalékának felajánlásáról. Ez ugyanis jelentős  
forrás a civil szervezetek működéséhez, programjaik meg-
valósításához, ugyanakkor a statisztikák azt mutatják, hogy 
egyre csökken a civilek számára felajánlott adó 1 százalékok 
összege. Ennek egyébként nem csak az egykulcsos adó, de 
az adókulcs mértékének csökkenése is oka, így kiemelten 
fontos, hogy az egyre csökkenő forrásokról tudatosan dönt-
senek az adózók.

Elindult a Darányi Ignác Terv és az Európai Mezőgazdasági  
Vidékfejlesztési Alap támogatásával a Szironta Falubusz- 
szolgáltatása is, melyet egyre többen vesznek igénybe a 
községben. A szolgáltatás keretében a szervezet segíti az 
idős, alacsony jövedelmű, hátrányos helyzetű lakosság mo-
bilitását, valamint hivatalokba, egészségügyi szolgáltatók-
hoz való eljutását, hivatalos ügyintézését és az iskolások 
településen kívüli tanulmányi versenyeken való részvétel-
ét. Ha igénybe kívánják venni szolgáltatásunkat, a részletek-
ről munkatársaink a 06 25 222 111-es telefonszámon vagy 
személyesen, a Petőfi utca 3-5-ben (a faházban) hétköznap-
okon 10-15 óra között szívesen tájékoztatják Önöket. 

A Szironta szakmai tevékenysége tekintetében is sűrűnek 
ígérkezik az idei év. A Nemzeti Tehetség Program keretében 
a besnyői iskolásoknak „Építsünk rádiót” szakkör indult, 
már zajlanak a citerás tehetséggondozó foglalkozások 
szintén a helyi gyerekeknek és folytatódik a csengettyűs te-
hetséggondozó foglalkozások sorozata is. A martonvásári 
Pápai Ágoston Általános Iskolában az intézmény pályázati  
programjának keretében a Szironta művészeti vezetőjének, 
Varga Evelinnek a közreműködésével tartanak csengettyűs 
fejlesztő órákat, folytatva a 2014-ben még az egyesület Kul-
Turi című uniós programjában indított foglalkozásokat. A 
népzenei eredmények tekintetében is jól indult az idei év. 
A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban rendezett 
térségi népdaléneklési versenyen kiemelt arany minősítést 
kapott a Szironta Együttes egyik legújabb tagja, Farkas 
Aliz.

A rendezvények tekintetében ebben az évben a hagyo-
mányosan februárban tartandó Szironta-bált április 16-án 
rendezzük meg. A faluházban a XX. század eleji kávéházak 
hangulatát idéző rendezvénnyel várjuk majd az érdeklődő-
ket, belépőjegyek már irodánkban kaphatók!

Idén jubilál a CsengőFest is. Május 21-én valósul meg a 
tizedik országos csengettyűs találkozó, mely a jubileum 
alkalmából kilép eddigi kereteiből, az Európai Harang- és 
Csengettyűegyüttesek Szövetsége társrendezésében útjára 
indul az együttesek minősítési rendszere. 

Közben terítéken van új hangszerek beszerzése is. Az ame-
rikai hangszergyártóval előrehaladott tárgyalásokat folytat  
együttesünk, és remélhetőleg a májusi CsengőFesten a  

közönség is megismerkedhet az országban egyedülálló új 
hangszerkészletünkkel.

2016 februárjában a szervezet aláírta a szerződést a  
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel, így 
2016. március 1-jétől közösségi internet-hozzáférési 
helyként, azaz e-Magyarország Pontként is működik iro-
dánk: várjuk azokat a lakosokat, akiknél otthonukban nincs 
internetszolgáltatás, de igénybe kívánják venni az online 
háló adta lehetőségeket. Az alapszolgáltatások irodánk-
ban térítésmentesen érhetők el, de lehetőség nyílik nyom-
tatásra, szkennelésre, fénymásolásra, faxolásra és egyéb 
 ügyviteli feladatok ellátására is. Már zajlanak az igényfel-
mérések az idősebb korosztálynak szóló számítástechnikai  
tanfolyamok előkészítéséhez, kérjük, jelezzék felénk, ha 
Önök is szívesen részt vennének ilyen képzésben – termé-
szetesen itt helyben. 

Egy másik jubileum is kapcsolódik az szervezethez idén. 
Az idei évtől már a Szironta részeként, de a kezdetektől  
Szuszán Jánosné szakmai vezetésével működő ötszörös 
Arany Páva díjas Besnyői Népdalkör 2016-ban ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból CD-t 
jelentetnek meg, áprilisban jubileumi programokat, népdal-
köri találkozót rendeznek és az elmúlt 25 évet felidéző jubi-
leumi kiadvány kiadását is tervezik.

A szintén a szervezet részeként működő lovasok március  
12-én 20 órától jótékonysági nőnapi lovas bált rendeznek 
a Faluházban. A tombolával, zenével, tánccal várják a szer-
vezők a bulizni vágyókat. A bevétellel az augusztus 13-i 
Besnyői Lovas Nap megrendezését segítik a résztvevők.
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Nőnapi lovas buli
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az idén is 
megrendezésre kerülő nőnapi lovas buliba.
Ha szereted a lovakat és szeretnéd támogatni az idei 
lovas napot, vagy csak egyszerűen szeretnél  
kikapcsolódni egy kicsit…, akkor itt a helyed!

Lesz zene, ital, tombola  
és természetesen  
jó hangulat is!  
A zenéről DJ N-JOY gondoskodik, 
retro és mulatós slágerekkel. 

Jegyek 1500 Ft-os áron  
elővételben kaphatók:
Dreher söröző,  
Dohánybolt,  
Katinka Delikátesz
illetve a 06 70 322 3326-os  
telefonszámon vagy  
a facebookon (NŐNAPI LOVAS BULI ) 

2016. március 12-én 20 órától  
hajnali 3-ig a besnyői Faluházban!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Az elmúlt esztendőben számos rendezvényt biztosí-
tottunk, illetve baleseteknél, tereléseknél teljesítettünk  
szolgálatot. Örömünkre szolgált, hogy az óvodában bűn-,  
illetve baleset-megelőzési, közlekedési ismereteket  
adtunk át, az iskolában pedig szülő-gyermek közlekedés-
biztonsági foglalkozást rendeztünk egy pályázat kereté-
ben, melynek első fordulóját az iskolánk megnyerte. 

Egész esztendőn át folyamatosan, naprakészen tartot-
tuk a kapcsolatot önkormányzatunkkal, ahonnan a legtöbb  
támogatást kapjuk, illetve óvodánkkal, iskolánkkal, gaz-
dálkodó és civil szervezeteinkkel, a gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálattal, egészségügyi intézményeinkkel,  
valamint a rendészeti szervekkel. 

Reggelente szolgálatot szerveztünk az iskola és az óvo-
da környékére baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági 
célzattal, mely tervünk bevált. Egyesületünket az önkor-
mányzatunk és több vállalkozás: Erigeron Kft., Fénytax 
EU Kft., NZS Bt., Audit 89 Kft. támogatja anyagilag. 

Polgárőrségünk augusztus elején egy hétig, majd az év 
folyamán több alkalommal is őrzés-védelem, kísérés és 
menekült-regisztrációban vett részt az ország más tele-
pülésein. A november 13-án Párizsban történt merénylet  
sorozatot követően hazánk egész területén fokozott ellen-
őrzés lett elrendelve, ami kibővítette az általános jogkö-
rünket, de több lett a feladatunk is ezzel kapcsolatosan.  

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk az idős, egye-
dül élő emberek fokozott figyelemmel kísérését, sértetté  
válásuk megelőzését. 

Területünkön a bűncselekmények száma és súlyossá-
ga folyamatosan csökken. 2013. év novembere óta nem  
történt betörés a területünkön, vélhetően a kamerarend-
szernek köszönhetően is. 

Az elmúlt esztendőben 22 bűncselekmény vált ismertté 
a területünkön az elmúlt évi 23-mal szemben. Ezt tovább-
ra is szeretnénk csökkenteni. 

Várjuk, hogy minél többen jelentkezzenek az egyesüle-
tünkbe. 

Csordás József 
Besnyő Közbiztonságáért Egyesület elnöke

Eszváta 
Néptáncműhely
Besnyői központtal 2016. január elején kezdte meg  
működését az Eszváta Kulturális Egyesület által létreho-
zott Eszváta Néptáncműhely. A kistérségből, három te-
lepülésről - Iváncsáról, Pusztaszabolcsról és Besnyőről 
- érkeztek táncosok. A korosztályt tekintve fiatalok és 
seniorok szép számban alkotják a csoportot. A szakmai 
műhelyben jelenleg határon túli, magyar néptáncot  
(moldvai, gyimesi táncokat), valamint görög néptán-
cot tanulnak, szakavatott és országosan is jól ismert 
néptáncos, néptánc tanár vezetésével. Haan Kakas  
István Székesfehérvárról érkezett, és nagyon jó hangu-
latú próbákkal igyekszik összetartani a csoportot. 

Az egyesületünknek nem titkolt vágya, hogy több 
korosztályú csoportot is működtessen. Így továbbra is 
várjuk minden korosztály jelentkezését a kistérségből. 

Ezen kívül köszönjük Szász Sándor aktív néptánco-
suknak a PÓLÓ projektet. Az ő közreműködésével és 
segítségével készült el az Eszváta Néptáncműhely  
pólója, amelyet már szinte minden néptáncosunk  
visel, sőt úgy tudjuk, vannak olyanok, akik nem táncol-
nak, de a póló viselésével fejezik ki a műhelyben folyó 
munka elismerését. Számunkra ez nagyon fontos. 

Köszönjük szépen.
Eszváta Kulturális Egyesület

Szemelvények a polgárőrség beszámolójából

FALUNAPI ELŐZETES
Besnyő Község Önkormányzata ezúton  
értesít minden kedves érdeklődőt, hogy  

2016. május 28. napján lesz az idei 
FALUNAP,

amely a hagyományokhoz híven 
GYERMEKNAP és CSALÁDI NAP is 

lesz egyben. 

A műsorban fellépő sztárvendégek:
Szekeres Adrien, Fenyő Miklós, Polgár Peti

Mindenkit szeretettel várunk!
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A téli szünetről visszatérve, megtapasztalhattuk a tél 
örömeit, gyönyörködhettünk a havas táj szépségében,  
megfigyelhettük az időjárás szembetűnő változásait. 

Mindent fehér hó lepett be, ropogott a talpunk alatt. 
Szánkózhattunk az udvaron, lehetett hógolyózni, nagyító-
val néztük a hópihéket. 

A gyerekek téllel kapcsolatos versekkel, dalokkal,  
mesékkel ismerkedtek, újévi köszöntőt tanultak:

„Esztendő, esztendő,
Édes új esztendő,

Szépből, jóból benned
Legyen elegendő!”

(Benedek Elek: Újévi köszöntő) 

Ebben a hónapban Nagyné Farcalasz Vasziliki képei ke-
rültek a „galériánk” falára. 

Cili néni megmutatta a festés eszközeit: a különböző 
ecseteket, festékeket, vásznakat és többfajta  képkeretet 
nézhettek meg és vehettek kezükbe a gyerekek.

A farsangi készülődés alkalmából feldíszítettük a cso-
portot, szemüveget, álarcot készítettünk, beszélgettünk a 
farsanghoz kapcsolódó szokásokról. 

Farsang napján a megismert dalokat, verseket mondo-
gattuk.

„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, Maskarások, bolondok,
Járják a bolondját: Rázzátok a kolompot:
Dínomdánom vigalom, takarodjon el a tél
Nincs a táncra tilalom! Örvendezzen, aki él!”

(Sarkady Sándor: Farsang)
Jó farsangi szokás szerint mulatoztunk, táncoltunk, ízle-

tes farsangi fánkot falatoztunk. 
A nap betetőzése a szegedi Léghajó Meseszínház „A 

holló és a róka” című előadása volt, melynek végén az 
egész óvoda táncra perdült.

A farsangi időszak végén elkészítettük a saját kisze-
bábunkat, amit nagy zenebona közepette meg is gyúj-
tottunk. Hangos mondókázás közepette űztük el a telet,  
üdvözöltük a tavaszt. „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”

Február közepén Gábor Tamás méhész mesélt a méhek 
életéről, szokásairól. 

Az előadás során megtudhattuk azt is, hogy mennyire 
egészséges a méz. A beszélgetés végén az egyik nagy-
csoportos kisfiú azt tanácsolta beteg ovis társának, hogy 
minden nap egyen egy kanál mézet. A gyerekeknek per-
sze azt tetszett a legjobban, amikor megkóstolhatták a 
mézes puszedlit és a mézes kenyeret.

Február 23-án a Márványos Tamburazenekar tagjai tánc-
házat rendeztek óvodásainknak. 

Mondókáztunk, énekeltünk, körjátékoztunk, néptáncol-
tunk, állathangokat utánoztunk. Népi hangszerekkel is is-
merkedtünk, meghallgattuk a tilinkó, az ikerfurulya és a 
kaval hangját.

A Pöttömsziget Óvoda életéből

FELHÍVÁS!
Kupakgyűjtés az óvodában

A Pöttömsziget Óvoda szívesen fogad  
MŰANYAG KUPAKOKAT 2016. MÁRCIUS 31-IG,  

HÉTKÖZNAPOKON 6 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG. 

A beváltott kupakok árát  
udvari játék vásárlására szánjuk.
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Tűzoltó bemutató az óvodában
Óvodásaink nagy örömmel fogadták a hírt, hogy tűzoltó 
bemutató lesz az óvodában, és izgatottan várták az ese-
ményt, melyen nagyon lelkesen követték Petkes András  

és fia, Petkes Gábor tájékoztatóját, és vettek részt az  
interaktív foglalkozáson. Köszönet ezért a maradandó él-
ményt nyújtó bemutatóért!

Mentés kötéllel

A bátor gyerekek kipróbálták a légzőkészüléket is

Kis tűzoltók munkában

A bemutató végén egy kis játék, kötélhúzás
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HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
A mérleg két oldala
Egy iskola élete nagyon összetett. Nem abból áll, hogy ki- és 
becsengetnek. Reggeltől délutánig nagyon sok minden tör-
ténik, mely események középpontjában a gyerek áll. Isko-
lánk tantestülete elkötelezett a mindennapi munka során, s 
a nap, a tanítási óra minden percét a gyerekek érdekeit szem 
előtt tartva szervezzük. Van-e összhang az iskola, a pedagó-
gus és a szülői ház elvárásait illetően? Egyformán fontos-e az 
a szülőnek, ami az iskolának? Számos hasonló kérdést tehet-
nék fel, de nem teszem. Inkább néhány gondolatot osztanék 
meg, s szeretném, ha a jövőben e gondolatok mentén mű-
ködnénk együtt.

Vannak kötelezettségeink és jogaink. Első helyre teszem 
a kötelezettségeket, melyekből néhány alapvetőt említenék, 
ami megkönnyíti a munkánkat:
• bepakolt-e a gyerek mindent a táskájába,
• kész-e a házi feladata,
• tanult-e?

Apróságok, de ezek megkönnyítik a mi munkánkat. Ha 
ezekkel minden szülő tisztában van, akkor is marad még fel-
adata a pedagógusnak. Nem a mai gyerekekre jellemző csak, 
hogy esetleg feledékenyek, vagy éppen nem a legfontosabb 
az életükben a házi feladat elkészítése, a tanulás. Így volt ez 
régen is, s így lesz a jövőben is. Ezért vagyunk mi, pedagógu-
sok és szülők. Tehát a mérleg egyik oldalán ott a felnőtt, aki 
ha kell, napi kapcsolatban kell állnia az iskolával. Ez a kapcso-
lat legyen partneri, s mi erre vagyunk nyitottak. 

A partnerek egymás munkáját segítik, s kritikát is megfo-
galmaznak, mely által a munka jobb lehet.  Az ismeretlen, 
háttérben megbújó, s kemény kritikát megfogalmazó szülőt 
nem az vezérli, hogy valami jobb legyen. Még az is előfordul-
hat, hogy rosszul sül el az ilyenfajta hozzáállás. Egy település 
életében, jövője szempontjából fontos az iskola. Legyen ez 
fontos a szó igazi értelmében az ide járó gyerekek szüleinek  
is. Így is van elég problémánk. Akarnak-e tanulni a gyerekek? 
Bizony van, aki akar, de szép számmal akad, aki egyáltalán 
nem akar. Ez önmagában komoly problémákat vet fel. 

Napi küzdelmet folytatunk ezekkel a gyerekekkel, pedig 
nem egyedül az iskola érdeke, hogy mi lesz a gyermekből. 
Csak körül kell nézni a környezetünkben. Annak is nehezek a 
mindennapok, aki tud dolgozni. Végzettség nélkül szinte le-
hetetlen munkát vállalni. Ez lenne a minimum, amit az iskolá-
nak és a szülői háznak együtt el kell érnie. E gondolatkört itt 
lezárom, s kérem a szülőket a korrekt véleménynyilvánításra. 

A mérleg másik oldalán a félévben végzett munkánk van, 
eredményekkel és kudarcokkal. 
Versenyek, melyeken szépen szerepeltek a gyerekek:
• Dunaújváros: Paint verseny: Budai Hanna - 2. helyezés, 

Zaryczki Emma - 1. helyezés
 Felső tagozat: Debreceni Dezső, Kökény Rafael - 3. helye-

zés
• Dunaújvárosban szövegértő versenyen Horváth Viktor 3. 

helyezett lett.
• Mikulás-kupa úszóverseny Iváncsán:
• Patatics Zoltán, Nagy Szabolcs – I. helyezés
 Németh Barnabás, Pribék István – II. helyezés
 Székesfehérváron, a megyei versenyen 2 tanuló képviseli 

iskolánkat.
Debreceni Dezső Érden, a biológia versenyen 50 tanulóból 

10. helyezett lett.
A 8. osztályosok a Pusztaszabolcson megrendezett Vállal-

kozz okosan! versenyen szépen szerepeltek (VI. hely)

Nagyvenyimen idén először képviselték iskolánkat a leg-
ügyesebb mesemondók: Kaszap Elina, Nagy Laura, Nyikus 
Evelin, Pető Petra, Varga Petra és Varga Dorina.

A baracsi teremfoci bajnokságon a 7-8. osztályos fiúk a 3. 
helyet szerezték meg.

Farkas Aliznak és felkészítőjének gratulálunk:
- Magyar Kultúra Napja, Dunaújváros:  arany minősítés
- Népdalverseny Pusztaszabolcs: 2. helyezés
- Fülemüle Népzenei Fórum: nívódíj
- Ki mit tud?, Tatabányán: ezüst minősítés

Néptáncosaink a településen és a település határain túl is 
szívesen vállalnak fellépést.

Pályáztak és nyertek az első osztályosok:
- Mosolygó fogacskák
- „Osztály vigyázz!”
- Az év osztályterme
- Ablakdíszítő pályázat 1. hely

2016. március 3-án Pusztaszabolcson rendezték meg a Megyei 
Színjátszó versenyt.

Iskolánk felső tagozatos tanulói szépen szerepeltek. Köszönjük a 
SZÜSZE támogatását.
II. helyezés Stílusgyakorlatok- Arany János Általános Iskola 

drámacsoport 
III. helyezés Mit éreztünk? című előadás 7. osztály

Színészi különdíjat kapott:
Kovács Renátó 8. o., Farkas Aliz 8. o., Jámbor Tamás 7. o.,  
Németh Barnabás 7. o., Varga Dorina 7. o.

Ezen a napon rendezték meg a Fridrich Margit megyei szava-
lóversenyt is, ahol Varga Dorina 7. o. tanuló a zsűri különdíját 
kapta.

A gyerekeket Tánczos Krisztina tanárnő készítette fel.
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Természetesen nem maradtak el a tanórán kívüli tevékeny-
ségek sem, melyek a személyiségfejlesztés, a közösségfor-
málás szempontjából nagyon fontosak.

Civil szervezet felajánlásával élve 7-8. évfolyamos tanulóink 
elektronikai szakkörre járnak. 

Fő cél a szakma iránti érdeklődés felkeltése, a szabadidő hasz-
nos eltöltése. 

A foglalkozásokat Papp László elektromérnök tartja. 
Köszönjük a Sziront’ Art vezetésének.  

A 8. osztályosok drámafoglalkozás keretében készültek, s 
mutatták be a tanulóknak Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
című művének részleteit. 

Tánczos Krisztina tanárnő évente több alkalommal készí-
ti fel a gyerekeket, s mutatnak be különböző művekből rész-
leteket.

Ezek az előadások mindig színvonalasak, s értéküket növeli, 
hogy minden gyereknek jut szerep.

A február a farsangi készülődésről, majd a farsangról szól. 
Nagyon ötletes jelmezeket láttunk, komoly felkészülés után 

mutatták be az osztályok a produkciójukat. 

Folytatás a következő oldalon
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A szülői segítség a jelmezalkotástól a büfé üzemeltetéséig, a 
takarításig jelen volt. Hálás köszönet illeti a konyhán dolgozókat, 
s Kati nénit, aki ajándékba sütött 300 palacsintát, mely hosszú 
évek óta kedvence a gyerekeknek.

Csoportos helyezettek:
I. helyezést a 8. osztályosok értek el. A sok készülés meghozta 

az eredményét.
II. helyezett a 4. osztályos csapat lett, nagyon ügyesek voltak.
III. helyezett a 7. osztály produkciója lett.

Egyéni helyezettek:
I. helyezett Nagy Vivien (2. osztály)
II. helyezett Gyurnik Mihály (1. osztály)
III. Horváth Viktor (4. osztály)

Egy jól szervezett csapatmunka volt a farsang lebonyolítása.

Ha van napsütés, van borult ég is.

Kitűnő tanuló az alsó tagozatban:
1. osztály 7 tanuló kapott kiválóan megfelelt bizonyítványt.
3. osztály: kitűnő: Zaryczki Emma, Kroó Zoltán
4. osztály: Horváth Viktor

Felső tagozat kitűnő tanulói:
5. osztály: Pető Petra
6. osztály: Horváth Márton
7. osztály: Varga Dorina, Németh Barnabás
8. osztály: Farkas Aliz
Arány: 9%

Sajnos a tantervi követelményeket nem teljesítette:
- Alsó tagozat 1 tanuló
- Felső tagozat: 7 tanuló kapott elégtelen bizonyítványt: 8%-a a 

tanulóknak.
A számok tükrében is látszik, hogy van feladat a 2. félévben is.

Mitől lesz jó egy iskola?
A jó iskola személyiséget fejleszt, jobb eredményekre késztet, a 
tanulókban a pozitívumokat erősíti, fejleszti a tanár-diák együtt-
működést. Kollégáimmal hisszük, hogy mi együtt ezt az irányt 
választottuk. 

Okosan, megértőn, együttérzőn, bizalommal fordulunk a 
gyerekek felé, akik nagyon érzékenyek. Mi nem fával, kővel,…  
dolgozunk, hanem jelen vagyunk a gyerekek kapcsolataiban, a 
kommunikációjukban, a viselkedésük korrigálásában, megerő-
sítésében. 

A kapcsolataink során kiemelném a felelősség szót, melyet a 
gyerekek nevelő-oktató munkája során tanúsítunk. E felelősség 
mellé keressük a partnereket.

4. osztályosaink többször jártak az oviban, ami már hagyo-
mány, s mivel jól sikerült a „kisgólya” avató, ebből is szeretnénk 
hagyományt teremteni. 

Készülünk nemzeti ünnepünkre s figyelemmel kísérjük 8. osz-
tályosaink beiskolázását.

Április hónapban ismét megtartjuk jótékonysági rendezvé-
nyünket, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Mátyási Sándorné
igazgató

Gyerekszemmel
Január 22-én egy izgalmas és sikeres énekversenyen vettem 
részt. Tavaly is szerepeltem ezen a megmérettetésen; akkor sem 
jöttem haza üres kézzel. 

Ellenfeleim is nagyon szépen énekeltek. Varga Evelin felkészí-
tő tanárommal érkeztünk a verseny helyszínére, melynek szép 
eredménye született. Kiemelt aranydíjas lettem, aminek örülök. 

Farkas Aliz 8.o.

Országos pályázat
Ebben a hónapban Tánczos Kriszta tanárnő felhívta a figyel-
münk egy pályázatra, melynek témája a tűzoltás volt. A buda-
pesti Tűzoltó Múzeum hirdette meg. 

Verset kellett írni, nyomtatott formában kérték. Mit sem sejt-
ve küldtem el szerzeményem tanárnő ellenőrzésére, ám mire el 
is felejtettem volna, tanárnő szólt, hogy hívták és országos díja-
zott lettem. 

Azóta már lezajlott a díjátadó, amin sajnos nem tudtam ott  
lenni. A szervező felhívott és örömmel gratulált. 

Élvezet volt részt venni valami újban, és képességeimet  
próbára tenni.

Keilbach Réka 7.o.

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Folytatás az előző oldalról
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Karate hírek
Az Iváncsai Kiai Shotokan Karate Egyesület Ercsibe  
kapott meghívást, a Barátság kupa néven 2015. december 
19-énmegrendezett harcművészeti találkozóra. Ezen a ver-
senyen sok neves klub képviseltette magát és némelyik  
mezőny bizony erősnek is bizonyult.
Eredmények:
Nagy Bulcsú  Kata (formagyakorlat)  Bronzérem
Szűcs Jázmin Kata Ezüstérem
Tóth Bence  Kata Aranyérem
Simó Patrik Kata Ezüstérem
  Kumite (küzdelem) Bronzérem
Patatics Benjámin  Kata Aranyérem  
  Kumite Ezüstérem

Ez után a szép eredmény után a téli szünet következett, 
de nem sokat tudtak pihenni a karatésok, hiszen Bachmann  
Tibor az új év elején máris elkezdte készíteni csapatát a feb-
ruári karate vizsgára, ahol a következő övfokozatok születtek:

Andrási Réka, Nagy Bulcsú, Simon Szilárd és Szűcs Jázmin 
2. gyermek fokozatot szereztek (fehér öv kettő piros csíkkal). 
Mind a négy karatés dupla övfokozatot szerzett.

Medve Natália szintén 2. gyermek fokozatot szerzett.
Tóth Bence és László Vivien 4. gyermek fokozat.
Patatics Benjámin 10. gyermek fokozat (Narancssárga öv 

két piros csík).
Simó Lóránt 1. Kyu (barna öv három fehér csíkkal).
Az övvizsgát tartotta Dr. Nánai Ferenc 8. danos karate  

mester.
Egy hét múlva az iváncsai karate csoport Adony kupára ka-

pott meghívást ahol 8 klub közel 90 versenyzője vett részt. 
Ezen a megmérettetésen csapat katában is kipróbálhatták 

magukat a fiatalok. 

Az iváncsai karatésok hét versenyzője nevezett erre a meg-
hívásra, ahol a következő eredmények születtek:

Csapat Kata 8 éves résztvevői: 
Simó Patrik, Szűcs Jázmin, Medve Natália  Bronzérem

Egyéni: 
Simon Szilárd     Kata Bronzérem
Simó Patrik Kata Ezüstérem
Szűcs Jázmin Kata Ezüstérem
Medve Natália  Kata Bronzérem
László Vivien Kata Aranyérem
Patatics Benjámin Kata  Ezüstérem 
  Kumite  Aranyérem

Bachmann Tibor elégedett az eredményekkel, de el-
mondása  szerint többet kell a fiatal karatékáknak gyakorolni 
a formagyakorlatokat, hogy biztosan ne hibázzák el a lépése-
ket verseny közben. Gratulálunk a versenyzőknek és további 
sok sikert kívánunk nekik.

Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.

Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008., OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

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

Készült 650 példányban, 2016. március 5-én

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

Megrendelés száma: 1/BH/2016.
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Baba-mama találkozó
Kedves Anyukák és Babák!
2015 októberétől rendszeresen tartunk Baba-mama találko-
zót, minden hónap első szerdáján.

Február 3-án a község legifjabb tagjaival is farsangolunk 
egy kicsit. 

A jelmez nem volt feltétele a részvételnek, de a jelenlé-
vő gyerkőcök mindegyike beöltözött, sőt 1-2 kiegészítővel 
anyukák is csatlakoztak a jelmezesek táborához, ahogy az ké-
peinken is látható.
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Március 2-án ismét találkoztunk. 
Az összejövetel jó hangulatáról a mellékelt képek tanús-

kodnak.

A következő találkozónk 2016. április 6-án szerdán  
9-11-ig lesz (nem baj, ha késtek, vagy előbb el kell menne-
tek!). 

A helyszín: Besnyő Község Önkormányzat Tanácsterme.
Várunk minden 0-3 éves korú gyermeket, akik még nem 

járnak közösségbe, és szívesen ismerkednének, játszanának 
kortársaikkal, természetesen édesanyjukkal együtt! 

Mindenki hozzon váltócipőt a gyerkőcnek, akár magának 
is, ha fázik a lába! 

1-2 játékot, ami strapabíró, és nem bánja, ha más gyermek 
is játszik vele! 

Amíg védőnőként dolgoztam, több édesanya jelezte igé-
nyét az ilyen jellegű programok iránt. Szerettek volna más 
kisgyermekes anyukával beszélgetni, tapasztalatot cserélni 
és játszótársat találni gyermeküknek. Ha a községünkbe be-
költöző családokra gondolunk, ez egy nagyszerű lehetőség 
megismerkedni a majdani ovis csoporttársakkal, édesany-
jukkal, de akik mindig is Besnyőn laktunk, sem biztos, hogy 
megállunk az utcán és beszélgetünk egymással, mert mindig 
csak rohannunk kell. 

Szakemberként is megtapasztaltam, hogy vannak kisgyer-
mekek, akik tartanak az idegenektől, ezért tartom fontosnak, 
hogy egy ilyen kis létszámú csoportban már lehetőségük 
van nekik is barátkozni, megtapasztalni, hogy nem csak ők  
vannak a központban, meg kell osztani a játékokat, vagy  
várakozni kell rá. 

A nagyobbacskák már emlékeznek rá, és várják a kisebb 
gyermekekkel való újabb találkozást, tudják a kicsik nevét, 
emlékeznek egyes játékokra. 

Az anyukák gondoskodása végtelen, örömmel tölt el a  
látvány, hogy vigyáznak egymás gyermekére, óvják a többi-
eket is. 

Szóba került már a nagyobbaknál az óvodai beiratkozás 
és azt gondolom, hogy ezek az együtt töltött idők segítenek 
majd, hogy könnyebben beilleszkedjenek az óvodai közös-
ségbe.

A tájékoztatás modern formáját kihasználva, alakult  
egy facebook-os zárt csoport, melyhez várjuk a 0-3 éves, kö-
zösségbe még nem járó gyermeket nevelő családok jelent-
kezését!
A csoport neve: Baba-Mama Klub Besnyő (zárt csoport)

Várunk minden érdeklődőt:

 Páli Szilvia védőnő  
és a Baba-Mama Klub tagjai
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Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 
2016. évi rendjéről
Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is térítés-
mentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést.  
Havonta egy alkalommal lehetősége van az újrahasznosít-
ható, illetve a komposztálható hulladék elszállítatására, az 
előre meghirdetett szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján  
reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve  
kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött 
anyagokat:
• Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös,  

üdítős, konzerves)
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált  

csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

Újrahasznosítható hulladékok szállítása az ingatlanokról:
2016. március 25., 2016. április 22., 2016. május 27.,  

2016. június 24., 2016. július 29., 2016. augusztus 26.,  
2016. szeptember 30., 2016. október 28.,  
2016. november 25., 2016. december 23.

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen 
üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunk-
kal emberek dolgoznak!Lehetőség szerint az újrahasznosít-
ható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek 
a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2016. évben is minden településen biztosítja 

az üveghulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szige-
ten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társasá-
gunk megfelelő teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25 kg), 
illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegek-
ben összekötve szállítja el az ingatlan elől, alkalmanként 0,5 
m3 mennyiségben.

Komposztálható hulladékok szállítása az ingatlanokról:
2016. április 11., 2016. május 9., 2016. június 20.,  

2016. július 18., 2016. augusztus 15., 2016. szeptember 12., 
2016. október 10., 2016. november 7.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy 
helyezze  ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM ke-
rülhet.
Házhoz menő lomtalanítás
Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, 
az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a 
háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, 
mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bú-
torokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb  
méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegel-
ve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek  
elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-

dék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtő-
gép…);

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulla-
dék.
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekap-

csolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka. 
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régi-

ós elérhetőségek egyikén jelezze a közszolgáltató felé. A 
lomtalanítás  nem konténerben történik.

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu

Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió: 22/576-070;  
kommunalis@vertikalrt.hu
Adonyi régió: 25/504-520; info@deszolg.hu
Sárbogárdi régió: 25/508-990; sargogard@deszolg.hu

FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készít-
se ki az ingatlana elé, előre egyeztetett időpontban!

VÁLTOZÁS!
Tisztelt Lakosok!

Értesítem Önöket, hogy 2016. január 1-től 
a településen működő 

családsegítő  
és gyermekjóléti szolgálat 

ügyfélfogadási ideje  
és telefonszáma megváltozott.
Besnyőn az idei évtől hetente két napon, 

hétfőn és szerdán 
várok minden kedves ügyfelet.

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ:8-15; SZERDA: 8-11

Léhner Nikolett családsegítő
Elérhetőség: 0670 633 60 56


