
Szép hagyományunk, hogy május utolsó hétvégéjén, Gyermek
napon a családok számára faluközösségi napot szervezünk, 
ahol kicsik és nagyok egyaránt élményeket gyűjthetnek, közö
sen élvezhetik a különféle kiállításokat, játékokat, vásári látvá
nyosságokat, valamint a sport és kulturális programokat.  Idén 
is a Nemzetközi Gyermeknap időpontjához igazítva rendeztük 
meg családi és gyermeknapunkat. Örömünkre szolgál, hogy 
az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, és a résztvevőktől 

is pozitív visszajelzések érkeztek: ez alkalommal is jól érezték  
magukat vendégeink. 

Köszönöm mindenkinek, aki az előkészítésben, a szervezés
ben, a rendezésben közreműködött, hogy segítette nagyren
dezvényünk sikeres lebonyolítását.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2016/3. szám

Folytatás képekben a 2-3. oldalon

Falunap, a családok kedvére

Nagyon mozgalmas heteket éltünk meg 
a Besnyői Hírmondó legutóbbi megje
lenése óta, így most örömmel számo
lunk be arról, hogy sikeresen zajlott le a  
hagyományos májusi csengettyűs talál
kozó, és jó a visszhangja a május végi fa
lunapnak, családi és gyermeknapunknak 
is. Örülünk, hogy sokan velünk ünnepel
tek, és reméljük, legközelebb is megtisz
telik rendezvényeinket látogatásukkal!

Elballagtak nagycsoportos óvodásaink, hogy az ősszel meg
kezdjék általános iskolai tanulmányaikat, és iskolánk nyolcadik 

osztályosai is búcsút intettek az intézménynek, tanáraiknak és 
egymásnak is. Rájuk a nyári szünet után várnak a középfokú 
oktatási intézmények. Reméljük, hogy sok szép emlék és hasz
nálható tudás került a tarisznyákba!

Nyár lévén kívánok minden kedves besnyőinek jó pihenést, 
kikapcsolódást, kellemes utazásokat, élményeket, és már most 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy augusztus 13-án lovasnap lesz 
Besnyőn. Az esemény plakátját lapunk hasábjain is olvashat
ják. Mindenkit szeretettel várunk erre a remek hagyományőrző 
rendezvényre is!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester
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Falunap, a családok kedvére
Folytatás az 1. oldalról
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Óvodánk életéből
Május hónapban megkezdődött az utolsó nagy hajrá óvodá
saink életében, hiszen mozgalmas időszak várt rájuk.

Csanádi Imre: Májusdicsérő

Május, mosolygós
békák torkát megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató-
röptetsz madarat,
meghozod a nyarat
pölyhös fecskét,
hólyagos cseresznyét.

Tavaszi ünnepeink közül az egyik legszebb megemlékezés
re készültünk csoportjainkkal. Anyák napján minden gyermek 
ünneplőbe öltöztette szívét, kedves versekkel, énekekkel, kis 
ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat.

A környezet megismerésére nevelés fontos szerepet tölt 
be óvodánk életében. 

Madarak és fák napján megfigyeltük az óvoda udvarán levő 
fákat, a rajtuk fészkelő kismadarakat, beszélgettünk, játszot
tunk e témában. Célunk, hogy szeressék, becsüljék és védjék 
az őket körülvevő környezet értékeit. 

Pünkösd ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak 
a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a  
jázmin és a bodza. Mi is ültettünk kertünkben virágzó nö
vényeket, pünkösdi királyt és királynét választottunk. „Ahol 
elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő és elveszik a 
múlt.”(Ancser Éva)

Nincs is meghatóbb egy óvónő számára, mint amikor  
elbúcsúznak a nagycsoportosok az évzárón, ballagáson.  
Három-négy év után sok-sok emléket hagynak maguk után 
az iskolába menők. A ballagás napján, csinosan felöltözve, 
hangos, vidám énekszóval búcsúztunk, amit nehéz volt köny
nyek nélkül megállni. 

A Méhecske csoportból 10 gyermek kezdi meg iskolai  
életét a következő tanévben: 

Bula Ádám, 
Csik Cintia, 
Domak Csaba László, 
Fülöp Csenge, 
Gábor Gyula Levente, 
Kaltenecker Zsombor, 
Simon Szilárd Attila, 
Somogyi Noémi Zita, 
Szladki Ferenc, 
Tálas Dzsenifer.

Május utolsó hetében tartottuk a Pöttöm hetet, melyen 
óvodásaink különböző programokon vehettek részt. Áprily 
Géza zenés műsorral szórakoztatta a gyerekeket, akik vele 
együtt énekeltek, játszották a megzenésített verseket. Az elő
adás nagy élményt nyújtott ovisainknak. Nagy sikert aratott a 
csillámtetoválás, izgatottan mutatták a gyermekek a karjukra 
„tetovált” mintákat.

Megrendeztük az I. Pöttöm Lovas Vágtát is, melyen  
csoportjaink gyermekei versengtek egymással. Nagy vison
gások, hajrák közepette hirdettük ki a győzteseket. 

Sajnos a szakadó eső kirándulásunk napján programjaink 
egy részét meghiúsította, de így is eljutottunk a Dinnyési  
Várparkba és a H2O Akváriumházba.

 Az utolsó nap a mozgásé volt, hiszen udvarunkon ugrálóvár 
fogadta óvodásainkat. 

Gyermeknapi ajándékunk egy új udvari játék volt, mely az 
óvodabál bevételéből és önkormányzati segítséggel valósult 
meg. Köszönjük a támogatást!
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A faluban sétakocsikáztak óvodásaink, ezúton is köszönjük 
Domak András segítségét! 

E cikk megjelenésekor már javában nyári idő van. 

Mindenkinek felszabadult, élményekben, örömökkel teli 
vakációt kívánunk!                             

Gazdag Erzsi: Nyár

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni.

A Faluházban rendezett ünnepséget követően sok sze
retettel köszöntjük lapunk hasábjain is aranydiplomás 
tanító  néninket, Bakos Benjáminnét, Marika nénit, aki 
ötven évvel ezelőtt végzett a Budapesti Tanítóképző 
Intézetben, és a közelmúltban vette át az ELTE Tanító-  
és Óvóképző Kar aranyoklevelét. Köszönjük, hogy 
besnyőiek generációi tőle tanulhatták meg a betűve

tést és a számolás alapjait, és hogy a tudásvágy magjait  
ültette el kisdiákjaiban. 

Gratulálunk a fél évszázados jubileumhoz, és jó egész
séget, boldog életet kívánunk kedves tanító néninknek!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Aranydiplomás tanító néninket köszöntöttük
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Bezártuk a 2015-16-os tanévet
Szeptemberben tele tervekkel, kipihenten kezdtük a tanévet, 
év végére pedig a szorgalmas tanuló és pedagógus is elfá
rad. Ez így van rendjén. Az év vége még számos feladatot ad, 
s a legfontosabb, hogy áttekintve a mögöttünk álló évet, a 
számvetés elkészüljön. Az év értékelése zárja ugyan az évet, 
de előkészíti a következő tanévet is.

Az elmúlt időszak is bővelkedett eseményekben. 
Május 10-én az egész iskola egy pályázat keretében  

Székesfehérvárra ment, ahol a Székesfehérvári Egyházme
gyei Múzeum programjain vettünk részt. A gyerekeket lekö
tötte a részükre összeállított program, s a kötetlen szabadidő. 
Sajnos egyedül az időjárás nem volt kegyes hozzánk. 

Minden évben május végén van az országos kompeten
cia mérés, mely a 6. és a 8. osztályosokat érinti, magyar és 
matematika tantárgyakból. Ebben az évben az idegen nyelvű 
mérés megelőzte a kompetencia mérést, sőt a 8. osztályosok 
plusz kiegészítő mérésben vettek részt május 19-én. Akiknek 
fontos volt a jó teljesítmény, az elfáradt év végére.

Május 27-én ismét útra kelt az egész iskola. Budapestre 
mentünk a Nagy Sportágválasztó rendezvényre. Az idő is 
kedvezett, s kb. 100 féle sportágat lehetett volna kipróbál
ni. Természetesen mindenki kedve, energiája függvényében 
sportolt.

Májusban voltak focistáink a megyei versenyen, Móron, 
ahol 5. helyezést értek el. Természetesen örülünk, s gratulá
lunk az eredményükhöz, hisz itt a legjobbak mérkőztek meg.

A szabadidős tevékenységek kellenek, hisz formálják a  
közösséget. Azonban azért vagyunk itt, hogy a gyerekek ké
pességeikhez mérten a beiskolázásnál megállják a helyüket. 

8. osztályosaink az alábbiak szerint folytatják tanulmányai
kat a következő tanévben:

- gimnázium: 6 fő, 
- szakközépiskola: 7 fő, 
- szakiskola: 2 fő 
került beiskolázásra. Csak az akarat, a kitartás, a követke

zetesség segítheti át továbbtanuló gyerekeinket a magasabb 
iskolában, meg persze a szülő.

Ballagó 8. osztályosaink:

Benyovszki Klaudia Kökény Rafael

Csirkovics Adrián Kurucz Zoltán Henrik

Debreceni Dezső Nagy Emese

Farkas Aliz Nagy Tibor

Fülöp Zoltán Oláh Viktória

Gölöncsér Márk Gergő Pribék István

Kovács Renátó
Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük nyugdíjas peda

gógusainkat, valamint Bakos Benjaminné, Marika nénit, aki 
nemrég vette át Aranydiplomáját, melyet 50 év után érdemel 
ki a pedagógus.

Júniusban az osztályok tanulmányi kiránduláson vettek 
részt. 

Június 10-én, az iskolagálán megmutattuk, hogy a tanulás 
mellett még mit tudnak a gyerekek. Valamennyi évfolyam te
hetséges tanulója, vagy éppen az egész osztály fellépett. Szí
nes, szórakoztató, színvonalas két órát töltöttünk el együtt. 
Lelkesen készült mindenki, s köszönöm a szülőknek, hogy 
ilyen nagy érdeklődést tanúsítottak.

A tanév egyik legszebb, legmeghatóbb eseménye a bal
lagás, mikor 8 év után útjukra bocsájtjuk gyerekeinket.  

Egy kicsit megszűnik az óvó-védő háló körülöttük, hisz na
gyobb önállóságra, kitartásra, szorgalomra lesz szükségük.
Kitűnő tanulók a 2015-16-os tanév végén:
1.osztály: kiválóan megfelelt: Bosnyák-Nagy Zsófia, Csenki  

Tamás, Erős László, Gábor Adél, Joó Ferenc,  
Kádár Bertalan, Kaszap Elina , Miskei Bianka, Simó 
Patrik, Szikszai Thesszalia, Varga Nóra 

3.osztály: Kroó Zoltán, Zarycki Emma
4.osztály: Horváth Viktor, Nyikus Evelin
5.osztály: Bán Ottilia, Pető Petra
6.osztály: Horváth Márton
7.osztály: Németh Barnabás, Varga Dorina
8.osztály: Debreceni Dezső , Farkas Aliz

„Év diákja”: Kiváló szorgalmáért, tanulmányi eredményé
ért az alsó tagozatban: Horváth Viktor, a felső tagozatban: 
Farkas Aliz

Az „Év osztálya” címet az 5. osztály kapta, példaértékű 
szorgalmáért, közösségi munkájáért.

Augusztusban javítóvizsgát tehet két tanuló, osztályozó 
vizsgát tehet egy tanuló.

Még a tanév végén beadtuk az Erzsébet-táborra a pályá
zatunkat. Az eredményes pályázatról június 21-én kaptunk 
értesítést, melynek értelmében 70 tanuló és 7 pedagógus 
vehet részt 2016. szeptember 19-21. között egy háromnapos 
táborban, Zánkán. 

A nyári szünetben szerdai napokon tartunk ügyeletet.  
Várom azon szülőket, akik a táborozási díjat (1000 Ft+2500 
Ft utazás) be tudják fizetni. Iskolánk támogatást tud nyújtani 
azon családok számára, akik szociálisan rászorulók (utazási 
költségtérítésre vonatkozik).
Javítóvizsga:  2016. augusztus 26-án  

9:00 órától 

Javítóvizsgára felkészítő: 2016. augusztus 24-25-én  
10:00-12:00 óráig. 

Tankönyvárusítás:  2016. augusztus 26-án  
10:00-18:00 óráig.,  
2016. augusztus 27-én  
8:00-12:00 óráig.

Tanévnyitó ünnepély 2016. augusztus 31-én  
17:00 órától, az iskola udvarán.

A szülőknek, kollégáimnak, Önkormányzat képviselő-
testüle tének, Polgármester asszonynak, a Sziront’Art köz
hasznú civil szervezetnek köszönöm az éves munkáját, s 
mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra!

Mátyási Sándorné, igazgató
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Gyerekszemmel
ISKOLAGÁLA
Már második alkalommal a tanév végén megrendezzük az 
iskolagálát. Minden osztályból a legügyesebb, versenyeken 
szereplő gyerekek lépnek fel. Mi, 5. osztályosok a Libák gá
gognak c. darabot és az angol színjátszó Gingerbreadman-t 
(Mézeskalácsember) adtuk elő. Végül köszönetet mon
dunk Rácz Barbarának, Barbi néninek az angol meséért, és  
Mátyási Sándorné, Éva néninek, aki pedig a Libák gágognak 
c. dramatikus játékra készített fel minket.

Pető Petra, Bán Ottilia 5. osztály

FOCI- FOCI ÉS FOCI
Az Arany János Általános Iskola focicsapata is megmutatta 
tudását ebben a tanévben. Kis szerencsével, de annál na
gyobb tudással és lelkesedéssel nem lehetett bennünket a 

megyei döntőig megállítani. A területi döntő Iváncsán volt, 
ahol III. helyezettek lettünk, de Pusztaszabolcs lemondta a 
további szereplést, így egyenes út vezetett a körzeti dön
tőbe, Rácalmásra. Itt az elődöntőben büntetőpárbajban 
győztesen kikerültünk, és döntőt játszottunk Baraccsal, ahol 
sajnos vesztettünk. De a megyei döntőbe Baracs nem tu
dott menni, ezért mehettünk Mórra. Itt a megye legjobb 5. 
helyezését hozhattuk el. Rettenetesen boldogok és büszkék 
voltunk. Hála és köszönet felkészítő tanárunknak, Fábián 
Balázsnak.

Csapatunk tagjai: Kovács Renátó, Pribék Isván, 
Patatics Zoltán, Németh Barnabás, Kökény Rafael, Fülöp  
Zoltán, Jámbor Tamás, Szikszai Gergő, Juhász Martin, Fejes  
Krisztián.

Kovács Renátó

CsengőFest, tizedszerre is siker!
A Szironta csengettyűseinek jelentős fordulópontokat ho
zott ez az év. Ezek egyike, hogy immár a tizedik CsengőFest 
csengettyűs találkozóra került sor idén májusban a szabad
téri színpadon és környékén. 

Szakmai munka, barátságok szövődése, együtt muzsiká
lás, közösségépítés és a közönség színvonalas szórakozta
tása egyaránt megvalósul a csengettyű fesztiválokon. 

A rendezvény az elmúlt tíz év alatt egybeforrt Besnyő köz
ség nevével, és sok hívet gyűjtött mind a csengettyűnek, 
mint hangszernek, mind községünknek.

A képviselő-testület és a magam nevében is gratulálok és 
további sikereket kívánok Sólyom Balázsnak és csapatának 
ahhoz a nívós zenei és kulturális szervező tevékenységhez, 

amellyel gazdagítják Besnyő és a környék életét, segítik a 
jövő nemzedékeket, öregbítik községünk hírnevét, határa
inkon belül és túl is. 

Önkormányzatunk a továbbiakban is támogatni kívánja az 
egyesület rendezvényeit.

A másik jelentős fordulópont a Szironta Csengettyű
zenekar életében, hogy az új hangszerek, a harangok is 
megérkeztek néhány héttel ezelőtt az Amerikai Egyesült 
Államokból.  Ezzel teljesült egy tíz éves álom. Az új hang
szerekkel az együttes adventi koncertjén találkozhat majd a 
közönség első alkalommal. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

ELBALLAGTAK…
Elballagtak nyolcadikosaink, ahogy az 
minden tanév végén megszokott do
log. És mi mindig próbálunk nagyon 
erősek maradni, nem elérzékenyülni, 
de nem szokott sikerülni. 

És mindig igyekszünk nagyon okos 
dolgokat mondani, útravalóul, talán 
többé-kevésbé sikerrel. Most azt kérem 
a volt nyolcadikos gyerekektől, akik 
Besnyő általános iskolájában gyűjtötték 
magukba a tudás alapjait, hogy mindig 
jó szívvel gondoljanak tanáraikra, tár
saikra, és soha ne felejtsék el, honnan 
indultak. És azt, hogy ide mindig haza 
fognak jönni,  itt mindig visszavárják 
őket, bármerre is visz az útjuk tovább. 
Sok örömöt a nyárra, boldog életet, 
sikereket kívánok Besnyő Község Ön
kormányzata és a képviselő-testület, 
valamint a magam nevében elballagott 
diákjainknak!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Féláras tóparti koncerteket biztosít a 
Szironta és a Popstrand együttműködése!
A Szirontánál évek óta gondolkodtunk már azon, mi lenne, 
ha a környező településekhez hasonlóan a besnyőieknek is 
lenne lehetősége féláron látogatni az Agárdi Popstrand kon
certjeit. Ez idén megvalósulhatott, hiszen a Szironta Együttes 
együttműködési szerződést kötött a Popstranddal, ami azt 
jelenti, hogy a besnyői lakcímmel rendelkezők 50 százalé-
kos kedvezménnyel vehetnek jegyet a koncertekre. A ked
vezmény igénybevételéhez a jegyvásárlásnál egy fényképes 
igazolványt és a lakcímkártyát kell felmutatni. 

Miért döntöttünk a Popstrand mellett? Szervezetünk szin
te a kezdetektől együttműködik az önkormányzattal is a helyi 
kulturális koncepció megvalósításában. Több éve gondol
kodunk azon, hogy milyen programokat szervezzünk a nyári   
hónapokban, de a hőségben sokan utaznak a Velencei-tó 
partjára, így kézenfekvő volt az ötlet: ha már sok besnyői hű
söl a tóparton, miért ne segítenénk abban, hogy ott találjanak 
értékes programokat? 

Több jubileumot kötöttünk össze idén, hiszen a Szironta 
az elmúlt három évben három jubileumot is ünnepelt (előbb 
megalakulásunk, majd a csengettyűkkel való találkozásunk 
tizedik évfordulóját és idén a tizedik CsengőFest-et) az Agár
di Popstrand pedig idén negyvenedik évadához érkezett, így 
már az évfordulók kapcsán is kézenfekvő volt a választásunk. 
Év elején megkezdtük a tárgyalásokat Turbók János főszer
vezővel, és a Popstrand idei, 40. évadnyitója előtt meg is 
kötöttük a megállapodást, melynek köszönhetően a besnyői 
lakcímmel rendelkezők 50 százalékos kedvezményt kapnak a 
belépőjegyek árából.

Nyár végéig igazi sztárparádét láthat a közönség, fiatalok és 
idősebbek is biztosan találnak kedvükre való programot. LGT, 
Neoton, EDDA, Omega, R-Go, Demjén Ferenc, Magna Cum 
Laude, Irigy Hónaljmirigy, hogy csak néhány ismertebb nevet 
említsünk a koncertező zenekarok és énekesek közül. 

A meglepetések és ajándékok sora pedig ezzel nem ér vé-
get, mert nyereményjátékot is hirdettünk! Érdemes hétről 
hétre figyelni a Szironta Facebook-oldalát, ahol rendszeresen 
osztjuk meg a soron következő koncertek plakátjait. A bejegy
zések kedvelői és megosztói között pedig belépőjegyeket sor
solunk ki!

A kedvezményekről felvilágosítást irodánkban (Besnyő,  
Petőfi utca 3-5.) adunk minden hétköznap 10-től 15 óráig, 
vagy telefonon a 06-25/222-111-es számon.

A nyár nem telik eseménytelenül számunkra sem. Felada
tunk akad bőven. Májusban megérkeztek új hangszereink, 
mellyel egy évtizedes álmunk vált valóra. Hangszerparkunk 
5 oktávnyi amerikai haranggal és 3 oktávnyi handchime-mal 
gazdagodott. Így a nyári szünet nagy kihívása, hogy megta
nuljuk megszólaltatni az új harangokat. A közönség először 
december 18-ai adventi koncertünkön hallhatja majd az új 
hangszereket.

A nyár az évadunk zárását is jelenti, hiszen májusban meg
tartottuk közgyűlésünket, melyen az elmúlt időszakot értékel
tük és kitűztük a következő évek céljait, feladatait. 

A Sziront'Art Közhasznú Egyesület közgyűlése a 2015. év 
beszámolóját 20.630 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 34.222 ezer 
Ft közhasznú bevétellel és 30.584 ezer Ft közhasznú ráfordí
tással, 3.638 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadta, a vezető 
tisztségviselők vonatkozásában a szükséges felmentvényeket 
kiadta. A szervezet éves beszámolója a hivatalos közzétételi 
helyen, a birosag.hu civilekkel foglalkozó részén elérhető. 

Akik pártolóként is támogatni kívánják szervezetünket, a 
2016-os évben 3.000 Ft-os pártolói díj mellett tehetik ezt meg. 
A támogatási összeget irodánkban befizethetik, vagy csekket 
is igényelhetnek. 

Találkozzunk nyáron is az Agárdi Popstrandon, a Facebookon 
vagy irodánkban! Mindenkinek kellemes nyarat és a koncer
tekhez jó szórakozást kívánunk!

A Szironta csapata
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Egy kis háztartási „Nem árt tudni!”
Egy közeli hozzátartozóm napokban történt esete motivált 
arra, hogy néhány gondolatot megosszak az olvasókkal. 
A történet röviden csak annyi, hogy háztartási tisztítósze
rek helytelen használata akár tragédiával is végződhetett 
volna.

Vizsgáljuk meg kicsit bővebben!
A magyar jogszabályok nagyon alapos figyelmet fordí

tanak az ún. kémiai biztonságra a munkahelyeken, azzal 
azonban szinte senki nem foglalkozik, hogy a háztartások
ban is előforduló veszélyes anyagok milyen kockázatokat 
rejtenek, miként kell azokkal bánni, hogy mégse okozza
nak balesetet vagy egészségkárosodást.

Az említett eset is ártalmatlannak tűnhet elsőre, mivel 
csak annyi történt, hogy csempetisztítás közben az ille
tő úgy gondolta kissé felturbózza a vízkőoldó hatását, és 
hozzákevert némi Domestost. 

A várt tisztítóhatás-növekedés helyett azonban vegyi re
akcióba lépett egymással a két anyag, és mérgező klórgáz 
keletkezett, ráadásul mindez egy ablaktalan, nehezen szel
lőztethető helyiségben.

A háztáji vegyészkedésnek - szerencsére - nem lettek 
végzetes következményei, megúszta némi halálközeli ér
zéssel és kétnapi kényszerhallgatással, ami a belélegzett 
klórnak volt köszönhető. 

Ez valóban szerencsésnek mondható kimenetel, mert 
az Erdey-Grúz féle Vegyszerismeret könyvben ez olvas
ható: „A klór erősen izgató hatású gáz, gyulladást okoz 
a kötőhártyákon, orrban, garatban, gégében, hörgőkben. 
Tömény gáz belégzése tüdőgyulladást és tüdővérzést 
okozhat.”

Ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni.
A történet egyébként nem egyedülálló. Vegyészként és 

munkavédelmi szakemberként számtalan esetben hoztam 
már fel példaként az esetet különböző cégeknél tartott  
oktatás keretében, mivel takarítónőknél ez sajnos elég 
gyakran előfordul.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a hasonló 
eseteket?

Először is tartsuk be a termék gyártójának előírásait! 
Ezek általában megtalálhatók a termékre ragasztott cím
kén. 

Nem árt tudni, hogy minden vegyi anyag forgalmazá
sához hozzátartozik egy ún. „Biztonsági adatlap”, amely 
részletesen leírja az összetevőket, a veszélyeket, a bizton
ságos tárolást, védőeszközök használatát, vagy például 
azokat az egyéb anyagokat, amelyekkel összeférhetetlen
ség áll fenn. 

Jelen példánkban, a Domestos esetében a savakkal való 
érintkezés, de ugyanez érvényes a Hypo-ra is.

Ezt az adatlapot - kérésre - a kereskedő köteles a vevő 
részére átadni. 

Leginkább a nagyobb szupermarketek vannak nagyon 
jól felkészülve erre, a vevőszolgálatnál pillanatok alatt elő
veszik és átadják a kért adatlapot.

Másodszor? 
Másodszor pedig ne kísérletezzünk megalapozott vegyi 

ismeretek nélkül!

Végül egy kis ellenmarketing: 
a Domestos nem egyéb, mint szebben csomagolt és 

drágábban értékesített Hypo. Az említett adatlapokból 
ilyen kis kereskedői huncutságok is kiolvashatók.

Papp László
munkavédelmi szakmérnök

„Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.”
Publ. Syrus

„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legna-
gyobb szükség lenne rá.”
 

DR.  BÁCSALMÁSI CSILLA 
ÜGYVÉD 

irodája 
 2456 Besnyő, József A. u. 21.

Elérhetőség: 06-70-777-53-19

bacsalmasicsilla@gmail.com

VÁRJA TISZTELT ÜGYFELEI JELENTKEZÉSÉT

JOGI TANÁCSADÁS (Végrehajtási ügyekben is)

OKIRATOK SZERKESZTÉSE (Angol nyelven is)
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POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET 
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BÜNTETŐÜGYEKBEN VÉDELEM ELLÁTÁSA
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A júniusi baba-mama találkozón a legapróbbakkal is meg
ünnepeltük a Nemzetközi Gyermeknapot. A rendezvényre 
most előadókat is hívtam, különlegessé téve a napot. 

Vendégünk volt: Muraközy Borbála, az Actavis területi 
képviselője, aki a bőrápolásról tartott interaktív előadást. 
Megismerhettük a Sudocrem alkalmazási területeit. 

Borbála nagyon jó hangulatot teremtett, szívesen kérdez
tek az anyukák. A tájékoztatáson felül finom péksütemé
nyekkel, apró ajándékokkal kedveskedett a jelenlévőknek, 
babáknak-mamáknak egyaránt.

Második előadónk már több alkalommal járt nálunk a 
Baba-Mama Találkozó keretein belül, a nagyobb gyerkő
cök szülei emlékezhetnek rá. Boldizsár-Posta Szilvia, a Hipp 
cég területi képviselője szívesen vállalta, hogy ismét eljön 
hozzánk. Csecsemő- és kisdedtáplálásról hallottunk fontos 
információkat, termékkóstolásra is biztosított lehetőséget. 
Bőrápolási termékeiket is bemutatta, szintén ki lehetett pró
bálni egyes készítményeiket pl: buborékfújós habfürdő, ez 
nagyon tetszett a kicsiknek! Szilvia sem érkezett üres kézzel, 
és megajándékozta a gyermekeket egy szép pólóval, kiska
nállal.

A Milupa cégtől is kaptunk termékkóstolót, tájékoztató 
anyagot, melyet mindenki hazavihetett magával. 

Léhner Nikolett, a gyermekjóléti szolgálat kolléganője 
közbenjárására gyermekeknek való üdítőt kaptunk a ren
dezvény támogatására, Besnyő Község Önkormányzata 
pedig, mint mindig, ismét gondoskodott egy kis frissítő 
üdítőről, csipegetni valóról, biztosította számunkra a helyet, 
vendégül látott bennünket.

Az előző találkozók alkalmával megmaradt egyéb termék
mintákat, matricákat, kis Ringató füzeteket is kiosztottuk, 
hogy még nagyobb örömöt szerezzünk a gyermekeknek, 
családoknak. Ezúton is köszönök mindenkinek mindenféle 
segítséget, szponzorációt! Az előadóknak köszönöm, hogy 
megtiszteltek minket jelenlétükkel, a cégeknek, hogy aján
dékokkal kedveskedtek nekünk!

Az előadások és meglepetések mellett persze volt sok  
játék is, új tagokat is köszönthettünk körünkben, így különö
sen szép volt ez a nap!

Továbbra is várunk minden 0-3 éves korú gyermeket és 
édesanyját a Baba-Mama Klubba, minden hónap első szer-
dáján 9-11-ig az Önkormányzat tanácstermébe!

További információk a Baba-Mama Klub Besnyő 
facebook-os zárt csoportban.

Páli Szilvia védőnő és a Baba-Mama Klub tagjai

Baba-Mama Klub hírek
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