
Idén már hatodik éve, hogy a falu központjában lévő 
körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt, 
melynek gyertyáit vasárnap délutánonként gyújtottuk 
meg. Az adventi koszorút idén is Kroó Henrietta és 
édesanyja Kroó Istvánné készítette, amit ezúton is na-
gyon köszönünk. 

Adventi gyertyagyújtás

Kedves Besnyőiek!  

2016/6. szám

Elérkeztünk az év végéhez. Advent 
utolsó hetében járunk, és már csak né-
hány nap választ el bennünket a régi 
hagyományaink szerinti ünnepi évkör 
legszebb részétől, a fény megérkezé-
sétől, a karácsonytól, és hamarosan 
átlapozzuk a naptárakat a 2017. év első 
oldalára. E néhány nap a legnagyobb 
próbatétel minden évben az emberlel-
kek számára: az év leghosszabb éjsza-

kái, legsötétebb napjainak ideje, amelyeket lélekben egyedül 
kell megélni. Csak a hit marad nekünk, hogy nem szenvedni, 
hanem tapasztalni születtünk a Földre, és a fény győzedel-
meskedik a sötétség felett. 

Hideg van. Visszahúzódik a természet. A növények, az ál-
latok viselkedése is visszafogottá válik. Az ember számára 
ez az időszak az elmélyülés, az elmúlt esztendő értékelésé-
nek, az új tervek megálmodásának ideje. Ki-ki vessen számot 
azzal, miként telt a 2016-os esztendő, mit szeretne másként 
jövőre. 

Besnyő Község Önkormányzata is készül megvonni az év 
mérlegét, amiről elöljáróban csak annyit mondhatok: soha 
rosszabb ne legyen!

Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Folytatás a 2. oldalon

Kedves Besnyői Hívek!
2016. december 25-én vasárnap 15.00 órakor kezdő-
dik a karácsonyi ünnepi szentmise a Besnyői Római 
Katolikus Templomban. A szentmisét bemutatja: Páli 
Balázs agárdi plébános. Mindenkit szeretettel várunk!

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Besnyői R. K. Plébánia tagjai

Békés adventet, áldott karácsonyt kíván  
Besnyő Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete és az intézmények 
valamennyi dolgozója nevében

 Gémesiné Fejes Zsuzsanna Dr. Bugyi Katalin 
 polgármester kirendeltségvezető
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Az adventi időszak felkészülés a Karácsonyra. Ez az idő-
szak a legmagasabb szintű szellemi beavatás. 

Az a belső folyamat, amikor olyan lelki állapotba érke-
zünk el szentestére, hogy kézzel foghatóan érzékeljük a 
szeretet rezgését.

Karácsonnyal a FÉNY, a TEREMTŐ SZERETET ÚJJÁ-
SZÜLETÉSÉT ünnepeljük.

„Keltsd életre a benned élő fénymagot.
Minden olyan cél és vágy, mely szeretetből  
fakad, az a fény, mely által megújulhatsz.”

Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a következő 
gondolatokat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna  
polgármester

Angyali üzenet 
Bocsássunk meg magunknak, 
Bocsássunk meg egymásnak, 
Bocsássunk meg múltunknak, 
Teremtett világunknak.

Rázzuk le béklyóinkat, 
Dobjuk el gondjainkat, 
Hívjuk angyalainkat, 
Teremtsük világunkat!

Angyalok segítenek, 
Erővel feltöltenek, 
Lényükkel átölelnek, 
Folyton lelkesítenek.

Ahogy vagy, elfogadnak, 
Csodákkal támogatnak, 
Érzéssel tanítanak, 
Mindig bátorítanak.

Nincsenek véletlenek, 
Dolgok csak megtörténnek, 
S angyalok szeretnek, 
Lépten-nyomon vezetnek.

Angyalok most üzennek, 
Minden lénynek, embernek: 
A célja életednek: 
Helyt adj a szeretetnek!

Ez hiányzik Földünknek, 
Angyaloknak, Istennek, 
Valóságos lényünknek, 
S gyönyörű szívünknek.

(a szerző ismeretlen)

Adventi gyertyagyújtás
Folytatás az 1. oldalról
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Besnyőre is ellátogatott a Télapó
„Nagyszakállú Télapó, jó gyermek barátja. 
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja…” 
– énekli minden aprócska száj a közismert dalt december 
elején: várják a Mikulást. A Mikulás pedig évről évre, újra 
és újra megérkezik, s teletömött puttonyából minden al-
kalommal csodás kincsek bukkannak elő. Besnyőn sem 
volt ez másképp, és december 6-án ellátogatott hozzánk 

is a Télapó. Érkezéséig az Eleven Társulat kedves műsorát 
élvezhették kicsik és nagyok, majd az önkormányzat jóvol-
tából minden 14 év alatti besnyői gyermek kapott egy-egy 
mikuláscsomagot. Reméljük, mindenki nagyon jól érezte 
magát, és a kedves, öreg Télapó jövőre is ellátogat hoz-
zánk.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Ünnepi  
hulladékszállítás

Ezúton értesítjük Önöket,  
hogy Besnyő község területén 

a 2016. december 26-án 
esedékes lakossági hulladékszállítást  

Társaságunk

2016. december 24-én, 
szombaton 

fogja elvégezni.
Szolgáltató

FENYŐFAGYŰJTÉS
Január hónapban a Vertikál Nonprofit 
Zrt. két alkalommal gyűjti össze tele-
pülésünkön a fenyőfákat, amelyeket a  
hulladékgyűjtő edény mellé kell elhe-
lyezni.

A fenyőfagyűjtés időpontjai 
településünkön:  
2017. január 12. 

és 2017. január 26.
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A PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉLETÉBŐL
Eseményekben, élményekben gazdag időszakot zá-
runk ismét óvodánkban.

Márton napon a gyerekek megismerkedtek Szent 
Márton püspök élettörténetével, a nevéhez kötődő 
népszokásokkal, hiedelmekkel.A libalakoma sem 
maradt el: libazsíros kenyeret falatoztak a gyerekek 
és a szülők. Sötétedéskor óvodásainkkal és család-
jaikkal világító lámpásokkal felvonultunk az Önkor-
mányzati Hivatal elé, ahol libás játékokat játszottunk 
a gyerekekkel, majd süteménnyel és teával kínáltuk 
a felvonulás résztvevőit.

November 12-én az óvoda Szülői Szervezete jóté-
konysági retro partyt rendezett intézményünk támo-
gatására. Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek 
és a rendezvényt támogatóknak a hozzájárulásokat!

A téli időszakban igyekszünk megismerni, meg-
figyelni, és eleséggel ellátni környezetünk apró kis  
lakóit, a madarakat. 

A szülők által készített madáretetőket elhelyeztük 
az óvoda udvarán, feltöltöttük eleséggel, várjuk tol-
las barátainkat. 

Ezzel a tevékenységgel szeretnénk óvodásainkat 
madárvédelmi tevékenységre tanítani.

November 25-én Nagy Anita védőnő az egészséges 
táplálkozás megkedveltetése, illetve az egészség  
fejlesztése érdekében játékos foglalkozást tartott a 
gyerekeknek.

December 6-án zenés műsorral hangolódtak a 
gyerekek a Mikulás látogatására. Nagy izgalommal 
várták, hogy megérkezzen teli puttonyával, a sok-
sok csomaggal. Dalokkal, versekkel köszöntük meg 
az ajándékokat.

Az adventi időszak az eljövetel, a várakozás és egy-
ben a karácsonyi előkészület ideje. A szülők és az 
óvoda dolgozói feldíszítették intézményünket. 

A csoportokban az adventi naptárak segítségével a 
gyermekekkel együtt számoljuk a napokat, mennyit 
kell még karácsony estig aludni. A naptárak kis aján-
dékokat is rejtegetnek a gyermekek számára. Min-
den nap kisorsoljuk a boldog nyertesek nevét. 

Az adventi koszorú gyertyáit minden héten ünne-
pélyesen meggyújtottuk. 

Az 1. gyertya meggyújtásakor Nagy Laura elmesél-
te óvodásainknak, a „Mióta van csillag a karácsony-
fák csúcsán?” című mesét. 

A 2. gyertyagyújtást karácsonyi népdalokkal ünne-
peltük a Népdalkör tagjainak előadásában. A 3. gyer-
tya meggyújtásakor a Süni csoportosok táncoltak 
társaiknak. 

Az adventi időszak hangulata a szeretet, megbéké-
lés hangsúlyozása erős érzelmi feltöltődést ad mind 
a felnőttek, mind a gyermekek számára, ezt óvodai 
életünk minden percében érezhetővé tesszük, s ma-
gunk is átéljük.
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A Pöttömsziget Óvoda dolgozói meghitt karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt 
kívánnak mindenkinek!

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Félév előtt
Ünnep után ünnepek. Már csak pár hét a félévig, de talán 
az évnek ez a legnehezebb időszaka. Vannak muszáj dol-
gok. Ilyenek a témazárók írása, a felelések, s nem utolsó 
sorban a hagyományok ápolására való felkészülés. Lehet, 
hogy ezek nem tűnnek nagy dolgoknak, de rengeteg idő, 
energia és munka van bennük. Mi, pedagógusok látjuk, 
érezzük, hogy a gyerekek fáradnak. Legtöbbjük meg akar 
felelni az elvárásoknak, s ez mindenképpen sok energiát 
igényel részükről. Fontos, hogy az otthon, az iskola legyen 
a nyugalom szigete. Felnőtt és gyermek szervezetét egy-
aránt megviselte a novemberi időjárás, hisz a plusz 15oC-
ban a bacilusok kedvükre kiélhették magukat. Sok beteg 
kisgyerek volt, s bizony a lemaradást bepótolni sem köny-
nyű. Pont erre a hónapra esett az egészségnevelés pro-
jektünk, mely hangsúlyozottan szólt az egészségről, arról,  
hogy a mindennapokban hogy éljünk egészségesen.  
Köszönöm a védőnőnek, a fogorvosnőnek, Soós And-
rásnak az együttműködést. Játékos, beszélgetős-kötetlen 
formában szó volt a helyes táplálkozásról, a fogápolásról, 
a káros szenvedélyekről. A védőnő irányításával néhány 
lelkes tanuló elsősegély tanfolyamon vesz  részt. Egy dél-
után alkottunk. Minden osztály saját maga döntötte el, 
hogy milyen egészséges ételt készít, s kínálja meg vele 
társait. Ötletes finomságok készültek, s nagyon élvezték a 
gyerekek. Köszönjük a támogatást Juhász Andrásnak. 

Közben Nagyvenyimen jártunk, mesemondó versenyen. 
Iskolánkat Domak Csaba 1. osztályos, Szikszai Thesszalia 
2. osztályos, Kroó Zoltán 4. osztályos, Pető Petra 6. osztá-
lyos tanulók képviselték. Büszkék vagyunk Nagy Vivien 3. 
osztályos tanulónkra, aki a körzeti mesemondó verseny I. 
helyezettje lett. 

8. osztályosaink az évente megrendezésre kerülő in-
formatikai versenyen vettek részt: Szűcs Attila, Németh  
Barnabás, Jámbor Tamás 8. osztályos tanulók a Rudas 
„gpsz” informatikai csapatversenyen II. helyezettek lettek.  

Gratulálunk! Volt egy kis bulizás is: Hallowe’en-partyt 
rendeztünk november 11-én, s a játékos feladatok után 
discoval zárták a rendezvényt a gyerekek. 

Köszöntöttük 1. osztályosainkat. Az 5. osztály patronálta 
a rendezvényt. Sajnáltam, hogy mindössze egy nagyma-
ma és egy anyuka volt kíváncsi az elsősök avatójára. 

Meggyújtottuk november utolsó péntekén az első ad-
venti gyertyát. Innentől kezdve közös gondolkodással  
készültünk a közelgő ünnepekre. Ugyan még a hó várat 
magára, de Juhászné Bogárdi Erika egy hatalmas hóem-
berrel lepett meg minket, melyet nagyon köszönök a gye-
rekek nevében is. 

A Mikulás is megjött december 5-én, s 6-án osztálykeret-
ben ünnepeltek a gyerekek. Ajándékot mi is kaptunk. Egy 
körzeti teremfoci selejtezőn élen jutottak be a döntőbe fo-
cistáink. Szép eredményüknek örülünk, s ismét a Kul-Turi 
segített ki bennünket az utaztatásban. Nagyon köszönjük! 
A körzeti versenyről a II. helyet sikerült elhozniuk. 

Az ajándékok sorában kiemelkedő jelentőségű volt egy 
tankerületi integrált matematika verseny. Iskolánkat képvi-
selte a 2. osztályból: Joó Ferenc III. helyezett, a 4. osztály-
ból Gelencsér György, aki II. helyezést ért el, s gratulálunk 
Bárdos Dorina 6. osztályos tanulónak az I. helyezéshez. 

Egy MOL-lal kötött szerződés segített hozzá minket 30 
db laptophoz. Péter Mónika segítségével sikerült a szerző-
dést megvalósítani, s a Kul-Turi, mint közhasznú szervezet 
is kellett hozzá. Ez egy igazi karácsonyi ajándék.

A Luca-nap régi hagyomány az intézményben. Ötletes 
jelmezben vonultak fel a boszik, s a különböző helyszíne-
ken pedig játszottak, táncoltak, alkottak, jól szórakoztak a 
gyerekek. A szülők ismét maximálisan mellettünk álltak, 
segítségüket, felajánlásaikat köszönjük. Kreatív dolgokat 
árultak az osztályok az adventi vásárban. 

December 6-án Pusztaszabolcson voltunk ötvenen, a 
Szakképzés Európai Hete című rendezvényen. 

Folytatás a 6. oldalon
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A helyi tejüzem kóstolóval egybekötött bemutatkozása 
nagyon tetszett a gyerekeknek, de a színdarab is nagyon  
lekötötte őket. Megérkezett a Pont Velem gyűjtési akció első 
ajándékcsomagja, s többen kaptak értékes ajándékokat. 

Úszóversenyen volt két tanulónk Iváncsán. Patatics  
Zoltán 8. osztályos tanuló aranyéremmel, Nagy Szabolcs 
7. osztályos tanuló ezüstéremmel jött haza. Gratulálunk, s 
hozzáteszem, hogy a tavalyi év volt az utolsó, amikor úszni 
mehettek. Hamarosan itt a félév. Most egy kicsit elmennek 
pihenni a gyerekek, s a családdal szeretetben ünnepelni.  
Január 3-án találkozunk újra. 

Békés, áldott ünnepeket kívánok a település vezetőinek, 
szülőknek, nagyszülőknek, tanulóknak a magam és a tan-
testület nevében.

Mátyási Sándorné

Hírek az iskolából Folytatás az 5. oldalról
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Gyerekszemmel
Egészségnap: 
Az egészségnap során minden osztály készített egy 
egészséges ételt, amelyet minden más osztály kóstol-
tatott végig, látva, életük kialakításához és egészséges 
életmódjukhoz mi szükséges.

Mikulás:
Járt a Mikulás a besnyői iskolában is. Ismét a 8. osz-
tályosok kísérték végig a Mikulást, sok gyermeknek 
okozva  örömet. 

Minden osztályba külön mentünk be. Énekeltünk.

Luca-nap:
Hagyományunk szerint ebben az évben is megrendez-
tük a Luca-napot. 

Nagyon sok gyerek öltözött be a boszorkányverseny-
re. Mint minden évben, most is volt jósnő, kvíz, büfé, 
sok játék, nyüzsgő szülő, akiknek az iskolások nevében 
is szeretnénk köszönetet mondani. 

Első 3 helyezett bosziversenyben: 
1. Keilbach Réka, 
2. Patatics Zoltán, 
3. Varga Laura
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Bór Alex Sándor
Góman Jázmin

Halász Dominik

Ősz Bíbor Zselyke

Rituper Hanna Sára
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Halász Dominik

Kemecsei Krisztina Noémi
Kovács Andonisz

Rituper Hanna Sára

Szikszai Edmond

Tunyogi Gábor
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Szeretettel gratulálunk a 2016. 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:

 Gémesiné Fejes Zsuzsanna  polgármester  és  Dr. Bugyi Katalin anyakönyvvezető

Juhász Nikolett  
és Verebi Miklós

Kaszap Tünde  
és Kaszap László

Kerkuska Mariann  
és Kerkuska József Miklós

Molnár Frida  
és Jakus Ferenc

Matkovics Krisztina  
és Matkovics Gábor

Pintyéné Hufnágel Andrea  
és Pintye Miklós László
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Szeretettel gratulálunk a 2016. 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:

 Gémesiné Fejes Zsuzsanna  polgármester  és  Dr. Bugyi Katalin anyakönyvvezető

Komáromi-Jakab Erika  
és Komáromi Gábor

Kovács-Kósa Zsuzsa Ilona 
és Kovács József

Kökény Veronika  
és Kökény Efraim Vilmos

Ölbei-Szűcs Tímea Bernadett  
és Ölbei Sándor

Szikszai Gábor Richárdné  
és Szikszai Gábor Richárd

Szabó Barbara  
és Sztojka Zsolt
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BESNYŐRŐL ELSZÁRMAZOTTAK  
10. TALÁLKOZÓJA
„Jól esik az elsüllyedt öreg utakat megjárni, a fia-
talság ragyogó útjait, és az álmokat, amelyek örök-
kévalóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni 
és boldognak lenni, mint szeretetben megfürdött 
emberi lélek.”

Ezzel a mottóval hívta össze a Besnyőiek Baráti Köre kis 
szervezőcsapata 2016. október 19-én az idei találkozót. 

Immáron tíz éve, hogy létrejött a Besnyőről elszárma-
zottak találkozója. A kerek évforduló alkalmat adott a ta-
lálkozó résztvevőinek - akik közel nyolcvanan voltak - egy 
kis visszatekintésre, visszaemlékezésre, emlékidézésre. 
Az elmúlt tíz évet idéző rögtönzött kiállítás és egy-egy  
emléklap várta a hazalátogatókat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester asszony  
nyitotta meg a találkozót, és méltatta a baráti kör tevékeny-
ségét. Megköszönte a képviselő-testület és valamennyi 
besnyői nevében Fónad Józsefné, Nellike munkáját, aki 
megálmodta és létrehozta az egyesületet. Elmondta, hogy 
a falu szépítésében, még szerethetőbbé tételében kiemel-
kedő munkát végzett vezetésével az egyesület: 2010-ben 
II. világháborús emlékművet, 2012-ben közösségi kemen-
cét kapott a település, 2013-ban elkészült a kemence fölé 
emelt faszerkezet és felújították a ligetben levő kopjafa 
talapzatát. A méltatás zárásaként virággal és emléklappal 
köszöntötte a Baráti Kör Fónad Józsefnét. 

Nagyné Farcalasz Vasziliki, az egyesület titkára, köszönt-
ve a résztvevőket meggyújtotta az emlékezés gyertyáját 
azokért, akik már nincsenek köztünk.

A megnyitót az iskolások köszöntő műsora követte. A 
versek a szülőföldről, a barátságról szóltak, melyeket Kiss 
Márk 4. osztályos és Laczi Zoltán 6. osztályos tanulók adtak 
elő. Megható pillanata volt a találkozónak, amikor Pintér 
Márta, a Besnyőről elszármazottak nevében összeszorult 
szívvel szavalta el Baranyi Attila: Vissza-visszatérek  című 
versét. Nagy sikert arattak modern táncukkal a Garaguly 
Krisztina tanítónő által felkészített kisiskolások. Őket kö-
vette Molnár István Dániel, iskolánk néptánc oktatójának 
és barátainak színvonalas néptáncbemutatója.

Szűcs Attila 8. osztályos tanuló gondoskodott arról, 
hogy az elmúlt évek eseményeiről szóló képeket kivetítőn 
láthattuk a találkozó ideje alatt. Arról, hogy az idei találko-
zót is megörökítsük a Polgárőr Egyesület elnöke, Csordás 
József gondoskodott.  Fényképezte, videózta az esemé-
nyeket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idei találkozónkra is el-
jött Hajnal Józsefné, Adél néni, aki az ötvenes években 
tanított Besnyőn. Őt egykori tanítványa, Jakab Istvánné 
Rózsika köszöntötte virággal.

A találkozó résztvevői elhelyezték az emlékezés koszo-
rúit a II. világháborús emlékműnél.

A megnyitót kellemes, baráti beszélgetés és ebéd követ-
te, mely meglepetéssel zárult: egy hatalmas tortát kaptak 
a találkozó résztvevői Besnyő Község Önkormányzatától.

Baki Ferencné, az egyesület ideiglenesen megbízott 
elnöke, a tagok nevében köszönetét fejezte ki Gémesi-
né Fejes Zsuzsanna polgármester asszonynak, a Baráti 

Kör tevékenységének támogatásáért. Megköszönte Tóth  
Zsuzsannának az egyesület vezetését, amit 2013. év végé-
től 2016 októberéig látott el.

Köszönet Fabók Józsefné és Szabó Lászlóné áldozatos 
munkájáért, a találkozók szervezéséhez nyújtott segítsé-
gért – ők az idei találkozón családi okok miatt nem voltak 
jelen.

A találkozón szó esett az egyesület további működési 
lehetőségeiről is. A továbblépés útját az egyesület a köz-
eljövőben határozza meg.

Fónad Józsefné, Nellike javaslatára az idei évi tagdíjak-
ból és a meglevő egyesületi pénzösszegből a ligetben 
megrongálódott pagoda felújítását támogatja a Baráti Kör. 
A javaslatot a jelenlevők elfogadták. A kora délutáni órá-
kig zajlottak a hangulatos beszélgetések, emlékidézések.

Végezetül köszönet illeti a kis csapatot, akik az idei  
találkozót megszervezték, Gémesiné Fejes Zsuzsanna pol-
gármester asszony és Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgár-
mester asszony, egyesületi titkár támogatásával: 
Baki Ferencné, Gémesi Jánosné, Farkas Ferencné,  
Kovács Lászlóné, Rapai Jánosné, Sárosdi Józsefné, Vígh 
Jánosné.
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Kedves Barátaim!
Nagy örömmel fogok tollat ismét, és mondok köszö-
netet a megtiszteltetésért, hogy novemberben újra 
köztetek lehettünk a BESNYŐRŐL ELSZÁRMAZOT-
TAK 1O. TALÁLKOZÓJÁN. 

A szívélyes fogadtatás, a hangulatos kis műsor és 
az azt követő hosszú, baráti beszélgetések olyan él-
ményekkel gazdagítottak bennünket, amelyek nem 
csak a következő találkozásig fognak élni bennünk, 
hanem mindaddig, amíg képesek leszünk az emlé-
kezésre.

Minden ilyen találkozó egyben visszapillantás is. 
Bár a dalszöveg szerint csak a szépre emlékezünk, 
tudjuk, hogy ez nem egészen így van! Az átélt ese-
mények emléke mélyen beleivódik a lelkünkbe. 

A régi, kedves arcokat látva, most is elvonultak 
előttem az ott töltött évek meghatározó eseményei 
/1956/, később a „Besnyői dráma” kis áldozatainak 
temetése, némely családban tapasztalt nehéz gyer-
mek-és felnőtt sorsok, amelyekbe abban az időben 
egy kicsit belepillanthattam. 

Most viszont örömre kell hangolódnunk: küszö-
bön áll a legmeghittebb, legkedvesebb ünnep, ami-
re mindannyian nagyon készülünk: a gyerekek az 
ajándékvárás örömével, a felnőttek pedig az együvé 
tartozást, a szeretet melegét keresve.

Rohanó, anyagias világban élünk. Most meg kel-
lene állni, elcsendesedni egy kicsit. Megtalálni újra 
egymást és átérezni a karácsony ünnepi perceit, bé-
kéjét...

Családom nevében is áldott, szép ünnepeket kívá-
nok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit:

Törökszentmiklós, 2016. december 

Hajnal Józsefné Adél néni



14

December 17-e mérföldkő a Szironta - de bátran mond-
hatjuk, hogy Besnyő - életében is. Több mint egy évtize-
des álmunk vált valóra azzal, hogy az idei Advent sétány 
keretében egy igazán emelkedett hangulatú koncerten, 
ismét teltház előtt mutattuk be új hangszereinket.

Májusban vehettük kézhez új handbell és chime-
készletünket, amely országos szinten is egyedülálló a 
hangterjedelmét tekintve. Bevalljuk, akkor még magunk 
is félve mertük kimondani, hogy idén az Advent sétányon 
láthatja-hallhatja a közönség azt, milyen élményt képesek 
adni ezek a harangok, de az elmúlt bő fél év örömmel, 
kétségbeeséssel, a vele járó konfliktusokkal teli és ren-
geteg verejtékkel járó próbával tűzdelt útja még jobban 

összekovácsolja a csapatot, hiszen az ilyen koncertekért 
érdemes csinálni. Új fejezet nyílt együttesünk életében: 
egy rögösebb, de lehetőségekkel teli útra léptünk. Bízunk 
benne, hogy a koncerten személyesen résztvevők és a 
Facebookos online közvetítést figyelemmel kísérők szá-
mára is felejthetetlen estét sikerült szereznünk és öröm-
telivé tudtuk tenni a karácsonyvárást. Aki pedig lemaradt, 
sem maradt le, mert a közösségi oldalon visszanézheti a 

SZIRONTA ADVENT SÉTÁNY



15

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy anyagi hozzájárulá-
sukkal és tanácsaikkal, bejelentéseikkel 2016. évben is segí-
tették a Dunaújvárosi Vízi Társulat munkáját.

107 ezer hektáron, 24 önkormányzat területén, több mint 
300 km vízfolyáson dolgoztunk saját embereinkkel és közfog-
lalkoztatottak bevonásával. 

Jelentősebb iszapolásokat végeztünk Perkátán, Bárány-
járás környékén, Baracson a Kokasdi-ér felső szakaszán, és 
Mélykúton, átereszt építettünk Sárosdon. 

Az elvégzett gépi és kézi gaz- és nádkaszálás meghaladta a 
4 millió négyzetmétert. A munkavégzés részleteiről a www.
dunaujvarosivt.tir.hu honlapról tájékozódhatnak. 

Az önkormányzatokkal történő együttműködés és az Önök 
bejelentései segítenek minket abban, hogy a rendelkezésre 
álló erőforrásainkat ott hasznosítsuk, ahol legnagyobb szük-
ség van a beavatkozásra. 

A téli időszakban az ünnepek után folytatjuk a munkát. 
Törekszünk arra, hogy a téli-tavaszi belvíz kialakulására ér-
zékeny időszakra a medrek alkalmassá váljanak a csapadék 
elvezetésére. 

Reméljük, 2017-ben is tartalmas és gyümölcsöző lesz 
együttműködésünk, amelyet az Önök támogatása fog ismét 
megalapozni! 

Köszönjük együttműködésüket 2017-ben is!
Áldott adventi készülődést, karácsonyt és boldog új évet 

kívánva,
Szabó Tamás

Intéző Bizottság elnöke
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói
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Tisztelt földtulajdonosok és földhasználók, 
Kedves Támogatóink!

koncert egészét. Külön köszönet illeti az Önkormányzatot 
közreműködéséért, hiszen segítségükkel idén a karácsony 
fényei festmények formájában is kirajzolódtak az iskola és 
a Faluház falain. Nagy öröm számunkra, hogy az Advent 
sétány mára igazi karácsonyváró közösségi eseménnyé 
vált, ahol kicsik, nagyok, idősek és fiatalok is megtalálják a 
számukra kedves programokat. 

A Szironta utánpótlás citerásai, az iskolások és a nép-
dalkör adventi műsora, az adonyi cserkészcsapat, a kará-
csonyi vásár, a forralt, bor, a húsos káposzta, a kemencés 
lángos és a karácsonyi édességek mellett koncertjeinkkel 
tudjuk meghálálni érdeklődésüket. Ahogyan a rendez-
vény létrejöttében közreműködő szüleinknek, rokonaink-

nak, ismerőseinknek, önkénteseinknek, munkatársaink-
nak sem tudunk elégszer köszönetet mondani azért, hogy 
az előkészületek nehézségei során elviselnek bennünket, 
megvalósítják – sokszor megvalósíthatatlannak tűnő – öt-
leteinket, és ők is ötleteikkel színesítik a programokat, de 
legfőképp azért, mert így együtt, a közönségért, a közös-
ségért dolgozhattunk és dolgozhatunk a jövőben is.

Szironta Együttes
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Az év folyamán igyekez-
tem szem előtt tartani a 
nagyobb ünnepeket, és ha 
ehhez közel esett az aktuális 
összejövetelünk, akkor ezt 
mi is megünnepeltük. Így 
történt ez most is, az idei év 
utolsó baba-mama találko-
zóján december 7-én. Nagy 
örömömre szolgál, hogy is-
mét sokan eljöttek.

A résztvevőknek felaján-
lottam, hogy a kicsiket 
öltöztessék bármilyen Mi-
kulással, téllel kapcsolatos 
ruhába, akár anyukák is 

vegyenek fel ilyen jellegű kiegészítőt, hogy hangolódjunk 
egy kicsit az ünnepre. Természetesen ez nem volt kötele-
ző! 

Minden jelenlévő egy kis „Mikulás csomaggal” távozha-
tott, melyben néhány termékminta, matrica, termékismer-
tető és a Ringató 2 db mintafüzete volt megtalálható. 

Nagyon gyorsan eltelt ez a nap is. A kicsik szemmel 
láthatóan jól érezték magukat, érdeklődtek egymás iránt. 
Ezen alkalmak során újabb és újabb játékokkal ismerked-
hetnek meg, köszönhetően, hogy mindenki hoz magával 
játékot, így kipróbálhatják egymásét. 

Fontos szocializáló hatása a találkozóknak, hogy el kell 
kezdeniük, megtanulni, hogy nem minden „az enyém” 
meg kell osztani a többiekkel is a játékokat. Szerencsére 
ebből eddig még nem volt probléma, és olyan aranyo-
sak a kicsik, hogy az ennivalójukat is szívesen megosztják 
egymással. 

Lehet, hogy már több alkalommal is írtam, de nekem 
mindig szívet melengető látni, hogy nem csak a saját 
gyermekeikre ügyelnek az anyukák, hanem egymáséra is. 
Nagyon szuper a csapat!

 Nagyon örültem volna, ha esetleg karácsonyi ünnepsé-
get is szervezünk, de a tervezett időpontban már nagyon 
közel lenne a karácsony, és rengeteg tennivaló akad ott-
hon mindenkinek, talán majd jövőre.

Továbbra is várunk minden 0-3 éves korú gyermeket 
és édesanyját a Baba-Mama Klubba. A következő baba-
mama találkozó időpontját, illetve egyéb információkat a 
Baba - Mama Klub Besnyő facebook-os zárt csoportban 
olvashatnak az érdeklődők. 

Köszönöm mindenkinek: a régi és új tagoknak egyaránt 
az egész éves kitartást, hogy ilyen jól együtt tudunk mű-
ködni! 

Érdeklődésetekkel, pozitív hozzáállásotokkal rendszere-
sen meg tudjuk tartani az összejöveteleket! 

Természetesen, hálás vagyok az Önkormányzatunk 
dolgozóinak is, akik az összejövetelek lebonyolításához 
a termet biztosítják, és ezen felül mindig kedveskednek 
nekünk valami finomsággal is!

Áldott, békés, boldog Karácsonyt, és egészségben, si-
kerekben, gyermekmosolyban gazdag Új Évet kívánok 
minden Családnak!

Páli Szilvia védőnő

BABA-MAMA TALÁLKOZÓ


