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Kedves Besnyőiek!

Közmeghallgatás

Már javában benne járunk a november hónapban. Hidegre, esősre váltott az időjárás, de szerencsére kegyesek voltak még az
égiek a szüreti felvonulás résztvevőihez, és így idén ragyogó napsütésben, kellemes időben vonultak végig a falun s örvendeztették
meg táncukkal a vendéglátókat a
hagyományos rendezvényünkön
résztvevő fiatalok. Szemet gyönyörködtető, szívet melengető emlékeket rögzített a fényképezőgép kamerája. Képriportunk a felvonulás színes forgatagát örökíti
meg. Máglyát is gyújtottunk Szent Mihály napja alkalmából, és a közösségi kemencében sült langallóval
vártuk a résztvevőket.
Önkormányzatunk közmeghallgatáson adott tájékoztatást az elmúlt egy esztendő történéseiről, melyről
híradást olvashatnak a Besnyői Hírmondó címlapján.
Már készülünk a télre. Pár hét, és december első vasárnapján ránk köszönt az adventi időszak – s a gyerekek legnagyobb örömére –, Miklós napján jön Besnyőre a Mikulás is.
Örömmel adjuk közre az intézményeink és civil szervezeteink, közösségeink eseményeiről szóló beszámolókat és képeket. E helyről is jelezzük, hogy szívesen folytatjuk a régi Besnyőről szóló sorozatunkat is,
amelyben az Önök visszaemlékezései elevenítik fel
községünk múltjának emlékeit.

A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz
intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Besnyő Község Képviselő-testülete 2017. október 18-án
tartott közmeghallgatást, ahol Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester lakossági tájékoztató keretében összegezte
Besnyő Község Önkormányzatának 2016. szeptembertől
2017. szeptemberig végzett munkáját.
A közmeghallgatás keretében a község életét érintő leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd
a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőjének, Gönczölné
Rákász Zsuzsannának a beszámolója következett, végül a
Népdalkör 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette Szuszán Jánosné, Jolika, a Népdalkör vezetője.
A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadások
után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta.

JÖN A MIKULÁS!

Hagyományainkhoz híven
ismét felkeresi
a besnyői gyermekeket a Mikulás.
Az iskola udvarán

2017. december 6-án 16 órára

minden besnyői gyermeket, szülőket,
nagyszülőket is szeretettel vár
Besnyő Község Önkormányzata

Máglyagyújtás Besnyőn

Idén már ötödik éve, hogy Besnyő Község Önkormányzata is bekapcsolódott az „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek!”országos programsorozatba.
E programsorozat keretében, Szent Mihály napjának tiszteletére máglyát gyújtottunk az iskola udvarában. Vendégeinket az iskolaudvaron épült közösségi kemencénkben sütött langallóval vártuk. Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek és érdeklődőnek, hogy személyes közreműködésével, részvételével hozzájárult a programsorozat sikeréhez!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Halottak napja

Mióta ember él a Földön, mindig erősen élt benne a
vágy: biztosat tudni eltávozott szeretteiről, a függönyön túli világról, s mert bizonyosságot nem, csak
reményt nyerhetünk, elhunyt rokonaink, barátaink
emléke előtt, tiszteletünk jeléül fejet hajtunk, gyertyát
gyújtunk, vallási hovatartozástól függetlenül, immár
évszázadok óta, november másodikán.
A Halottak napját feralia néven már az ókorban is
megtartották. Mára e gyásznap a középkorban kialakult keresztény ünnepből – a november elsejei, állami
ünneppé nyilvánított Mindenszenteket követő napként
– általánosan elfogadottá és elterjedtté vált.
A távol élő családtagok, rokonok is útra kelnek, hogy
tiszteletüket tegyék eltávozott szeretteik sírjainál, s
fényruhába és virágdíszbe öltöztetik a temetőket. Az
emlékek, a tiszteletadás eme megnyilvánulása jó alkalmat teremt arra is, hogy felkeressék régen látott rokonaikat, és az asztal köré gyűlve idézzék fel a családi
emlékeket. Ma, a technika korában már nem a postást

lessük, hoz-e levelet távol élő rokonainktól, nem kapunk már táviratokat sem (ami, valljuk be, nem is akkora baj, mert mindig nagy szívdobogással járt, amikor
táviratot kézbesített a postás), mert felváltotta azokat
az sms, az e-mail, a viber, a messenger, hiszen ma már
nagyítóval kell keresni olyat, akinek nincs mobiltelefonja. És mégis, amikor a családok búcsúkor, szüretkor
esetleg már ritkábban, de Mindenszentek és Halottak
napja alkalmából rendszerint egybegyűlnek, a hazalátogatók felkeresik régi barátaikat, a szíveket jobban
átjárja a szeretet melegsége, s bár elhunyt szeretteinkre emlékezünk, mosolyogva örülünk azoknak, akikkel
együtt lehetünk itt, a Földön. Nekem ettől fényes ünnep e gyásznap.
–kk–

VARJÚ ZOLTÁN:

Szél viszi hamvaim
Itt vagyok veled, megőriz szemed,
Hiába viszi hamvaim a szél.
Itt vagyok neked, megérint kezed,
Emlékem az emlékeidben él.
Itt leszek veled, megőrzöm szemed,
Elvitte a hamvaim a szél.
Itt leszek neked, fogom majd kezed,
Bennem a lelked örökre él.
Paks, 2017. november 2.

Gyarapodott a Helytörténeti Gyűjtemény
Örömmel értesítem a lakosságot,
hogy ismét számos muzeális értékű tárggyal gazdagodott gyűjteményünk. Köszönjük az adományozóknak:
– Vass Györgynének a régi lemezjátszót és lemezeket,
– Papp Lászlónak a régi TV-t,
– Schmidt Anitának és Mikodi Attilának, a Schmidt Antal hagyatékából
származó rádiógyűjteményt,
– Papp-Lukács Jolánnak a korabeli
konyhaszekrényt és kályhát.
– Farkas Gábornak a két kukoricamorzsolót.
A gyűjtemény megtekinthető a
06 20 9149857-es telefonszámon
egyeztetett időpontban.
Szuszán Jánosné
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Óvodai életünkből
Szeptembertől új apró gyermekekkel bővült az „óvodások világa”. A vigasztaló szavak, az óvoda szeretetteljes
légköre segítette át a kisgyermekeket a kezdeti nehézségeken, a reggeli sírdogálásokon, nehéz elválásokon.
A „régi” óvodások nagy örömmel érkeztek, és hamar
birtokba vették az óvodát, a játékokat, az udvart. Újra
találkozhattak csoporttársaikkal, barátaikkal. A nagycsoportosok már az iskolára készülnek; sok dolguk lesz ebben az évben.
Fontos számunkra, hogy érzelmileg mindenki biztonságban érezze magát, szeretetet, törődést kapjon és derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalommal teli légkörben töltse napjait óvodánkban.
Az óvodai élet minden napján izgalmas tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára, melyekbe szabad döntés alapján mindenki bekapcsolódhat. Azonban
ügyelünk, hogy a szabad játék lehetősége minden nap
központi tevékenység maradjon, és a felkínált lehetőségek is ehhez kapcsolódjanak.
A hagyományok, jeles napok megélése, ápolása teszi
színesebbé óvodai életünket.
Szeptemberben, Szent Mihály havában a mindennapok tevékenyen teltek. A szorgos kis kezek először kitakarították a csoportokat és az óvoda udvarát a Takarítási
Világnaphoz kapcsolódóan, majd ezek az ügyes gyermeki kezek elkészítették a só-liszt gyurma péksüteményeket és a vásárfiákat a Mihály napi vásárra.
A nagycsoportosok szüreti mondókás, énekes játékos,
néptáncos műsorral léptek fel a községi szüreti felvonuláson, majd a Besnyőről elszármazottak találkozóján is
megörvendeztették a vendégeket egy őszi műsorral.
A mese szórakoztatja a gyermekeket, felkelti a kíváncsiságukat, jóra tanítja őket, lelki táplálékot nyújt nekik.
Ezért fontos, hogy minél több mesét hallgassanak az
óvodások is. A Népmese Napján az iskola 4. osztályos
tanulói újra örömet szereztek az ovisoknak a mesélésükkel, dramatizálásukkal.
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Október 3-án a zenés szüreti műsoron vidáman, önfeledten zenéltek, énekeltek, táncoltak óvodásaink.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. A
gyermekeket a közvetlen természeti és társadalmi környezetük minél alaposabb megismerésére, szeretetére
neveljük.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Süni csoportosok ellátogattak a könyvtárba, ahol Rózsika néni

mesélt nekik, beszélgetett velük és sok érdekes, gazdagon illusztrált gyermekkönyveket mutatott meg.
A környezeti nevelés során egyik célunk az állatok
szeretetére, óvására, állatokkal kapcsolatos felelős magatartásra nevelés. Az Állatok Világnapján játék, kisállat simogatás, séta közben az állatok megfigyelése által
történt a pozitív attitűd kialakítása.
November 6-án óvodásaink egy előadáson vettek
részt, ahol sok érdekes dolgot hallottak a keleti sünök
életéről, életmódjáról, táplálkozási szokásairól, gondozásáról, védelméről egy afrikai fehérhasú törpesün
segítségével. Az előadás végén természetesen minden
kisgyermek megsimogatta a sünit.

Heti egy-egy alkalommal jó hangulatú zeneovira, népi
játék foglalkozásra, katolikus hitoktatásra adunk lehetőséget a tehetséges, illetve érdeklődő gyerekeknek.
Reméljük, ebben a nevelési évben is minden kisgyerek jól fogja érezni magát a Pöttömsziget Óvodában.
Jókedvvel, vidáman érkezik majd reggelente az óvodába és élményekkel gazdagon tér haza otthonába.
”Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi
már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban
otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
/Varga Domokos/
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ISKOLÁNK HÍREI
Az első negyedév
A sok-sok adminisztrációs feladaton precízen, gondos
munkával túljutottak pedagógusaink. A tanév indítása
csak úgy lehet zökkenőmentes, ha mindenki a maga
területén elvégzi a kitűzött feladatokat. Ez vonatkozik a
csapatmunkára, benne az egyénre, szülőkre, gyerekekre
egyaránt. Elsődleges dolgunk természetesen a tanulástanítás, s hogy megfelelőképpen motiválva a gyermekeket, eljuttassuk elképzeléseik megvalósításához. Persze
ehhez legfőképpen az ő akaratukra, szolgalmunkra, s
nem utolsó sorban a következetes szülői odafigyelésre
van szükség. Iskolánk nyitott, a szülők érdeklődését, segítségét szívesen vesszük.
Szeptember hónapban 8,5 t hulladékpapírt gyűjtöttünk, s folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést is. Jártak 4.
osztályosaink a Népmese napja alkalmából az oviban, s
dramatikus játékkal előadtak egy mesét.
Az ünnepekre való készülődést már szeptemberben
elkezdtük. Mindig igyekszünk méltóképpen megemlékezni ünnepeinkről. Tartalmában és külsőségekben
is két szép megemlékezést tartottunk. Az 5. osztályosok október 6-án az Aradi vértanúkra, a 7. osztályosok
október 20-án az 56-os forradalom és szabadságharc
eseményeit felelevenítve segítették a megemlékezést.
Köszönet illeti a gyerekek felkészülését, lelkesedését.
Jó érzés, ha a szülők is eljönnek. Dicséretük, jelenlétük
nagyon fontos a gyerekeknek.
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Felavattuk a „kisgólyákat” s egy jól sikerült rendezvény volt ezen a délutánon is. Köszönöm az 5. osztályos
szülőknek a segítséget.
Az utolsó hétvégén részt vettünk az Országfutáson.
Jó, hogy sok kisgyerek lelkesen vállalja fel ezt a fajta,
egészségmegőrzéshez köthető tevékenységet is.
Az alsó tagozatban nyílt napot tartottunk sok érdeklődő szülő részvételével. Ez mindig egy lehetőség betekinteni a mindennapjainkba. Éppen elfáradtunk, s az
őszi szünet alkalmas volt a feltöltődésre.
Szakköreink beindultak, folytatva a gyógytestnevelést
és az elektrotechnikai szakkört is.
A Sziront’Art Egyesület segítségével az 1. osztályosok
zenei téren kapnak pluszt.
Lezajlott a mesemondó verseny válogatója is, ahol
az alábbiakban felsorolt tanulók bizonyultak a legügyesebbnek:
1. osztály

I. helyezett Halász Alexandra
II. helyezett Németh Regina
III. helyezett Benyovszki Áron

2. osztály

I. helyezett Domak Csaba
II. helyezett Benyovszki Máté
III. helyezett Tálas Dzsenifer

3. osztály

I. helyezett Szikszai Thesszalia
II. helyezett Kaszap Elina
III. helyezett Gyurnik Mihály

4. osztály

I. helyezett Bárdos Bianka
II. helyezett Nagy Vivien
III. helyezett Szigeti Alexandra

Gratulálunk minden résztvevőnek!

November hónapban hangsúlyosan szerepel munkatervünkben az egészségnevelés. A védőnő, a körzeti
megbízott fogorvos és az osztályfőnök segítségével ismét tartalmas programokat kínálunk a gyerekeknek.
Pályázat útján Budapestre látogatunk december elején,
az Advent Budapesten program keretében.
A mindennapokban sem feledkezünk meg a legfontosabbról, arról, hogy elsődleges dolgunk a nevelés-oktatás. A tanórák mellett fontosak a szabadidős tevékenységek is, hisz a nevelés fontos színterei.
Az időt nem siettetve, de a lehetőségeket figyelembe
véve, minden családnak sok-sok pozitív élményt, eseményekben gazdag ünnepeket kíván a Besnyői Arany János
Általános Iskola tantestülete.
Mátyási Sándorné
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Hírek a Besnyői Népdalkör házatájáról
2017. október 7-én, a Ráckeresztúri Pávakör 40. évfordulójának ünnepi rendezvényén műsorral és ajándéktárgyakkal köszöntöttük régi, kedves dalostársainkat.
Egy héttel később, október 14-én a XXIII. Kossuth Népdalköri Találkozón, Kisújszálláson, a gyönyörűen felújított
Vigadó épületében adtunk műsort, és megkoszorúztuk Kossuth szobrát a többi résztvevővel együtt. Délután a
Kumánia Gyógyfürdőben fürödtünk. Másnap gyönyörködtünk a 2016-ban, Csukás István 80. születésnapjára készült Pom Pom szoborban.
Ezután Cegléd városába látogattunk, amely bővelkedik műemlékekkel, de sajnos csak néhányat tudtunk megnézni:
– Kossuth Múzeum,
– Kossuth- erkély, ahonnan a híres „ceglédi toborzó beszédét „mondta Kossuth Lajos,
– 48-as emlékoszlop,
– református nagytemplom.
Szuszán Jánosné
népdalkörvezető
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Hallowe’en Party a baba–mama klubban

Az őszi szünetben újabb baba-mama találkozót rendeztünk. A megszokott összejövetelekhez képest annyiban volt más,
hogy Hallowe’en Party hangulatot teremtettünk. Arra kértem az édesanyákat, hogy emiatt ne verjék magukat költségbe,
ha van esetleg sütőtök, pók vagy denevér stb... motívummal ellátott póló, body stb. kisruhája a gyermeküknek, akkor
azt adják rá, esetleg az anyukák is vegyenek fel valamilyen kiegészítőt/ jelmezt. Tudom, sokak véleményét megosztja ez
az „ünnep”, miért tartjuk, magyarok vagyunk stb... A beöltözés nem volt kötelező, csak egy ötlet, és ha valakinek nem
volt hozzá kedve vagy lehetősége, akkor is nyugodtan eljöhetett.
Nagyon szép létszámban voltunk jelen. Az őszi szünet miatt nagyobb gyermekek is csatlakozhattak. Nagyon ötletes
jelmezek voltak, volt saját készítésű is. A mini büfébe is hoztak anyukák Hallowe’en-es nasikat.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az aktív részvételt!
A baba-mama klub híreiről, illetve újabb rendezvényéről a Baba-Mama Klub Besnyő zárt facebookos csoport tagjai
olvashatnak. A csoporthoz minden besnyői édesanya csatlakozhat, akinek gyermeke 0-3 éves korú, és szeretne részt
venni az összejöveteleken.
Páli Szilvia
védőnő
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Kempo versenyen voltak az Iváncsai
Kiai karatésok!
Október elején VIII. alkalommal került megrendezésre a
Pilisi KEMPO BAJNOKSÁG, amire az Iváncsai Kiai Karate
Sportegyesület is meghívást kapott.
A megmérettetésen 15 klub képviselte magát. Minden
versenyzőnek járt egy ajándékcsomag plusz egy ebédjegy.
A verseny rögtön a mester formagyakorlatokkal kezdődött ahol Bachmann Tibor, az Iváncsai karatésok edzője
ezüstérmet nyert. Nem sokkal később Fülöp Zsófia lépet
tatamira, szintén formagyakorlatban, ahol ő is ezüstérmet
szerzett az éremgyűjteményébe. Zsófi után Medve Natália
következett és a 10 évesek vegyes formagyakorlat kategóriájában nem talált legyőzőre. Így aranyérem került a
nyakába. A kis fiatal versenyzők között Halász Bendegúz
ezüstérmet szerzett.
A bajnokság ebéddel folytatódott, majd elkezdődtek
a light contact küzdelmek, amelyeket a kick-box szabályok szerint bonyolítottak le. Ebben a versenyszámban
Bachmann Tibor képviselte az iváncsai színeket, hiszen
még úgy gondolta, tanítványai nézzék meg a küzdelmeket, és ha úgy gondolják, jövőre ők is megpróbálhatják.
Sok várakozás után, a verseny végén a felnőtt versenyszám következett. A felnőttek mezőnyében ezen a versenyen mindig sok 18 év feletti versenyző szokott indulni, ezért még súlycsoport-mérkőzések szoktak lenni, de
azon a napon mindössze négy férfi döntött az indulás

mellett. Bachmann Tibor a második mérkőzésen lépett
szőnyegre egy olyan ellenfél ellen, akivel már idén megküzdött. Tibor nagyon izgult, hogy még egyszer le tudja-e győzni ellenfelét, vagy javítani tud a fiatal kempós. A
bírák a mai napon is Tibor zászlóját emelték a magasba,
így egyhangú pontozással másodszor is győzött a dorogi kempós ellen. Ezután a döntő meccs következett,
ahol az Iváncsai karatés egy idegen kempós ellenféllel
találta szemben magát, aki első mérkőzésén igazi harcos
meccset vívva jutott a döntőbe Tibor ellen. Karatésunk
fejben nagyon összeszedetten küzdött, és a verseny végén sima egyhangú pontozással elhozta a kempo kumite
bajnokság aranyérmét.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület

FUDOKAN KARATE
Minden kedden 16 órától
az iváncsai iskola tornatermében,
pénteken 16 órától
a besnyői iskola tornatermében.
Az edzéseket vezeti:
Bachmann Tibor, 4. dan nemzetközi
és országos bajnok, kempo bajnok,
az Európa-bajnokság ezüstérmese
Jelentkezés:
az edzések helyszínén vagy
Telefonon: 0470 373 1695 vagy 25 255 029
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Szüreti felvonulás és bál Besnyőn

Önkormányzatunk 2017. szeptember 30. napján rendezte meg településünkön a hagyományos szüreti felvonulást és
az azt követő bált.
Szép időben, nagyon lelkesen és vidáman járták be Besnyő utcáit a népviseletbe öltözött fiatalok, és tánccal, zenéléssel köszönték meg az érdeklődést és a megállókban a szíveslátást.
A felvonuláson részt vettek a helybéli és a környező településekről érkező csikósok és lovas kocsisok is. A kisbíró
hangos dobolás mellett buzdította hallgatóságát a szüreti mulatságon való részvételre. Tette ezt eredményesen és szép
sikerrel, hiszen az idei hagyományőrző rendezvényt fergeteges hangulatú szüreti bál zárta.
Köszönjük a részvevőknek, a segítőknek, hogy hozzájárultak e rendezvényünk sikeréhez, hagyományaink továbbéltetéséhez!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Képriport a szüreti felvonulásról
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