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Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó e havi számában visszatekintünk az elmúlt két
hónap eseményeire, köztük is kiemelten a falunapi pillanatokat elevenítjük fel. Megemlékezünk az idei
CsengőFest rendezvényről, a népdalköri találkozóról, civil szervezeteink
programjairól csakúgy, mint az óvodai, illetve az iskolai tanév lezárultáról, a ballagásokról, utánpótlás focistáink sikereiről. Részletes tájékoztatót

olvashatnak a lapban a családsegítéshez és a gyermekvédelemhez tartozó szolgáltatásokról, és kiemelten foglalkozunk pályázatainkkal, folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseinkkel is.
E helyről is meghívom Önöket, családtagjaikat, barátaikat az idén ismét megrendezésre kerülő besnyői lovasnapra és a Szent Mihály napja alkalmából rendezendő
szüreti felvonulásra és bálra, tűzgyújtásra is.
Várjuk Önöket szeretettel!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Beadott pályázatainkról

Pályázunk a faluház külső felújítására, az iskola udvarán elhelyezendő játszótéri eszközökre, valamint a vízműtelep felújítására. Nagyon bízunk abban, hogy a még el nem bírált pályázataink is kedvező eredménnyel zárulnak, és Besnyőt tovább
fejleszthetjük, szépíthetjük a pályázati források segítségével.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Pályázati forrásból lehetőségünk volt egészségnapok, szűrővizsgálatok, rendezvények szervezésére, és iskolásaink
részére sporteszközök beszerzésére is.

FejlesztéseK

Az iskola udvarán és a Piactéren térköveztünk és utcabútorokat helyeztünk el.

Elkészült a piactéri liget előtti járdaszakasz felújítása, jelenleg zajlik az Új utca járdafelújítása, útjavítások, és hamarosan
kezdődik a Kossuth utca járdafelújítása. A felújítás alatt előfordulhat, hogy az érintett járdákat pár napig nem lehet majd
használni.A kellemetlenség miatt ezúton is elnézésüket kérjük, megértésüket és türelmüket pedig előre is köszönjük!

Rákóczi utcában lévő buszmegállónál is szükséges volt a javítás

2

Piactéri liget

Piactéri liget előtti járda a felújítás előtt

Piactéri liget előtti járda a felújítás után

Új utca a járdafelújítás előtt

Új utca járdafelújítása

Mindezek mellett folyamatban van az Iváncsa-Besnyő-Beloiannisz közös szennyvíztisztító telep felújítása, és hamarosan
megkezdődik a Rákóczi utcában a 179. hrsz-ú ingatlantól a 169. hrsz-ú ingatlanig a vízi-közmű kiépítése.
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Gyermeknappal egybekötött családi nap Besnyőn

Immár hagyomány településünkön, hogy május utolsó
hétvégéjén, Gyermeknapon a családok számára faluközösségi napot szervezünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt élményeket gyűjthetnek, közösen élvezhetik a különféle játékokat, a sport- és kulturális programokat. Nem volt
ez másként idén sem, amikor is kellemes időben töltöttünk
együtt egy napot, közben a szórakoztató játékok és sportprogramok mellett látványos színpadi előadásokban gyö-
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nyörködhettünk a helyi fiatalok, valamint vendégművészeink jóvoltából.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a Falunap sikeréhez, munkájával, támogatásával, vagy előadóként emelve annak színvonalát!
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Kedves érdeKlődő!

Léhner Nikolett vagyok, Besnyő település családsegítője. Immár
közel 8 éve dolgozom a településen, mint családsegítő. E pár
sorban szeretném felhívni figyelmét a településen működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységére. Bár sokak
számára már ismert személyem, és, hogy milyen feladatokat
látok el, de tapasztalataim azt mutatják, sokan még nem ismerik
a családsegítés ügykörét. Úgy gondoltam a könnyebb átláthatóság érdekében felsorolom, hogy miért is vagyok jelen a település mindennapjaiban.

Miért forduljunk segítségért a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz? Sok-sok tévhittel ellentétben a településeken lévő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok azért vannak, hogy segítsék a lakosság életét, biztosítsák a gyermekek jogait, és elősegítsék családban való nevelkedésüket. A családsegítő szolgálat
igénybevétele, nem csak az anyagi helyzettől függ, olyan élethelyzetben lévő családok, személyek segítése is a feladatunk
közé tartozik, akik épp valamilyen krízisbe kerültek, illetve tájékozódni szeretnének, vagy érzelmi és mentális segítségnyújtásra
lenne szükségük megváltozott élethelyzetük miatt.
Miért KeresseM Fel a családseGítő szolGálatot?
MiBen tud ő seGíteni neKeM?

1. nyugdíjügyekkel, családtámogatási, fogyatékossági és megváltozott munkaképességügyek intézésében segítségnyújtás

2. Helyi Önkormányzatok által nyújtott támogatások hozzáférésében való közreműködés
3. Önkéntes tevékenységek a település életében
– élelmiszerosztások
– ruhaosztások
– egyéb adományok beszerzése, szétosztása
– közreműködés adományok közvetítésében

4. elveszett okmányokkal kapcsolatos ügyintézések
TAJ, Adókártya igénylésben segítségnyújtás.
5. Keresetlevelek megírásában segítség bíróságnak
– válás
– gyermekelhelyezés
– bírósági végrehajtási ügyek
6. részletfizetési kérelmek megírásában segítség
– közműtartozások
– végrehajtási ügyek

7. álláskeresésben segítségnyújtás
– Önéletrajz írása a klienssel
– Interneten való keresés biztosítása (amennyiben a tárgyi feltétele rendelkezésre áll)
– Felkészülésben való segítségnyújtás, tanácsadás a személyes interjúhoz
– E-mail útján történő jelentkezésben segítség nyújtása (szükséges email cím létrehozása)
– Telefonon történő információkéréshez elérés biztosítása, az
ügyfél képessé tétele arra, hogy megfelelően tudjon telefonon kommunikálni a saját érdekében
8. nav felé lévő ügyek intézésében segítségnyújtás
– Egészségbiztosítási járulék magánszemély általi fizetése,
– Fizetéskönnyítési kérelmekhez való hozzájutás elősegítése

9. jelzőrendszer működtetése annak érdekében, hogy az idős,
egyedül élő, vagy más módon rászoruló személyeket fellelje,
és a lehetőségekhez mérten, illetve szakmai tudásának megfelelő segítségben részesítse Őket.
Mi is a GyerMeKjóléti szolGálat?

Fontos tisztázni, hogy nem azért létezik, hogy „begyűjtse” a
gyerekeket, hanem hogy elősegítse a családban való nevelkedésüket. a Gyermekjóléti szolgálat nem Gyámhivatal! Kapcsolatban áll vele, együttműködnek, de nem lát el hatósági feladatokat. Véleményt készít, foglalkozik a gyermekekkel és családjaikkal, de nem azért látogat ki a családokhoz, hogy elvigye a gyer-

mekeket az „intézetbe”. Ezen jogköröket nem hivatott gyakorolni.
A gyermek érdekeinek képviseletét látja el.
Mit tesz a családseGítő szeMélye
a GyerMeKjóléti ellátásBan?

1. jelzőrendszert működtet a településen annak érdekében,
hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze
Tagok:
– Védőnő
– Háziorvos
– Gyermekorvos
– Óvodai–iskolai gyermekvédelmi felelősök
– Rendőrség, körzeti megbízott

2. szakmai vélemények készítése bírósági gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyekben.
Ezt csak a bíróság kérheti.
Környezettanulmányt kérhet a Gyámhivatal is a családsegítőtől családba fogadás megindításakor, vagy szülői ház elhagyásakor. Egyén Gyámhivatali ügyekhez kapcsolódóan is kérhető. Ekkor a családsegítő feladata, hogy kilátogasson az érintett családhoz, és megnézze megfelelő helyre kerül-e a gyermek.
3. Prevenciós tevékenységek
– Drogprevenció
– Szexuális felvilágosítás
– Balesetmegelőzési programok
– Egészségfejlesztő programok

4. Gondozási tevékenység
Alapellátásban gondozza a veszélyeztetett gyermekeket. Ez
azt jelenti, hogy család látogat, segítő beszélgetéseket szervez
a szülővel és a gyermekkel. Igyekszik feltárni a problémákat,
melyek a család életvitelét nehezítik. Segíti a családot a lehetséges anyagi támogatások elérésében.
Konfliktushelyzetek rendezésében segítségnyújtás, esetkonferenciák megszervezésével, ahol az érintett felek jelenlétében
próbálnak megoldást találni a család életében lévő problémákra, nehézségekre.
5. védelembe vételi eljárás megindítása, közös megbeszéléssel
(esetkonferenciával) a családdal, és érintett intézményekkel.
Itt már bevonásra kerül a gyámhivatal és a Gyermekjóléti Központot képviselő esetmenedzser. Ketten vesznek részt a család életében, akiknek a Gyámhivatalnál egy tárgyaláson is
meg kell jelenni. Ott minden érintett meghallgatásra kerül és
a Gyámhivatali ügyintéző dönt a védelembe vétel elrendeléséről. Ez egy éves időtartamban valósul meg, majd egy felülvizsgálatot követően döntenek ennek megszüntetéséről, folytatásáról, vagy más gyermekvédelmi intézkedésről.
Védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek és családja alapellátásban nem történik olyan előre lépés, ami a
gyermek érdekét szolgálná.
Védelembe vesszük a gyermeket akkor is, ha 50 igazolatlan
órát meghaladóan hiányzik az iskolából, hiszen ez valamilyen
okból valósul meg, amely nem szolgálja a gyermek érdekét.
Továbbá egy másik eljárás is megindul, ami a családi pótlék
megszűnését vonja magával. Ezt a szülő csak akkor kapja viszsza, ha gyermeke a további 3 hónap elteltével gyakorlatilag
egyszer sem hiányzik igazolatlanul.

6. iskolai igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzések kezelése
– Kapcsolatfelvétel a családdal (telefonon időpont egyeztetés
a közös találkozásra)
– A szülővel és a gyermekkel való megismerkedés, beszélgetés kezdeményezése, hiányzás okának feltárása
– Megoldások keresése a problémára
– Hiányzásokkal kapcsolatban sokat beszélgetünk a gyermekekkel és az okkal kapcsolatban begyűjtjük a szükséges információkat. Ha a hiányzások elérik az 50 óra igazolatlant, akkor
a gyermek védelembe vétele valósul meg.
7. nyári táborok, ifjúsági foglalkozások megszervezése, lebonyolítása, részvétel bennük (klub tevékenységek, szabadidős
programok).
Léhner Nikolett
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óvodai életÜnKBől

A májusi hónap örömteli, gazdag programokat kínált óvodásainknak.
8-án a Méhecske csoportosok utolsó óvodás kirándulásként játszóházba mentek, ahol egy önfeledt, vidám
napot töltöttek el.
Baki Ferencné meghívására a Kiskondás című bábelőadást néztük meg a Faluházban. Nagy élmény volt óvodásaink számára a színvonalas, magával ragadó meseelőadás.

Mindhárom csoport megható műsor keretében megköszönte az édesanyák vigyázó szeretetét.
A Süni és a Maci csoport vidám, táncos műsorában bemutatta a családoknak az évközben tanult verseket, dalokat, énekes játékokat.
Május utolsó napjaiban hagyományainkhoz híven megrendeztük a Pöttömhetet, tele izgalmas, szórakoztató programmal.
A Lóca együttes „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk
itt!” népdalokból, népi játékokból álló zenés műsorán képzeletben vonattal elutaztunk nagypapához és nagymamához Kanizsára, ahol izgalmas játékok, fergeteges mulatozás várta a gyerekeket.
23-án játékországgá változott az óvoda udvara. Ügyességi és sportversenyeken vettek részt a gyerekek, kézműves foglalkozáson alkothattak, arcfestéssel átváltoztak kívánságuk szerint. Hajtogatott lufit kaptak ajándékba, kör-
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hintáztak, a játékparkrengeteg szórakozási lehetőséget biztosított számukra.
A Kifli Zenekar koncertjén remek buliban vettünk részt.
A Pöttömvágtán megmérkőztek óvodásaink, majd a leggyorsabb „lovasaink”elismerésben részesültek.
A gyerekek egyik legkedvesebb játéka a csúszdás légvárban való önfeledt ugrálás, „ficánkolás”, idén sem maradhatott el.
Május 31-én a Méhecske csoportos gyerekek utoljára
lezárták a nevelési évet egy tavaszi versekből, dalokból
összeállított műsorral, majd búcsút vettek egymástól, az
intézmény dolgozóitól és az egész óvodai élettől.
A szülőkkel való közös és sikeres munkánk gyümölcs
beérett, melynek köszönhetően a gyermekek színes élményekkel gazdagon, biztos alapokkal kezdhetik meg az iskolát.
Búcsúzó nagycsoportosok: Bata-Prémusz Attila, Bula
Dávid, Darida Koppány, Debreceni Zalán Norman, Farkas
Noémi, Gábriel Ferenc, GalaniszIlitiaTíria, Kaltenecker
Dorka, Kindlik Zoltán Zénó, Kiss Eszter, Kiss Vince László,
Komáromi Maja Adrienn, Németh Csenge, Németh Csongor, Száki Liliána, Szikszai Zoé, Verebi Vivien.
Kedves búcsúzó óvodásaink! Örülünk, hogy részesei lehettünk az óvodás éveiteknek! Jó szívvel emlékezünk viszsza a közösen megélt pillanatokra. Bízunk benne, hogy az
ovis évek szép emlékként maradnak meg számotokra, és
mindig szeretettel gondoltok majd vissza ránk! Kívánjuk,
hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, sok dicsérettel
térjetek haza naponta!
A 2018/19-es óvodai évet is igyekeztünk a gyerekek számára maradandó élményekkel megfűszerezni. Dalokkal,
szép mesékkel, vidám versekkel, kacagtató, vidám mókákkal szőve át színeztük a hétköznapok, meghitt ünnepek
sorát.
Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek, az intézmény Szülői Szervezetének és Besnyő Község Önkormányzatának az együttműködést, segítséget, támogatást,
amit ebben a nevelési évben nyújtottak óvodánknak!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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szépen befejeztük, s már készülünk az új tanévre

„Vedd komolyan, amit csinálsz, és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod csinálni.”

A 2018/2019-es tanév zárása kapcsán jutott eszembe a fenti
gondolat, hisz tanévet indítani majd zárni igen nagy felelősség. Különösen igaz ez, ha a település egyetlen iskolájáról van
szó. Szeretném hinni, hogy a sok erőfeszítés eredményeként
boldog gyerekek kezdik meg a nyári szünetet, s a megszerzett
tudás birtokában nyugodtan kezdik majd az új tanévet.
Az nem baj, ha nem könnyű a tanév, mert akkor sok-sok
tennivaló akad, mely a gyerekek számára fontos.
125 tanulóval fejeztük be a tanévet, 14 tanuló búcsúzott el
első iskolájától. 2 tanuló gimnáziumban, 7 tanuló szakgimnáziumban, 5-en szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.
Igyekeztünk felkészíteni őket arra, hogy sokkal nagyobb kihívásokkal fognak találkozni, s az elkövetkezendő életünkben
meghatározó lesz, hogy állnak helyt. Kívánom nekik, ne tévesszék szem elől a célt, küzdjenek le minden akadályt!
Az iskola oktató-nevelő munkát végez a mindennapokban.
Hangsúlynak vélem a nevelést, hisz sok olyan értékkel kell
felvérteznünk a gyerekeket, mely az életben segít a nehézségeken felülkerekedni. Fontosnak vélek olyan alapértékeket,
mint az igazmondás, egymás tisztelete, tolerancia, a helyes
és a helytelen magatartás megkülönböztetése. A tanítás mellett folyamatosan jelen vannak a közösségi programok, hisz
ekkor felszabadultabb környezetben találkozunk a gyerekekkel, és a nevelés kap nagyon hangsúlyt. Az idei évben is jó
volt 3 napot együtt lenni Zánkán. Esztétikus, szép környezetben, jó programok közül válogatva töltöttük el az időt. Szerencsénkre a z időjárás is kifogástalan volt, s a gyerekek fürödtek mind a három nap folyamán a Balatonban. Büszke voltam most rájuk, hisz még meg is dicsértek bennünket.
Az utolsó hetekben írtak a 6. és 8. osztályosok országos
idegen nyelvi és kompetenciamérést. Igaz, ekkor már nagyon
fáradtak voltak. A tanévzárót követően 40 kisgyerek táborozott helyben egy EFOP-os pályázat keretében. A hét gyorsan
elrepült, és a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Köszönöm kollégáimnak a táboroztatást! Minden osztály volt tanulmányi kiránduláson, mely szintén jó lehetőség a közösség
formálására. Egy kicsit sikerült jelen lenni a családi napon,
fellépő gyerekeink ügyesek voltak. Már látszik, hogy a csengettyűs növendékek is kitartóak lesznek, köszönjük Czumpf
Krisztinának a lelkiismeretes munkáját.
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Az idei tanévben is pályáztunk a Hankook által kiírt pályázatra, így 506 000 Ft-ot szeretnénk az iskolaudvarra költeni.
Sok kisgyerek tölti itt az egész napját, ezért kicsi lépésekkel,
de szeretnénk egy olyan udvart, ahol feltalálják magukat, és
különböző játékokra nyílik lehetőségük. Néhány apuka segítségére majd szükség lesz ahhoz, hogy az elképzelések megvalósulhassanak. A fenntartó a nyári karbantartásra (tisztasági
meszelés, faljavítás stb.) 75 000 Ft-ot biztosított, nagy dolgokat ebből nem lehet megvalósítani.
Két kismamánknak kívánunk nagyon boldog anyaságot,
sok örömet ehhez az új hivatáshoz.

a következő tanévvel kapcsolatos tudnivalók:
Tankönyvosztás 2019. augusztus 26-án 8–16 óráig! Kérem,
ebben az időpontban vigyék el a tankönyveket!
Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2-án 8 órakor. Szeretettel várjuk tanulóinkat, köztük a 16 kis új iskolást. Ezen a
napon az első 4 óra lesz megtartva, étkezés nem lesz.
Ügyelet kéthetente szerdán 9–13 óráig. Első ügyeleti nap
2019. június 26-án volt, a következő július 10-én lesz.
Egész tanévben számíthattunk az Önkormányzat Képviselő-testületének támogatására, melyet tisztelettel köszönünk. Köszönjük a Sziront’t Art Egyesületnek is a támogató
segítségnyújtást, hisz többször kellett igénybe vennünk a kisbuszt. Nem utolsó sorban hálás köszönet a SZÜSZE elnökének, tagjainak az egész tanévben nyújtott segítségért. Hagyományos rendezvényünk bevétele 560 000 Ft volt.
Jó pihenést, kellemes, tartalmas szünidőt kívánok mindenkinek!

Mátyási Sándorné
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a Besnyői népdalkör hírei

Május 11-én Szabadegyházára hívott bennünket szerepelni a Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör a 10 éves
jubileumi találkozójára.
Május 18-án, a Szironta CsengőFeszt-en csengetytyűztünk az Örömóda rekord-kísérletben, és két önálló zeneszámot is csengettyűztünk.( Beeethowen:
Kis virág és Régi mesékre …: ír népdal)
Június 8-án Dalos Találkozót tartottunk Besnyőn,
vendégcsoportok fellépésével.
Műsort adtak: a Hantosi Népdalkör, a Hantosi Férfi
Dalárda, a Retye-Rutya Dalkör, a Sárosdi Kézműves
Egyesület Népdalköre, Pusztaszabolcsról a Harmónia
Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, Ráckeresztúrról a
Pávakör Egyesület. Felléptek Besnyő büszkeségei: a
Szironta Együttes is.
Természetesen házigazdaként mi is adtunk műsort: énekeltünk és csengettyűztünk.
Június 14- én, szögligeti kedves barátaink meghívására kirándultunk az Észak-Felvidék gyönyörű tájára. Kitérőt tettünk Kassára, megnéztük a Szent Erzsébet Főszékesegyházat (a híres dómot) és más nevezetességeket. Nagy örömünkre harangjátékot is
hallhattunk.
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Megtekintettük távolról Torna várát a hegytetőn, és
közelebbről Krasznahorka büszke várát is.
Másnap Szögligeten sétáltunk, e csodálatos, gondozott kis településen, megnéztük „Pista bácsi tájházát”, ahol személyesen Pista bácsi mutatta be volt
szülőházának emlékeit. A Tájház fölött a hegytetőn
megláthattuk Szádvár romjait. A falu központjában
levő Helytörténeti Gyűjteményt a népdalkör vezetője,
Izsó Vilmosné, Mártika mutatta be nekünk, amely valaha az ő szülőháza volt. Megtekintettük a szép, felújított Református templomot is.
Este, a Holló Vendégház teraszán adtunk műsort
házigazdáink és az érdeklődő lakosok tiszteletére.
Summás és sárközi népdalcsokrot énekeltünk, majd
Papp László gitárkíséretével spanyol népdalt és bajor
sörivódalt adtunk elő.
A vendéglátó népdalkör is vidám dalokat adott elő
köszöntésünkre, majd vacsorával, közös dalolással
folytattuk az estét.
Következő napon, útban hazafelé, Szilvásváradon
kisvonatoztunk a Fátyol-vízeséshez, és a pisztrángos
tavakhoz. Messziről megnéztük a siroki várat is.
Szuszán Jánosné

Futball utánpótlás híreink

Véget ért a 2019. tavaszi Bozsik program, elkezdődött a nyári szünet. Csapataink sikeresen játszottak
négy meccset Martonvásáron. Az évzáró bulit június
13-án tartottuk pizzázás, üdítőzés és jó hangulat keretében.

Felhívás!
Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
Sok szeretettel várunk
2011, 2012, 2013, 2014-es születésű,
lelkes gyerekeket a csapatainkba.
Amennyiben 2009-ben vagy 2010-ben születtél,
és szeretnél focizni,
kérlek, jelentkezz Matkovics Lászlónál,
mert megfelelő létszám esetén
lehetne csapatot indítani.
Lányokat is várunk!

Féláron az agárdi Popstrandra!

Ahogy az elmúlt években megszokhatták, a besnyői lakosok az Agárdi Popstrand koncertjeit féláron látogathatták. Jó hír, hogy Besnyő Község
Önkormányzata, a Szironta Együttes és az Agárdi
Popstrand üzemeltetője, Turbók János között
idén is megszületett a megállapodás, így a
popstrand 42. évadjának koncertjeit a személyi
igazolvány és a lakcímkártya bemutatásával településünk lakói is 50%-os kedvezménnyel látogathatják.

ez MéG neM Minden!

A koncertkedvelők részére a Szironta Együttes
hétről hétre belépőjegyeket sorsol ki rajongói között Facebook oldalán. A felhívást és a játékszabályokat a Szironta Együttes oldalán
(https://www.facebook.com/csengettyu)

címen találják az érdeklődők!
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szironta HíreK

13. csengőFest

2019. május 18-án valósította meg a Szironta Együttes és az
EHC a 13. CsengőFest rendezvényt. 21 együttes mutatkozott
be a fesztiválon. A legkisebbektől a fiatalokon át a szépkorúakig minden korosztály képviseltette magát, nem is egy formáció keretében.
Az EHC szakmai zsűrijétől az együttesek minősítést kérhettek. Egyre többen bele mernek vágni a minősítési lehetőségbe, hiszen felismerik, hogy a megmérettetés során a folyamatos fejlődéshez útmutatást is kapnak. lehetőségeit.
Megdőlt a rekord is! Az idén összesen 307 db csengettyű,
handbell, chime szólaltatta meg az Örömóda dallamát, melyet minden évben hagyományosan eljátszanak a résztvevő

14

együttesek tagjai. Mindenki örült, mikor a számlálás végén
kiderült, hogy sikerült ismét túlszárnyalni eddigi házi rekordunkat. Reméljük, hogy a tendencia folytatódik! Várunk mindenkit jövőre is sok szeretettel, legyen részese annak az élménynek, mikor ilyen sok zenész, ennyi hangszerrel zengi
együtt az Európai Unió himnuszát!
A Szironta együttes utánpótlás csoportjai is közreműködtek
a fesztiválon: a Pöttömsziget Óvoda Zeneóvodás csoportja, valamint az Arany János Általános Iskola Kezdő és Haladó Csengettyűs Csoportja képviselte a besnyői fiatalokat, míg a Besnyői
Népdalkör Csengettyűs Csoportja az idősebbek részvételét erősítette, méltóképpen képviselte a csengettyűs műfajt.

szisza évzáró hangversenye

A 2018/19-es tanévben is együttműködött a Szironta Együttes
és a Pöttömsziget Óvoda, melynek köszönhetően az intézményben két szakkört indítottunk: a népi játék foglalkozások
keretében a gyerekek a népmesékkel, népviselettel, népi
hangszerekkel, népi építészettel, és nem utolsó sorban népi
játékokkal ismerkedtek meg és dolgozták fel a múlt örökségének piciny szegletét, koruknak megfelelően, játékos formában.
A zeneóvoda foglalkozásokon pedig már a múlt évben is
zeneovis csemetékkel folytattuk a munkát. Ennek köszönhetően a repertoárjukat több dallal növelhettük, a dalok hangterjedelme is két hangról háromra emelkedhetett, ami első olvasásra kevésnek tűnhet, de itt bizony alig hatéves gyermekekről van szó. Ritmuskészség-fejlesztő játékokat játszottunk,
hangszerekkel ismerkedtünk tovább részletesebben, próbáltuk őket különböző szempontok szerint csoportosítani.
Az Arany János Általános Iskolával is sikeres együttműködést bonyolított le a Szironta az elmúlt tanévben. Immáron
három szakkör várta a zenélni vágyó gyermekeket. A kisebbekből, a tavalyi zeneóvodásokból és két harmadikos társukból alakult a kezdő csengettyűs csoport, ahol már az óvodában szerzett játékos ismereteket komolyabb formában is feldolgoztuk. A dalok hangterjedelme még tovább bővülhetett.
A zenei alapfogalmakkal is elkezdtek dolgozni a csoport tagjai.
A haladó csengettyűs formációban a múlt tanévben már
csengettyűző gyermekek vehettek részt. Itt már bonyolultabb
dallamokat dolgozhattunk fel. A csengettyű biztos kezelésének elsajátítása mellett a zeneelméleti alapokkal is megismerkedtek játékos formában az elmúlt tanévben, idén pedig már
komolyabban is foglalkoztunk a ritmusnevekkel, zenei ábécés
hangokkal.
A citerás csoport 4 fővel dolgozott az idei évben: három 2.
osztályos és egy 4. osztályos tanulóval. Elsőként megismerkedtek a hangszer felépítésével, kezelésével, az alapokkal. Ezután következhettek a zeneelméleti alapok: alap ritmusképek

és a zenei ábécés hangok (egész hangok). A foglalkozások
során megismertek más népi hangszereket, azokat csoportosítani kezdtük, egy kis hangszertörténet is belefért az órákba,
Kodály és Bartók nevét is megismerhették a gyermekek. Végül,
de nem utolsó sorban rengeteg hangszeres gyakorlás történt.
A tanév végén, június 12-én a mindegyik csoport bemutatta
idei tudásának legjavát egy évzáró hangverseny keretében.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével
az eseményt.
Az óvoda vezetőjének Gönczölné Rákász Zsuzsannának, és
az iskola igazgatójának, Mátyási Sándornénak és az intézmények összes dolgozójának: óvodapedagógusoknak, dajkáknak, tanítóknak is köszönjük az idei éves együttműködést!
A nyáron a főszerep a pihenésé és az új tanévre való felkészülésé. Szeptemberben ismételten elindulnak az egyeztetések, októberben pedig az igényeknek megfelelően elindulnak
a Szironta-Szakkör csoportok is.
Mindenkinek jó pihenést, kellemes nyarat, tartalmas időtöltést kívánunk!
Czumpft Krisztina
Szironta Együttes
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Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden besnyőit, környékbelit
hagyományos

sZÜReTI FelvONUlás és Bál
rendezvényünkre,
melyet 2019. szeptember 28-án rendezünk!
Szent Mihály napja alkalmából
TŰZGYÚJTás, KeMeNCÉs lANGAllÓ
sütése is szerepel a programban!
Mindenkit szívesen lát
Besnyő Község Önkormányzata

BESNYŐI LOVASNAP
2019. AUGUSZTUS 17.
A renDHAGyÓ KUltUrÁliS eGyeSÜlet lOVAS SZAKCSOPOrtjA
éS A FelléPŐK minDenKit SZeretettel VÁrnAK

Programok:
8:00–9:00
9:20–9:30
9:30–15:30
14:00
15:30–16:00
16:00–16:30
16:45–17:45
18:00
20:00

Versenyekre történő nevezés
Megnyitó
Lovas ügyességi versenyek
(lovasok, fogatok számára)
Íjászverseny
Díjátadó
Dáma lovasbemutató
Puszta Betyárjai lovasbemutató
Tombola
Retro Party (Dj. N-Joy)

A Helytörténeti
Gyűjtemény Hírei
Köszönjük Láng Lászlónénak és Gelencsér
Jánosnénak, a gyűjtemény számára adományozott értékes tárgyakat.
Szuszán Jánosné

Besnyôi Hírmondó

Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,
OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő
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Szerkesztő: Koczka Katalin
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Készült 650 példányban, 2019. július 3-án

további időtöltési lehetőségek pártolójegy fejében vehetők igénybe:
lovaglás, lovaskocsizás, íjászat, ugrálóvár.
ezeken felül étel, ital, arcfestés, kézműves sarok áll egész nap
a vendégek rendelkezésére.
A VÁltOZtAtÁS jOGÁt FenntArtjUK
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