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Kedves Besnyőiek!
Másfél hónap telt el községünk nagyrendezvénye, a Falunap óta, amely a hagyományok szerint Gyermek- és Családi
nap is nálunk.
A programok az előzetes tervek alapján futottak, és bár az időjárás nem volt
kíméletes hozzánk, mindenki, a fellépő
művészek is kitartottak, és a végére még
az eső is elállt. Falunapunkat megtisztelte Balsay István, a Fejér megyei Közgyűlés alelnöke, Ecsődi László országgyűlési képviselő, Molnár
Tibor iváncsai és Ronyecz Péter adonyi polgármester úr is.
Köszönetet mondunk Koncz Gábornak, aki nemcsak a Falunapon, hanem amikor csak kérjük, rendezvényeink hangosítását
végzi, felajánlásból!
Köszönet illeti a népdalkörös asszonyokat, akik háziasszonyi fela
datokat láttak el, Pesszer Bélát és Varga Tibort, akinek a főztjét
nem győzték dicsérni vendégeink, a Polgárőrséget, Hornyák
Józsefet és Kovács Pétert, akik a szervezésből vállaltak oroszlánrészt, a Sallai MG Szövetkezetet, akik a mezőgazdasági gépek kiállításával sok örömet okoztak a gyerekeknek. Köszönet
jár a sportprogramok lebonyolítóinak: Tóthné Terék Zsuzsának,
Jakab Erikának, Szalados Csabának, Matkovics Lászlónak, a kulturális program minden résztvevőjének és felkészítőiknek, és
mindenkinek, aki hozzájárult a Falunap sikeréhez. Még meglepetés-sztárvendégünk is volt: Várkonyi András, a Barátok közt
Vili bácsija, akinek a műsora nyertes pályázatunk extra-jutalma
volt. Mint emlékezetes, az ÚMVP „Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2009-ben” pályázaton 600 ezer forintot nyertünk
a Falunapra.
S ha már a pályázatoknál tartunk. Az óvoda tetejének felújítását,
tetőcserepeinek cseréjét, és teljes nyílászáró cseréjét végezzük
el hamarosan, amelyhez 10 millió 240 ezer forintot nyertünk pályázaton. Az iskola tisztasági meszelése, a napközi teljes festése, mázolása már el is készült, a közhasznú munkaprogramban
foglalkoztatottak végezték el a munkát. Ugyanők sokat tesznek
a közterületek rendben és tisztán tartásáért is. A nyáron a Faluházban festés lesz. Pályázatot adtunk be a polgármesteri hivatal
előtti tér felújítására, a hivatal épületének külső nyílászáró cseréjére és külső vakolatjavítására, színezésére is.

Új büszkeségünk:
a Helytörténeti Gyűjtemény
A Falunapon avatták fel a Helytörténeti Gyűjteményt, amely az itt élők
régi mezőgazdasági eszközeit és konyhai tárgyait, szobabelsőjét mutatja be, valamint ahol a falut felerészben alapító, egykori bodonyiak
még megmaradt használati eszközei és fényképei láthatók, amelyeket
az utolsó órában mentettek meg az enyészettől a Szuszán Jánosné
vezette Besnyői Népdalkörösök. Mint Bircsák Lajosné, az iváncsai
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője megnyitójában elmondta, Fónad
Józsefné akkori polgármester jóvoltából 1991-ben volt már egy két
hétig tartó helytörténeti kiállítás, amit még Fürész Gyula nyitott meg.
Az ő munkája a „Summások, aratók, vendelek” című munka, amely
Besnyő helytörténetével foglalkozik. A gyűjtemény Leader pályázati
segítséggel kerülhetett a mostani helyére. Mindenkit köszönet illet,
aki segítette Besnyő e fontos új intézményének, turistacsalogató látványosságának megszületését. A szalagot Ecsődi László országgyűlési képviselő és polgármesterünk vágta át. Bartalos Szabina viselte a
megnyitón Csergő Bálintné Rozika néni valamikori menyecske fejdíszét, „csipkéjét”. Mikor is kapta a drága kézimunkát Rozika néni, kérdeztem a
most 86 éves mosolygós nénitől, mire „jaj, mikor
is?” volt a válasz, majd megtudtuk, hogy 18 éves
korában, 1941-ben volt az esküvője, Bodonyban,
akkor lett az övé a szép fejdísz, amit vasárnaponként viselt a misén. Gyermekkorában sokat nélkülöztek, nagy szegénység volt, ezért is vállaltak
távol az otthonuktól summásként munkát. Télen vásznat szőttek. Az
ifjú menyecskének hamarosan kislánya született, de sajnos a férje ott
maradt a háborúban. Három évig gyászolta az urát a 21 évesen megözvegyült ifjú asszony, feketében járt. Aztán ő is Besnyőre költözött,
akárcsak a falujukból sokan, majd férjhez ment Csergő Bálinthoz, akitől egy fia született. Rozika néni a tsz-ben dolgozott. A gyermekei,
unokái Besnyőn élnek, lányánál már két dédunokája is van.
– Nagyon örülök a gyűjtemény létrejöttének, nagyon sok munkája
van benne Jolikának. Örvendetes, hogy ilyen sokan adták oda a holmijukat a kiállításra. Örülök, hogy Szabina felöltötte a régi csipkémet,
meg hogy beöltöztettem a kislányt, mert ez így legalább megmarad
az utókornak.
A gyűjtemény létrehozásában sokat segített Petkes András és fia,
Gábor, illetve Nagyné Farcala Vasziliki képviselő asszony, köszönet
érte.

A szúnyoginvázió miatt a Polgármesteri Hivatal légi és földi
szúnyogirtást végeztetett július 16-án Besnyőn.

Fotók: Mudra László

Kérünk mindenkit, hogy ügyeljen az új utcabútorokra, virágtartókra, amelyek hozzájárulnak Besnyő kulturált településképéhez,
szebbé teszik falunkat.
Ezúton mondok a besnyőiek nevében nagyon-nagy köszönetet Mészáros Jánosnak, aki az új padok, virágtartók, szemetes
edények kihelyezésében óriási segítséget nyújtott önkéntesen
felajánlott munkájával!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
Baki Ferencné, Szuszán Jánosné és Drippey László és egy igazi
„csemege” a gyűjteményből
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Mottó: Lelkünkben hatalmas a tűz, és mindenki jöhet, hogy megmele
gedjék. (Ny.V.M.)

Fotó: Koczka Kata

A veszprémi gyerekek a gyönyörű hangú harangokkal
A besnyői Sziront’Art kiemelten közhasznú egyesület égisze alatt együttműködési megállapodást írtunk alá az önkormányzattal, amiben vállaltuk,
hogy a magunk módján pezsgést viszünk Besnyő kulturális életébe, s e téren átvállalunk bizonyos feladatokat az önkormányzattól.
Februártól folyamatos pörgésben vagyunk a Szironta rendezvények miatt:
– A február 14-ei Bálint-Valentin napi Csengettyűs Bál indította el a
Sziront’Art KHE 2009-es évi tevékenységét.
– Február 20-án a FMMK és Művészetek Háza által Székesfehérváron szervezett Kulturális Börzén mutatkoztunk be, ami által megyén belül igyekeztünk fellépési lehetőséget szerezni együttesünknek.
– Az ápilis18-ai tavaszi hangversenyen, új repertoárral mutatkozott be az
egyesület égisze alatt működő Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes. A
rendezvényt Kutnyánszky Géza pécsi tanár, festő akvarell-kiállításának megnyitójával kapcsoltuk össze.
– Április utolsó vasárnapján az „1000 éves Fejér megye” napon mi is a Művészetek Palotájában mutathattuk be csengettyűjátékunkat.
– Május végén lezárult a „Három üveghegyen is túl...” rendezvénysorozatunk.
– A Lécugró Ki Mit Tud-on, március 28-án pantomim csoport, hastáncos,
énekes, hangszeres, táncos produkciót láttunk. A besnyői fiatalok mellett
székesfehérvári, százhalombattai, pusztaszabolcsi, volt beloianniszi, jelenleg budapesti iskola diákjai mutatták be, mit tudnak. Varga Evelin és Osuszd
Otília énekes-citerás összeállítása, Bosnyák Virginia ízlésesen bűvös hastánca, Konkoly Violetta és a battai lányok pantomimja, a Hortiné Tilinger
Júlia tanárnő ötletes koreográfiáját táncoló tíz lány, illetve Pletser Hrisztosz
virtuóz buzukimuzsika-szólója, Czumpft Krisztina saját novellája méltón színesítette a választékot.
– A Körtemuzsika egy délután erejéig a fantáziadús, jó kézügyességű fiatalokat és az idősebb korosztályt meseillusztrációk készítésével egybekötött
népmesemondásra buzdította.
A besnyőiek mellett Adonyból, Rácalmásról érkeztek a felhívásra. 16 mese
hangzott el, a legidősebb versenyző Matyik Istvánné volt Besnyőről, a
legfiatalabb pedig az egyik díjazott, Steiner Gréta rácalmási óvodás volt,
Kaziné Madarász Judit csoportjából.
Miközben a gyerekek egymásnak meséltek, addig társaik lerajzolhatták a
mesés történeteket. A rajzolást még két hétig otthon is folytathatták, ha elolvasták a www.szironta.hu weboldalra feltöltött meséket. A beküldött 39
meseillusztráció közül kitűnő 12-t a május 31-ei Besnyői Családi és Falunapon cserép körtemuzsikával jutalmazta a Sziront’Art Egyesület. Közülük ki
kell emelni a rácalmási Etalon Sportóvoda nagycsoportosát, a különdíjas
Kertész Bálintot, az I. helyezett Fenyves Viktóriát, aki a besnyői Arany János
Általános Iskola 5. osztályos tanulója, a II. helyezett Fejes Krisztiánt és a III.
helyezett Keilbach Rékát, akik mindketten a besnyői Pöttömsziget Óvodába,
Cziberéné Nagy Mária óvónő csoportjába járnak. Öröm volt nézni a Baki
Ferencné tanárnő vezette besnyői napközisek buzgalmát is.
– A Dúdolón, május 16-án régi magyar dalok és népdalok hangzottak el
énekesek, citerások előadásában. Nyitásként falunk szülöttje, Gábor Feri
bácsi olvasta fel a tavaszi hónapokról írt üde verseit. Itt is színre lépett a
fiatalok mellett az aranytorkú Matyik Istvánné. A Kunpeszérről érkező 86
éves Devecsay Gyuri bácsi szintén nagyon kitett magáért, ő volt a délután
favoritja. Gyönyörűséges, szívhez szóló dalai, művészeket meghazudtoló,
erővel teli, szépen zengő orgánuma bizony feledtette szép korát. Idősebb
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hallgatói szeméből még könnyeket is kicsalt némelyik, régen feledett dala,
s magyarsága ámulattal töltötte el a fiatalabbakat.
A Dúdoló második részében Domak Anikó pázmándi népzenetanár mutatkozott be, aki magával hozta a dinnyési Kacagány Citerazenekart és a
tordasi Tűzifa Népzenei Együttest. A Szironta Citera Együttes szatmári ös�szeállítása után Anikóék jókedvvel előadott, sikeres népzenei műsorral fejezték be a délutánt. Kovácsné Katika, illetve segítője, Marika készítette jóízű
vacsorával és friss pogácsával záródott a zenés délután.
Szöllősi Anna pedagógus vezetésével mindhárom rendezvény után táncházban fáradt el fiatal, idős egyaránt. A Sziront’Art KHE segítői mellett külön
köszönetem a két zsűri-elnöknek: Szalka Erika és Kovácsné Németh Csilla
tanárnőknek, illetve a két diákzsűrinek: Kállai Lúciának és Fejes Fannynak,
akik a helyi Arany János Általános Iskola tanulói.
– A III. Országos Csengettyűs Találkozót június második vasárnapján ismét Besnyőn rendeztük. Több együttes jelezte, hogy anyagi okokból távol
maradnak, így idén120 vendéget fogadtunk, akik Budapestről, Miskolcról,
Dunapatajról és Veszprémből érkeztek együttesükkel. A veszprémi Csengős
Együttes amerikai harangjait hallgatni igazi különlegesség volt. Nem titkolt
vágya a Szirontának, hogy majdan ilyen hangszerek birtokosai lehessünk...
Az anyagiak hiánya miatt az előre jelzett 16 tagú észt ifjúsági csengettyűsök sem tudtak eljönni Tallinból, hiszen vendéglátóként egyesületünk nem
tudta előteremteni az általuk kért 3.500 euró költségtérítést... Reméljük, egy
közös, nyertes pályázat keretében, 2010-ben sikerül vendégül látnunk őket,
és meghallgathatjuk különleges műsorukat a besnyői színpadon.
– Két nappal a csengettyűs találkozó után már Miskolcon, a Nemzetközi
Operafesztivál kiegészítő programja keretén belül léptünk fel. A nagyon
rangos eseményre tudomásunk szerint csak a legmagasabb rangú minősítések, kitüntető címek birtokosait hívják meg, immár nyolc éve. Nem is
tudom, hogyan kerültünk mi a képbe, de a vastaps, ami 45 perces csengettyűs műsorunkat zárta, nagyon jól eső jutalma volt megfeszített munkánknak.
– Július első hetében négy napot töltöttünk Balatonföldváron: ismét meghívtak bennünket a Térzenei Fesztiválra. Vastapsos csengettyűzésünk külföldi kapcsolataink kelet felé nyitását eredményezte…
– Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor a Balaton-környéki Csajágon
léptünk fel, ahol július 10-12. között háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelték a település 750. születésnapját. Záróműsorként sikeres fellépésünk volt a Református Templomban. Még a szakavatottak is nagy elismeréssel méltatták felkészültségünket.
Jó érzés újra, meg újra látnom beérni zenetanári munkám gyümölcsét. Az
együttes tagjai besnyői zeneiskolásokként olyan alapot kaptak, hogy szinte
akaratlanul, „beidomítottan” munkál bennük a biztos technika. Vezénylés
nélkül is értik a zenei parancsot a megvalósításhoz. Már a lelkükben készek
a zenére.
Csajágon a csengettyűk és az énekesek mellett engem különösen Erős Dorottya varázsolt el. Teljességgel átéreztem, hogyan könnyült, szabadult a
szívem az éneke által. Nem „hiábavalóan” énekelt, nem az énekest hallottam, hanem a DALT. Őszinte, hiteles volt. NÉPDAL volt. Idő kellett hozzá,
s Dorka kivárta. Érett előadásával, gyönyörűen csengő hangjával örömöt
szerzett a csajági templomban ülőknek, s külön valódi örömöt nekem. Élő
ének élő átadása, átvétele történt meg. Élmény volt átélnem. Újból beigazolódni látszott sejtelmem, hogy mi ezekkel az énekekkel s a citerajátékunkkal
a Szirontában, a Szirontával nem igazán csak hagyományt őrzünk és közvetítünk, hanem a hallgatóságunké mellett saját magunk lelkét is ápoljuk.
Az örökké feltámadó ellenszélben a besnyői zeneterem egy olyan zug, ahol
másképpen jár az óra, másképpen jár az agy. Mi kézen fogjuk a zenét, és
egymás kezébe adogatjuk. A kezek tulajdonosai – Erős Dorottya, Czumpft
Krisztina, Konkoly Violetta, Osuszd Otília, Varga Evelin, Germán Márton,
Sólyom Balázs – minden elismerést megérdemelnek önzetlenül, fenntartó
nélkül, néhány támogató segítségével működő besnyői Szironta Csenget�tyű- és Citera Együttes tagjaként, akik vezetésemmel hetente-kéthetente
6-8-10 órás próbákon gyakorolják ki a szebbnél szebb zenedarabokat, saját
maguk és érdeklődő, egyre szaporodó, lelkes közönségük örömére.
Kodály szerint: „A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből.
Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.”
Talán jó utat mutatunk. Mit gondolnak?
Töltsék velünk augusztus utolsó szombatját! Augusztus 29-én 14 órától Madárijesztő Fesztivál, színes népzenei program, jó hangulat, este a Sankofa
ghanai dobegyüttes, tűz-zsonglőrök, tombola, bográcsos étel, bál, éjjel pedig tűzijáték várja az érdeklődőket a Szironta 5. szülinapi partiján. Részletek
a lap 4. oldalán!

Szuszán Jánosné, Jolika, a Besnyői Népdalkör vezetője arról
számolt be lapunknak, hogy május 16-án Abasáron léptek színpadra sok más fellépővel együtt, a Katona- és Bordal Éneklő
Fesztiválon, ahol a közönség nagy tapssal jutalmazta produkció
jukat.
Szerepeltek a június 13-14-én, Révfülöpön rendezett Balatoni
Szezonnyitó találkozón, amely verseny is volt egyben, és ahol
a 11 fellépő közül II. helyezést értek el. Nagy sikere volt a helyi
gyűjtésű „summás daloknak”.
Székesfehérváron, a június 20-án, a Megyei Művelődési Ház által szervezett VI. Régiószomszédoló című szabadtéri rendezvényen léptek fel sikerrel, ahol az ő műsoruk után eleredt az eső,
és programok egy részét a művelődési házban kellett lebonyolítani.
Bogácson, a termálfürdő területén, július 4-én rendezték a XIX.
Nemzetközi Dalostalálkozót és VIII. Vass Lajos Népzenei verseny
elődöntőjét, ahol a versenyen ezüst minősítést kapott a Népdalkör. Szokás szerint sokan elkísérték az együttest, teli busz vitte
a besnyőieket. Volt lehetőség fürödni a termálvízben, majd bort
kóstolni is, mivel a program után egy helyi vállalkozó meghívta
a csoportot „Csáter apó pincéjébe”.
Jolika rendszeres résztvevője a népdalkörvezetők továbbképzésének, amelynek immár 17. alkalommal adott otthont a szigligeti Szentes városi üdülő. A július 5-én kezdődött ötnapos továbbképzést a Vass Lajos Népzenei Szövetség szervezte, idei
apropóját Vikár Béla születésének 150. évfordulója adta. Az
alkalomhoz kapcsolódó előadáson dr. Olsvai Imre, Életfa-díjas
népzenekutató ismertette a zenetudós életútját és munkásságát.
A továbbképzésnek, amelyen 70 népdalkörvezető vett részt a
Kárpát-medence minden részéből, a Rábaköz népzenéje volt a
kiemelt témaköre, amiről dr. Gerzanics Magdolna néprajztudós,
népzenekutató tartott előadást. A szeminárium zárónapján a
résztvevők előadták a tanult dalokat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester asszony és
Drippey László igazgató úr
búcsúztatta az Arany János
Általános Iskola ballagó
nyolcadikosait június 13-án.
Kívánjuk, hogy minden gyerekünk jól boldoguljon majd
a középiskolai évek alatt, addig is örömteli vakációt, pihenést valamennyi pedagógusunknak és tanulónknak!

Egészségmegőrzés
Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a betegségek mielőbbi felismerése, mert így nagyobb az esély akár a teljes
gyógyulásra, akár a jobb életminőség elérésére.
Az elmúlt két hónap bővelkedett szűrővizsgálatokban Besnyőn.
Egészségsátor várta az érdeklődőket május 31-én, a Falunapon. Horváth Anita természetgyógyász, életmód-tanácsadó,
pszichoterapeuta, mozgás- és masszázsterapeuta tanácsadás
mellett Thai-masszázzsal kényeztette a sátor vendégeit, míg mások a vérnyomásukat mérethették meg.
Június elején Dr. Baráth Károly szülész-nőgyógyász főorvos
Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében nőgyógyászati rákszűrést tartott a besnyői hölgyek, asszonyok részére, a védőnői tanácsadóban. Itt hívom fel az érintettek figyelmét, hogy az eredmények elkészültek, a védőnői tanácsadóban átvehetők.
Júniusban az orvosi rendelőben ingyenes koleszterin- , vércukor- és vérnyomás-szűrést tartottak, az EGIS Gyógyszergyár támogatásával.
A szűrővizsgálatok során észlelt elváltozásokról mindenki tájékoztatást kapott, ahogy arról is, hogy milyen további teendőkre
van szükség. Kérem, mindenki menjen el, végeztesse el az előírt
vizsgálatokat, ne halassza el, mert később már sokkal súlyosabb
lehet a most felfedezett betegsége!
Páli Szilvia
védőnő

Fotók: Madarász Viktor

a besnyői Szironta Csengettyű- és Citera Együttes féléves munkájáról

A Besnyői Népdalkör Elballagtak
programjából

Gratulálunk, Balázs!
Büszkék lehetünk a 19 éves Bandúr
Balázsra, aki a „Szakma Kiváló Tanulója”
címet érte el a tanév végén az országos
versenyen.
Balázs most 19 éves. A dunaújvárosi
Dunaferr Szakközép- és Szakiskolában
idén fejezte be tanulmányait. Májusban
részt vett az új OKJ szerinti központi fűtés- és csőhálózatszerelő szakmát tanulók számára meghirdetett országos versenyen, és ott remekül
szerepelt: elnyerte a „Szakma Kiváló Tanulója” címet. Az ifjú
szakember még a vakáció napjait élvezi, de közben már egy
jó munkahelyet is keres. Mint mondja, pár éven belül le tudja
majd tenni a gázkészülékszerelő vizsgát és a mestervizsgát is,
amivel már sok mindenbe belefoghat.
Addig is gratulálunk szorgalmas és tehetséges fiatalunknak, és
további sikereket kívánunk!
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Fotó: Koczka Kata

Dióhéjban…

Európa első tíz
legjobbja között
Pesszer Gábor egyre jobb eredménnyel
szerepel a hazai és a nemzetközi versenyeken, és dobogtatja meg az erőemelő
sportot kedvelő magyarok, és különösen
valamennyi besnyői szívét. Legutóbb a
Finnországban, május 6-10. között rendezett Európa Bajnokságon bizonyította be,
hogy biztos helye van súlycsoportjában a
kontinens első tíz legjobbja között.
Kilencedik helyezéssel tért haza a viadalról
a 25 éves besnyői sportoló, akinek örömébe azonban némi üröm is vegyült, hiszen
azóta egy sérülés következményeivel küzd,
és nem edzhet még vagy másfél hónapig. A székesfehérvári József
Attila Kollégium klubjának edzője 9 éve. Győrben dolgozik, így érthető, hogy csak keveset van lakóhelyén, Besnyőn. Sportolóként
célját a világbajnoki cím elnyerésében látja, amelyhez azonban heti
4-5 nap, alkalmanként másfél-két és fél óra edzés kellene. Látva eddigi teljesítményét, akaraterejét, bízhatunk abban, hogy a jövőben is
mindent meg fog tenni azért, hogy álma meg is valósuljon. Addig is
gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Gratulálunk, Doktor Úr!
Besnyő háziorvosa, dr. Brandt J. Béla a június 19-21. között, Budapesten megrendezett XXV. Országos Teniszbajnokság férfi nyílt egyes kategóriájában bronzérmet szerzett. Gratulálunk a Doktor Úrnak, aki nem
csak beszél nekünk, besnyőieknek az egészséges életmódról, hanem
aszerint is él, jó példával jár elöl, és nem is akármilyen szinten teljesít!
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MADÁRIJESZTŐ FESZTIVÁLT

és bográcsos Jubileumi Szironta Partit rendezünk Besnyőn
– nem csak Besnyőnek –
2009. augusztus 29-én, szombaton 14 órától
a Faluházban és a Szabadtéri Színpadon.
Időjárásálló, csörgő-zörgő, tarka-barka, földbe szúrható
MADÁRIJESZTŐKET
várunk, készítőjének nevével, telefonszámával ellátva.
Gyűjtés: július 10-től folyamatosan,
Besnyőn, a Petőfi u. 18. sz. alatt, Germán Mártonéknál.
A madárijesztőket – számmal ellátva – a rendezvény előtt
2 nappal kiállítjuk az iskola udvarán és a Petőfi utcában.
Közönségszavazatokat a Madárijesztő Fesztivál napján 17 óráig
fogadunk a szavazatgyűjtő ládában, a Faluháznál.
Fődíj: 3 db 4 személyes vacsora italfogyasztással.
Különdíj: a pusztaszabolcsi Kiri Panziótól.
További felajánlásokat köszönettel fogadunk!
Program: népzenei műsorok, afrikai dob-együttes, tűznyelők,
tűzijáték, tombola, tánc.
Belépés ingyenes.
Vacsorajegy telefonos igényléssel a helyszínen vásárolható: 200,-Ft/fő.
Szeretettel várunk mindenkit!
Információ:
Nyersné Vajda Márta, Sziront’Art KHE, 06-20-4878-398
www.szironta.hu és Fónad Józsefné 06-25-233-133

Besnyôi Hírmondó
Besnyő Község Önkormányzatának kiadványa
KÖH nyilvántartási szám: 163/479/1/2008.
Kiadja a Polgármesteri Hivatal, 2456 Besnyő, Fő u. 35.
Felelős kiadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Kata
Tördelés: Nagy Erika
Készült a Text Nyomdaipari Kft. dunaújvárosi nyomdájában

