
Nagy örömmel szá-
molunk be róla – és 
a Besnyői Hírmon-
dó révén a jövő 
számára is meg-
örökítjük a tényt 
–, hogy elkészült 
Besnyő egyik leg-
inkább szem előtt – 

és egyre rosszabb állapotban – lévő, 
mégis az intézmény felújítások sorá-
ban utoljára hagyott épülete: meg-
szépült a polgármesteri hivatal. 

Mint az mindenki előtt ismert, immár 
Beloiannisszal közös a hivatalunk, és 
nagy örömünkre szolgál, hogy a két 
település együttműködésére oly for-
mában került sor, hogy a hivatalunkat 
meg tudtuk tartani, továbbá hogy a 
több lépcsőben történt megújulással 
méltó körülményeket tudtunk terem-
teni a hivatali ügyintézéshez. 

Örömmel adok hírt arról is, hogy 
tornatermünk felújítása a napokban 
véget ér, és bár nagyobb nem lett a 
helység, de a fejlesztésnek köszönhe-
tően kellemes, korszerű körülmények 
várják majd a sportolni vágyókat.

Hamarosan elkezdődik települé-
sünkön a térfigyelő rendszer kiépíté-
se is, melynek keretében 15 kamera 
kerül a köztereken kihelyezésre.

Szeretném hangsúlyozni, hogy 
fejlesztésekre nem is gondolhatunk 
pályázati források nélkül, és bármeny-
nyire is fájó, de nincs útépítésre vagy 
utak, járdák felújítására pályázati for-
rás, így lehetőségeink függvényében, 
önerőből végezzük a javításokat. 

Képviselő-testületünk döntött a  
falu központban lévő játszótér eszkö-
zeinek bővítéséről. Reméljük, a gye-
rekeknek és a szülőknek is örömet  
okozunk ezzel a beruházással.

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a nyugdíjas klub tagjainak, 
hogy szíves meghívásuknak eleget 
téve május elsején egy nagyon kelle-
mes, beszélgetős programon vehet-
tem részt, ahol a nyugdíjasainkkal és 

a népdalköri tagokkal együtt nagyon 
jól éreztük magunkat.

Kedves Besnyőiek!
E helyről ajánlom szíves figyelmükbe  
hagyományos falu- és gyermekna-
punk színes programját, és egyút-
tal szeretettel meghívom Önöket,  
ünnepeljenek együtt velünk! Töltsék 

a napot gyermekeikkel, családtagjaik-
kal, rokonaikkal, barátaikkal a rendez-
vényen! A programok megvalósítását  
pályázati források teszik lehetővé.

Sok szeretettel várjuk Önöket május  
25-én, szombaton, a falu- és gyer-
meknapon!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!  
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Bár a hivatal külső és belső felújítása már igen  
időszerű  volt, a fejlesztéseket csak a pályázati lehe-
tőségektől függően és a megnyert pályázatoknak  
köszönhetően, több lépésben tudtuk megvalósítani. 

2009. év nyarán padokat, virágtartókat és virágokat 
szerezhettünk be, majd az év végén a hivatal előtti tér 
és a kerítés felújítását végeztük el. 

2012. évben közmunkaprogram keretében került sor 
a hivatali folyosó és a nagyterem taposózására és az 
épület belső festésére, ez év április végére pedig elké-
szült az épület teljes külső felújítása. Ennek keretében 
elvégeztük a már igen elavult külső nyílászárók cseréjét, 
az épület utólagos külső hőszigetelését és a tetőhéjazat 
cseréjét. A fejlesztéseknek köszönhetően esztétikus és 
méltó körülményeket teremtettünk a hivatali ügyinté-
zés számára, immár nemcsak Besnyő, hanem – az ösz-
szevont polgármesteri hivatalok révén – Beloiannisz la-
kosai számára is. 

A beruházástól jelentős energia-megtakarítást re-
mél önkormányzatunk, amivel csökkentjük az épület 
fenntartásának költségeit, és a megújult épület még  
látványnak sem rossz, remélem, ezzel Önök is egyet-
értenek. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Mindig nagy boldogság számomra, amikor egy-egy új lé-
tesítménnyel gyarapodik szeretett falunk, Besnyő. Leg-
alább ilyen jó érzés azonban az is, amikor a faluban élők 
szívügyüknek érzik értékeink állagának megóvását, és ide-
jükből, energiájukból áldoznak azért, hogy a közösségnek 
és az idelátogatóknak öröme teljék e (gyakran pályázati 
forrásból, vagy éppen közösségi felajánlásból megépült) 
létesítményekben. 

Ennek egyik szép példáját adták a közelmúltban a 
strandröplapda pálya rendbetételével – és önzetlen se-
gítségüket ezúton szeretném megköszönni –: Somogyi  
Tímeának, Nagy Máriának, Szalados Annamáriának,  
Vörös Dominiknek, Fábián Tamásnak, Csuka Alexnek, 
Bodnár Patriknak, Orbán Dánielnek, Orbán Csabának. 

Köszönjük!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

KÖSZÖNET

Megváltozik a lomtalanítás rendje!

HÁZHOZ MENŐ  
LOMTALANÍTÁS

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja bevezet-
ni az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre  
egyeztetett időpontban, háztól történő, a háztartásban ke-
letkezett lom elszállítását, úgymint feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom 
(pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatéko-
nyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érde-
kében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállítás-
ra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hul-

ladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulla-
dék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.  

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós  
elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a következő tele-
fonszámon: 06 25 504-520

Együttműködő munkájukat előre is köszönjük.

VERTIKÁL ZRT.

MEGSZÉPÜLT A BESNYŐI  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

…így örököltük

…így örököltük

A kerítés és a hivatal előtti tér felújítása után

Most
2012. augusztus 1-jével hatályba lépett az egyes állat-
védelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet. A Kormányrendelet 
többek között az alábbi jogszabályokat érinti:
– az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendelet;
– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló kormányrendelet lényeges módosításai az 
alábbiak:
– meghatározták a kistestű (nem haladja meg a 20 kg-ot), a 

közepes testű (20-40 kg közötti) és a nagytestű (megha-
ladja a 40 kg-ot) ebek fogalmát;

– meghatározták az ebek tartós tartásának legkisebb  
területnagyságát az eb méretétől függően. Kistestű ebnél 
10 m2, közepes testű ebnél 15 m2, nagy testű ebnél 20 
m2, továbbá a tartósan csoportosan tartott ebek esetében 
egyedenként legalább 6 m2 területet kell biztosítani;

– kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagy-
testű ebet 8 m-nél rövidebb esz-közzel tartósan nem lehet 
kikötni;

– az ebeket 8 m-nél rövidebb futóláncon nem lehet tartani; 

– nem lehet patás állatot és ebet állandó jelleggel, 6 hóna-
posnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani;

– az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig 
anyjukkal kell tartani;

– a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az ál-
lat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedé-
sét, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és 
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja;

– a kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az ál-
lat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni 
kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az ál-
latok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek  
az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük 
úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az 
állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, 
valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad;

– a kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan 
méretűnek  kell lennie, hogy az állat fajára jellemző moz-
gási igényét ki tudja elégíteni.
Az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet mó-

dosítása értelmében: az állatvédelmi bírság alapösszege 
ötezer forintról tizenötezer forintra nőtt, ha több tényállás 
együtt áll fenn, akkor a büntetések összeadódnak, így akár 
több százezer forintos bírságot is ki lehet szabni.

Minden állattartó figyelmébe!!!
Állatvédelmi kormányrendeletek módosítása

Te szedd! akciónk
Idén is részt vett önkormányzatunk a Magyar Közút Non-
profit Zrt. április 22-én, a Föld napján hagyományosan 
megszervezett szemétszedő akciójában. 

Ezúton szeretném megköszönni általános iskolánk peda-
gógusainak és iskolásainak, hogy részt vettek az országos  
szemétszedő akcióban, amelynek keretében sok szemét-
től megtisztították községünket iskolásaink. 

Iskolánk tanulói településünk utcáit, közmunkásaink 
pedig  a lakott területen kívül levő utak mentén szedték a 
szemetet. 

Sajnos, továbbra is azt tapasztaljuk, hogy nem mindenki  
figyel környezetünkre! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Angol nyelvi verseny
Februárban a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium kis-
térségi angol nyelvi versenyt hirdetett a 8. osztályos tanulók-
nak. Idén két tanuló - Mészáros Mercédesz és Tálos Klaudia 
- jelentkezett iskolánkból erre a cseppet sem könnyű meg-
mérettetésre. A versenyen írásbeli feladatok voltak, melyek 
a nyelvtani tudásra, az olvasott valamint a hallott szövegér-
tésre koncentrálódtak. Tanulóink nagyon szépen helyt álltak 
a vetélkedőn. Gratulálunk nekik a szép szereplésért!

Február utolsó hetében rendeztük meg iskolánkban a már 
hagyományosnak számító Arany János hét programsoroza-
tot.

A hét során izgalmas, érdekes programok vártak tanuló-
inkra. Hétfőn szavalóversenyt tartottunk a Faluházban, mely-
re szép számban jelentkeztek a gyerekek. A hallgatóság  
körében is sok diák és szülő jelent meg. A nevezőktől nagyon 
szép verseket hallhattunk, kiváló előadásban.  

Kedden az alsó tagozatosok matematika és helyesírási ver-
senyen, a felsősök logikai illetve sportvetélkedőn vehettek 
részt. 

Csütörtökön délután az alsó tagozatosoknak sportversenyt, 
míg a felsősöknek amőba vetélkedőt rendeztünk. 

A hét folyamán a délelőtti rajz és technika órákon kicsik és 
nagyok címert készítettek. Az alkotásokat az iskola folyosó-
ján kiállítottuk.

Pénteken tartottuk a záróünnepséget, melynek keretében 
zajlott a koszorúzás és a versenyek eredményeinek hirdeté-
se. A koszorúkat évről-évre Ridegné Jutka szépíti nekünk. 
Köszönjük neki a segítséget!

Az Arany-hetet minden évben örömmel szervezzük isko-
lánk tanulóinak. Ezek a délutánok mindig jó hangulatban  
telnek. Jó volt idén is együtt emlékezni iskolánk névadójára!

Szalka Erika

Gergely-járás
Iskolánkban immár lassan hagyománnyá válik az a régi szo-
kás, amelyet a köznyelv Gergely-járásnak ismer. 

A gergelyezést IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, Nagy 
Szent Gergely tiszteletére, aki az iskolák, diákok védőszent-
je volt.

Az ünnepet Gergely napon, március 12-én tartották meg, 
akkortájt mindig ezen a napon kezdődött meg a diákok ta-
vaszi féléve. Ilyenkor az iskolás gyerekek házról-házra jártak 
és adományokat, ajándékokat gyűjtöttek a tanítónak pl. len-
csét, borsót, kolbászt, szalonnát, zsírt, tojást stb. kaptak, ami-
vel aztán a tanító meg is vendégelte őket. Céljuk volt még a 
még iskolába nem járó gyerekek verbuválása is. Valójában 
egy dramatikus, sokszor tréfás-énekes játék volt ez, amely-
ben „Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak neve nap-
ján” kezdetű ének volt a legjellegzetesebb, és amely játékban 
a szereplők be is öltöztek. 

Sokszor a püspököt is megszemélyesítették, talán innen a 
legismertebb ruhadarabjuk, a csúcsos süveg  és a hosszú 
palást. 

A Gergely-járás régen Európában népszerű szokás volt, ma 
már nem, vagy elvétve, pl. bemutatókon találkozunk vele. 

Nem úgy iskolánkban, ahol azonban ez nem céltalan  
bemutatónak számít. Ugyan manapság kötelező iskolába 
járni, és nem kell verbuválni, a tanítónak sem kell adomá-
nyokat gyűjteni, de a mindenkori negyedik osztályosok nem 
is ezért kerekednek fel. Ők az óvodába tartanak, és a leen-
dő első osztályosokat keresik fel. Itt énekelnek, táncolnak,  
színdarabot adnak elő, tréfálkoznak, különféle ügyességi 
gyakorlatokat mutatnak be. Persze ilyenkor a legkisebbek is 
ott vannak és minden ovis csodálkozva nézi az előadást. 

A nagycsoportosoknak megjön a kedvük iskolába menni. 
A 4. osztályos tanító már előbb találkozik a következő osztá-
lyával, megismeri a leendő elsősöket. Az iskolások örömmel 
találkoznak a volt óvó nénikkel. Szóval ez egy jó kis kapcso-
lattartó hagyomány. A régi tartalmat újjal töltöttük fel, az öl-
tözék, az ének maradt a régi. Így volt ez idén is. A 4. osztály 
már februárban nagyon lelkesen elkezdett készülődni erre az  
ünnepre. Daltanulás énekórákon Szilvi nénivel, szöveg és 
táncpróbák Feri bácsival, öltözékek készítése otthon. 

Az idén kiegészítettük a műsort egy kis színdarabbal, 
amelyben Palkó, a címszereplő világgá akar menni a szama-
rával, ahelyett, hogy iskolába járjon. Minden időben elké-
szült, az osztály szépen felkészülve várta a napot. 

Főpróbaként először bemutattuk az iskolásoknak a műso-
runkat, az alsóban és a felsőben is, mindkét alkalommal nagy 
taps kísérte a szereplést. Kijavítottuk az előadásban adódó 
hibákat, és indultunk is az oviba. 

Mikor az óvodába léptünk, akkor derült ki, hogy a legva-
dabbul tombol az influenza, s a nagy csoportból talán két fő 
van jelen, de annál többen a kicsi és a középső csoportosok. 
Úgyhogy az idén nekik játszottunk. 

Nagy siker volt, a gyerekek nagyon élvezték az előadást, 
örömmel álltak be a végén a közös táncba. A jó hír az, hogy 
az óvónők kérésére még egyszer elmegyünk előadni ezt a 
műsort, hogy lássák azok az ovisok is, akik akkor betegen fe-
küdtek otthon.

Az előadás után jó volt látni, hogy a negyedikes gyerekek 
az óvó nénijeik és dadusaik nyakába csimpaszkodtak.

Ezután igazán jól esett a vendéglátás az óvodai étterem-
ben, mind a tanító bácsinak a kávé, mind a gyerekeknek a 
sok finomság, üdítő.

Örülünk, hogy ennek a kialakuló hagyománynak részesei 
lehettünk. A negyedikesek szívesen emlékeznek vissza a pró-
bákra, az előadásra, a közös munkára.

Gábor Ferenc

Költészet napja 2013
A költészet napját József Attila születésnapján, április 11-

én 1964 óta ünnepeljük Magyarországon.
Iskolánkban a költő életrajzával és ismert verseivel  

készültünk a megemlékezésre. Szerencsére az időjárás is 
kedvezett, ezért az iskolaudvaron került megrendezésre mű-
sorunk. A költő életének fontosabb eseményeiről Kalotai  
Vivien beszélt, közben verset mondott Pető Petra, Ofella  
Fruzsina, Tálos Klaudia és Láng Barbara.

A műsort Vanilla Ágnes megzenésített versével zártuk.
Kalotai Vivien 8. osztályos tanuló

Körzeti labdarúgó döntőn a Besnyő csapata
2012 őszén indult az általános iskolák részére kiírt diákolim-

pia. A II. korcsoportban a 3-4. osztályosok versengésében 
részt vett Besnyő csapata is.

Az első összecsapásokra Adonyban került sor.  Adony, 
Perkáta és Pusztaszabolcs csapataival kellett megmérkőzni-
ük a besnyői fiúknak. Az első mérkőzésen Besnyő Adony el-
len 8-0-ra győzött, majd Pusztaszabolcs ellen 4-1-re, s végül 
Perkátával szemben szintén 3-0-ra győzedelmeskedtünk.

Jó játékkal 9 pontot szereztünk és bizakodással tekintet-
tünk a második forduló elé, hiszen elérhető közelségbe ke-
rült a döntőbe való bejutás is. 

A második fordulóra tavasszal került sor, amelyet szintén 
Adonyban rendeztek meg ugyanezen csapatok szereplésé-
vel.

Április 9-én Adony ellen 7-0-ás győzelemmel kezdtek isko-
lásaink. A második mérkőzés már nem ment ilyen simán, itt 
nagy küzdelemben 5-5-ös döntetlent értek el a srácok. 

Ez a döntetlen később meghatározó volt, hiszen az elhullaj-
tott pontok miatt - s mivel Perkáta mindkét mérkőzését meg-
nyerte - Perkáta beért bennünket. Így az utolsó mérkőzésre  
maradt a döntés. Nem volt mindegy, hogy elsőként vagy  
másodikként jutunk tovább a döntőbe, mert az itteni második 
a másik körzet első helyezettjével kell, hogy játsszon.

Végül ezen az izgalmas mérkőzésen Perkáta bizonyult jobb-
nak és 3-1-re győzött ellenünk.

Elkeseredés azonban nem volt, hiszen mi is továbbjutot-
tunk a körzeti döntőbe.

Április 15-én, gyönyörű tavaszi napsütésben, kellemes  
környezetben került sor Baracson a döntőre. Itt a másik két 

döntős csapat Baracs és Mezőfalva volt. A sorsolás úgy hoz-
ta, hogy az első mérkőzést Besnyő Baracs ellen, a másik kör-
zet győztese ellen játssza. 

Jól indult a meccs, mert az első félidőben vezettünk 1:0-
ra. A baracsiak nagyon harcosak voltak, nem adták könnyen 
magukat, és egyenlítettek. De a mi fiainkat is kemény fából 
faragták, és szép játékot bemutatva lőttünk még egy gólt. Két 
perc volt kb. hátra, mikor jött számunkra a hidegzuhany, egy 
szinte vétlen helyzetből a baracsiak szabadrúgást kaptak a 
kapunk közvetlen közeléből, mely lehetőséget könyörtelenül 
ki is használták, és egy szép góllal egyenlítettek. Így 2-2-es 
döntetlennel végződött a mérkőzés. Ez még nem lett volna 
baj, de mivel el kellett dönteni a mérkőzést, következtek a  
tizenegyesrúgások. Ebben, sajnos a baracsiak jobbnak bizo-
nyultak nálunk, és ők játszhattak az első helyért a másik mér-
kőzés győztesével (Perkáta – Mezőfalva 7:2).

Iskolásaink a második meccsen időnként szemet gyönyör-
ködtető játékkal, 8:1-gyel, simán legyőzték Mezőfalva együt-
tesét.

A döntő végső sorrendje : 1. Baracs 2. Perkáta 3. Besnyő 
4. Mezőfalva

A Baracs együttese megérdemelten jutott tovább a megyei 
döntőbe, gratulálunk nekik.

A besnyői gyerekek örömmel vették át a bronzérmet. 
Minden csapattag dicséretet érdemel, örülünk, hogy ilyen 

szépen helytálltak és öregbítették lakóhelyük és iskolájuk hír-
nevét. Sok szép góllal, sok szép pillanattal és gyönyörű meg-
oldásokkal örvendeztették meg a nézőket.

A csapat tagjai voltak:
Bosnyák Dominik 4. o.
Fejes Krisztián 3. o.
Jámbor Tamás 4. o.
Juhász Martin 3. o.
Lakakisz Nikolaosz 4. o.
Nagy Szabolcs 3. o
Németh Barnabás 4. o.
Patatics Zoltán 4. o.
Rizojanisz Periklész 4. o.
Rózsa Márk 5. o.

Végül szeretném megköszönni Matkovics Lászlónak a 
Besnyői Sportegyesület elnökének a számunkra nyújtott se-
gítséget, továbbá Hajni néninek, aki minden kérésünket telje-
sítette, valamint Fábián Balázs testnevelő kollégámnak, aki a 
mérkőzéseken segítségemre volt. 

Köszönöm Barnabás anyukájának és apukájának, Nikolaosz 
anyukájának, Tamás apukájának, Periklész anyukájának, 
Krisztián anyukájának, hogy a mérkőzésekre elvittek bennün-
ket.

Hajrá Besnyő! Szép volt, fiúk!  Tesiből mindenkinek jár egy 
ötös.

Gábor Feri tanító bácsi

Március 15. ünnepély
Március tizenötödikét rendhagyó módon ünnepeltük az 

alsó tagozatosok és a néptáncosok műsorával. 
 Az 1-2. osztályosok motívumfűzést mutattak be, Elmen-

tem én Töröcskére, ill. Két szál pünkösdrózsa címmel. 
A 2-3. osztályosok jelenetében bemutattuk, hogy a leg-

szegényebbek is igyekeztek segíteni a felhívásra: a kisbéres  
például saját keresetének felajánlásával a rég áhított csiz-
mácskáról mondott le, hogy adakozhasson a haza javára.  

Iskolánk hírei



Most végre eljött az idő, hogy nem csak az iváncsai csapat-
kapitány állt rajhoz egy országos viadalon, hanem két tanítvá-
nya is csatlakozott Horváth József és Fábián János személyé-
ben. A Fudokán Országos Bajnokságnak, mint mindig Ercsi 
adott otthont. A versenyt a felnőtt katával(formagyakorlattal) 
indították, ahol Fábián János mutatkozott be Iváncsai színek-
ben. 

A bemutatója nagyon szépen sikerült. De sajnos  nem si-
került az érem szerzés. Ezután a felnőtt kumite (küzdelem) 
kezdőtőt, ahol nem jött össze nagy létszám mindössze há-
rom versenyző képviseltette magát a viadalon de, Bachmann  
Tibor a döntő mérkőzését 4-2 pontozással hozta így övé lett 
a bajnoki cím. A győzelem után egy kis várakozás volt, hi-
szen hátra volt még Horváth József küzdelme a 16-17 éves 
korosztályban, ami csak a verseny végén volt. De nem vár-
tak a szurkolók, hiába hiszen Józsi bronzérmet nyert életében 
először országos bajnokságon. A döntőbe jutásért sajnos 2-1 
pontozással alul maradt de az ellenfele a döntőben is jobbnak  
bizonyult. Gratulálunk!

A három versenyző tovább készül a WKF Magyar  
Bajnokságra amihez sok sikert kívánunk nekik.

Iváncsai KIAI Shotokan Karate Sportegyesület.
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Bachmann Tibor 
a 2013. év fudokán Bajnoka!A néptánc szakkörösök kónyi verbunkot, somogyi lassú 

csárdást és kiskun legényest táncoltak, a lányok borsodi ka-
rikázót adtak elő. 

A megemlékezést szép szavalatok színesítették. 
A műsort a tanítók: Kocsis Ágnes, Drippey László, Gábor 

Ferenc és Debreceni Szilvia állították össze. 

Olvasási verseny
Horváth Márton 3. osztályos tanuló részt vett a dunaújvárosi 
Arany János Általános Iskolában rendezett kétfordulós Móra 
Ferenc olvasási versenyen. 

Az első fordulóban szövegértési feladatokat kellett meg-
oldani, a másodikban egy szabadon választott és egy is-
meretlen szöveget kellett hangos olvasással bemutatni a  
zsűri előtt. Marci – bár nem ért el helyezést – szépen szere-
pelt, magabiztosan képviselte iskolánkat a városi és város-
környéki iskolák közötti vetélkedőn.

Debreceni Szilvia

Beiratkozás
Április 8-án és 9-én volt iskolánkban a jövendő első osztályo-
sok beiratkozása.  

Tavaszi sportversenyek
Idén tavasszal több sportversenyen is képviseltetette magát 
iskolánk. 

Március 12-én Adonyban rendezték meg a körzeti mezei 
futóversenyt. Iskolánkból a következő tanulók vettek részt: 

Kökény Rafael, Rózsa Márk (5.o.), Benyovszki Dorina  
(6. o.), Döbröczöni Sándor, Farkas Sándor (7.o.), Benyovszki 
István, Veszeli Kristóf (8.o.). A résztvevő 11 iskola több mint 
50 indulójából a tanulóink megmutatták küzdeni tudásukat, 
és minden erejüket beleadva, a középmezőnyben végeztek. 

A települések közötti csapatversenyben a 7. helyen végez-
tek.

Március 19-én Sárosdon a Farkas Gyula napok keretében 
megrendezett vár-méta meghívásos versenyen szerepel-
tünk. Felső tagozatosok vettek részt ezen a megméretteté-
sen. 

Név szerint: Stoffán János Apor, Fülöp Zoltán, Farkas Aliz 
(5.o.), Benyovszki Dorina, Benyovszki Laura, Oláh Dzsenifer 
(6.o), Farkas Sándor, Döbröczöni Sándor, Farkas Luca (7.o), 
Benyovszki István, Pető Barbara, Veszeli Kristóf (8.o). 

A gyerekek sportszerű viselkedéssel, lehengerlő játékkal és 
izgalmakkal teli játékban megszerezték az 1. helyezést!

Április 16-án az iváncsai uszodában hagyományosan meg-
rendezett tavaszi kistérségi úszóversenyen is részt vettünk. 

Andrási Szonja, Miklós Melinda, Nagy Szabolcs (3.o.), 
Benyovszki Klaudia, Farkas Aliz, Pribék István (5.o.), 
Benyovszki Dorina, Oláh Dzsenifer (6.o.), Döbröczöni Sándor 
(7.o.), Veszeli Kristóf (8.o.). 

Egyéni versenyben első helyezést Döbröczöni Sádor,  
második helyezést Veszeli Kristóf és Nagy Szabolcs, és har-
madik helyezést Pribék István értek el. 

Váltóversenyben Benyovszki Klaudia, Farkas Aliz, és 
Benyovszki Dorina, Oláh Dzsenifer, valamint Döbröczöni 
Sándor, Veszeli Kristóf, Pribék István 3. helyezést értek el! 

A települések közötti pontversenyben a 7 induló közül a 
nagyon előkelő 4. helyet sikerült tanulóinknak elérni. 

Ezúton is szeretnék gratulálni a résztvevőknek és helyezést 
elérőknek a szép teljesítményért!

Fábián Balázs
testnevelő tanár

Iskolánk hírei
Március 12-én, Gergely napján volt régen az iskolások ün-
nepe. A gyerekek jelmezesen vonultak fel, és adományo-
kat gyűjtöttek. Ezt a szokást elevenítették fel az Arany Já-
nos Általános Iskola tanulói. 

Már hagyomány, miszerint a 4. osztályosok az iskolába 
hívogatják, toborozzák a nagycsoportos gyerekeket. 

A szokásos toborzó mellett egy mesét is dramatizáltak, 
„Palkó és a szamara” címmel. 
Az iskolásokat Gábor Ferenc tanító úr készítette fel. 
A történeten jót derült kicsi és nagy. 
Köszönjük az élményt!

Március 15-én, Nemzeti ünnepünkön csákót hajtogat-
tunk és zászlót festettünk, így emlékeztünk az 1948-49-es 
szabadságharc évfordulójára. 

A víz napján, március 22-én megbeszéltük például, hogy 
a gyerekek ne folyassák feleslegesen a vizet kézmosáskor 
és fogmosáskor. A nap végére már egymást figyelmeztet-
ték erre.

Március 23-án, a Föld órája alkalmából mi is lekapcsol-
tuk a villanyt a csoportszobában a délelőtt folyamán. 

Környezetünk szennyeződése egyre nagyobb mértékű, 
ezért fontos, hogy Földünk értékeit okosabban használ-
juk és megőrizzük a jövőnek, és ezt már gyerekkorban, az 
óvodában kezdjük el, mert a kisemberek tettei is számíta-
nak.

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön." Énekeltük szorgalmasan, hogy „Süss fel 
Nap!”, és „Sándor napján megszakad a tél, József napján 
megszűnik a szél”, de hiába; a nyuszi hóba érkezett. Hús-
vétkor a fiúk meglocsolták a lányokat. 

A locsolkodást versmondás előzte meg, amiért a legé-
nyek tojást kaptak. 

„Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép, piros tojással!”

„Csoda történt!” mondták a gyerekek, mert a nyuszi az 
ajándékot idén nem a fűbe, hanem a csoportszobába rej-
tette el. 

De most már valóban érezzük, hogy a természet újraé-
led.

Óvodai életünkből

FELHÍVÁS!
Falu- és gyermeknapi rendezvényünk  

(május 25.) 10 órakor kezdődő 
tűzoltó bemutatójához 

tűzoltóinknak szüksége lenne 

egy roncsautóra, 
amit a bemutató során felgyújtanának,  

és azon szemléltetnék  
a kigyulladt jármű oltását. 

Kérjük, hogy aki erre a célra  
fel tud ajánlani egy ilyen járművet,  

mielőbb jelentkezzen  
a polgármesteri hivatalban! 

Köszönjük!
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A sokszorosításért felelős:  
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2013. május 23-án 
(csütörtökön) 1530-1615-ig 
ingyenes  nőgyógyászati  

rákszűrés lesz  
a védőnői tanácsadóban.

A vizsgálatot végzi: 
Dr. Baráth Károly  
szülész-nőgyógyász főorvos.
A vizsgálatra limitált létszámú pá-
cienst tud fogadni (maximum 
20 fő), ezért kérjük, hogy aki jelent-
kezik, mindenképpen jelenjen meg 
a vizsgálaton!

Kérem, akik szeretnének  
részt venni a vizsgálaton  

és 1 évnél régebben voltak 
nőgyógyászati rákszűrésen,  
előzetesen jelentkezzenek  

személyesen vagy telefonon:
Kedd - Péntek 8:00-9:00-ig  

a fogadóórán személyesen, illetve 
a 06 (25) 505-058 –as  

telefonszámon. 
Köszönettel:

Páli Szilvia védőnő 

ÉRVÉNYES TAJ-,  
SZEMÉLYI  

ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJUKAT 
HOZZÁK MAGUKKAL!!!

Kedves 
besnyői  
Hölgyek,  
Asszonyok! 

A veszettség elleni oltás díjköteles,  
a díj az oltás helyszínén fizetendő.

A veszettség elleni oltás és féreg-
hajtás egységes bruttó ára: 3500 
Ft az eb súlyától és méretétől 
függetlenül!

NAGYON FONTOS:
Megkérünk minden kutyatulaj-
donost, hogy az összevezetéses  
kutyaoltásra csak chippel ellátott 
kutyákat hozzanak, mert csak 
azokat az ebeket olthatja be az ál-
latorvos, melyek már egyedi jelö-
lésre kerültek.  

A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet  
8.§ (2 bek.) értelmében, a veszett-
ség elleni védekezés feltétele-
ként kötelező ez ebek évenkénti  
veszettség elleni immunizálása, 
és ezzel egyidejűleg az eb széles 
spektrumú féreghajtó szerrel való 
kezelése.

A háznál történő oltás előzetes, 
telefonos egyeztetést követően 
történhet, ára: 3500 Ft (oltási és 
féregtelenítési) + 1000 Ft (kiszál-
lási díj).

Oltási könyv pótlása 500 Ft!

Pótoltás időpontja:  
2013. június 1-jén  

(szombaton)  
8:00 órától 13:00 óráig

Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos

mobil: 0630 530 1513

FELHÍVÁS
AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA BESNYŐN
2013. május 17-én (pénteken) 14:00 órától 18.00 óráig  
és 2013. május 18-án (szombaton) 8:00 órától 13:00 
óráig a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban kerül 
sor.


