
Reméljük, Önök is úgy látják, 
hogy szépül, gyarapodik ked-
ves kis falunk. 

Képviselő-testületünk elmúlt 
években folytatott takarékos 
gazdálkodásának eredménye-
ként és sikeres pályázatainknak 
köszönhetően jelentős útfelújí-
tási munkák kezdődhettek meg 
településünkön, fejlesztés zajlik 

a sportpályán is, és a közeljövőben sor kerül a busz-
megállók térkövezésére is. 

Településünk képviselői úgy döntöttek, hogy a  
teljes 2013. évi tiszteletdíjukat a térfigyelő rendszer  
bővítésére használják fel, a döntés szerint a temető-
be még három kamera kerül rövid időn belül kihe-
lyezésre.

Sikeres pályázatunknak köszönhetően megkezdő-
dött a Sportpályán a műfüves pálya építése is. 

A 20 x 40 méteres műfüves pálya előreláthatóan 
május végéig el is készül. Reméljük, a sportszerető 
besnyőiek örömmel veszik majd használatba, és az 
itt élőknek gondjuk lesz arra, hogy még sokáig szol-
gálja a besnyőiek egészségét, szabadidő sportolá-
sát. 

Színes programokkal várják Önöket a szervezők a 
következő hónapokban. A részletes programokról a 
továbbiakban számolunk be.

A Sziront’ Art Közhasznú Egyesület jóvoltából má-
jus 17-én már a 8. Országos Csengettyűs Találkozóra 
kerülhet sor településünkön. 

E hó végén rendezzük hagyományos falunapunkat, 
amely egyben családi nap és gyermeknap is. Sok 
színes programmal, látnivalóval, szórakozási lehető-
séggel készülünk a falu ünnepére. 

A besnyői lovasok, élükön Petkes András szervezé-
sében június  14-én lovasnap lesz Besnyőn. Nagyon 
sokat dolgoznak már most a rendezők azon, hogy a 
rendezvény helyszíne biztonságos és megfelelő le-
gyen.

Ezúton ragadom meg az alkalmat és fejezem ki  
köszönetemet a szülőknek, akik mindig segítséget 
nyújtanak a különböző  programok, rendezvények le-
bonyolításában. 

Továbbra is számítunk Önökre!

Minden kedves volt és jelenlegi besnyőit, roko-
naikat, barátaikat szeretettel várjuk május 17-én a 
8. Országos Csengettyűs találkozóra, május utolsó  
hétvégéjén a falunapra és június 14-én a lovas  
napra!

Jöjjenek, ünnepeljünk, szórakozzunk együtt!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2014/2. szám

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Szeretettel köszöntjük  
az édesanyákat,  
nagymamákat,  
dédiket!
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Korábban már tájékoztattuk Önöket az örömteli hírről, 
mely szerint képviselő-testületünk elmúlt években foly-
tatott takarékos gazdálkodásának eredményeként és az 
adósságkonszolidációban részt nem vett településként 
benyújtott sikeres pályázatunknak köszönhetően jelentős 
útfelújítási munkálatok kezdődhettek meg településün-
kön. 

Az Iskola köz, a Bem, az Árpád, a Szegfű, a Vörösmar-
ty, a Zrínyi, a Jókai, a Pipacs, az Árpád, a Viola, az Ady 
E., a Dózsa Gy. utca, a Piactér, továbbá az Új, a Diófa, a 
Belmajori, a Móra F., a Táncsics és a Kossuth utca egy-egy 
szakaszának aszfaltozását, a többi utcának pedig a köve-
zését végzi majd el a kivitelező. 

Az utak felújítása előreláthatóan május végéig tart. 
A felújítás alatt előfordulhat, hogy az érintett utakat pár 

óráig nem lehet majd használni.  
A kellemetlenség miatt ezúton is elnézésüket kérjük, 

megértésüket és türelmüket pedig előre is köszönjük!
A jelenlegi képviselő-testület távlati terve, amennyi-

ben erről még lesz lehetősége dönteni, természetesen az, 
hogy az adósságkonszolidációból kimaradt települések 
támogatásának második részletét az aszfaltozásból most 
kimaradt utak aszfaltozására és a járdák felújítására for-
dítja majd.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megkezdődtek az útfelújítások  
településünkön

Az Ady Endre utca

A településeken már több éve az Európai Unió által   
finanszírozott Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  
Hivatal szervezésében, EU Élelmiszersegély Program 
elnevezéssel csomagosztás valósult meg, tartós élel-
miszer felhasználásával. A terv célja a közösség rászo-
ruló személyeinek a támogatása volt. 

A program 2006-ban vette kezdetét, Nagy Lajosné 
majd Placskó Piroska szervezésével. Sok család és 
idős, egyedülálló személy részesült a támogatásban. 
Az évek során egyre több név került a listára, így gya-
rapodott a támogatottak köre.

A másfél év alatt, amióta a településen tevékenyke-
dem, mint szociális munkás, igyekeztem közreműköd-
ni a családoknak nyújtható segítségadásban.  

A rászorulók hozzájutottak tésztához, liszthez, kon-
zervekhez, étolajhoz, édességekhez és egyéb, nem 
romlandó élelmiszerhez. Szociális munkásként úgy 
vélem, nagyon nagy segítséget jelentett ez az embe-

reknek, mind a többgyermekes családoknak, mind 
pedig az egyedül élő időseknek. 

A lakosság már várta az osztásokat és a segítséget, 
amelyet így kaptak.

Sajnos, mint minden, ez a program is elérkezett a 
végéhez, így 2014-ben az utolsó osztás is lezajlott. Ez-
úton szeretném megköszönni a szervezőknek a sok 
segítséget, a településre és a rászorulókra fordított 
időt, energiát, a lehetőséget, hogy egy jó csapattal 
működhettem együtt. Remélem, hogy nem ez az utol-
só alkalom, melyen ilyen jellegű támogatás igényel-
hető. 

Folyamatosan figyelemmel kísérem a pályázati  
kiírásokat és igyekszem olyan projekteket elérhe-
tővé tenni, melyek szintén sokban támogatják a  
rászorulókat.

Léhner Nikolett
családgondozó

Lezárult a csomagosztás…

Felújítás közben a Móra Ferenc utca egy szakasza
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„Január elöl jár,
a nyomában február,
március szántó-vető,
április nevettető,
május szépen zöldellő,
június nevelő,
július érlelő,
augusztus csépelő,
szeptember gyümölcs hozó,
november télelő,
december pihenő.”
Mondogatják az óvodások az évszaknaptár előtt, ahol a ta-
vaszhoz érkeztünk. A tavasz, ami meghozta a jó időt, a fá-
kon a rügyeket meg az első virágokat. Élénk, eseménydús 
időszak az óvodások életében, különösen a nagycsoportoso-
kéban, akik nemsokára iskolások lesznek. E jeles alkalomból 
meghívást kaptak a Besnyői Arany János Általános iskolába, 
ahol Debreceni Szilvia 4. osztályos tanító néni tartott interak-
tív foglalkozást, amit a gyerekek nagyon élveztek, ajándékba 
könyvjelzőt és csokit is kaptak. Március 14-én Gábor Ferenc 
tanító remek hangulatú táncfoglalkozást tartott óvodásaink-
nak. Együtt játszott, mondókázott,  énekelt, táncolt Feri bácsi-
val a gyerekek apraja-nagyja. Köszönjük Feri bácsinak, és az 
óvodások visszavárják! 

Március 15-ét papírzászlókkal, nemzeti színű szalagokkal, 
kokárdákkal ünnepeltük az óvodában, amit a gyerekek ma-
guk készítettek. Csákót hajtogattunk, magyar huszárt ké-
szítettünk. A Kolompos együttes Jönnek a huszárok című  
meséjét eljátszottuk, a fiúk voltak a huszárok, akik el is fá-
radtak a masírozásba. Énekeltünk dalokat, Kossuth nótát is, 
majd táncoltunk a mese végén. 

Március 17-én meghívást kaptunk az Adonyi Művészeti  
Iskola előadására. Ismert rajzfilm slágerekre táncoltak a gye-
rekek. Nagy élmény volt, köszönjük szépen!

A Sziront’ Art Közhasznú Egyesülettel kötött együttműkö-
dés keretében:
– Április 2-án a százhalombattai „Matrica” Múzeumba és  

Régészeti Parkba látogatott el a Süni és a Maci csoport. 
– Április 11-én pedig Budapestre a Ludwig Kortárs Művésze-

ti Múzeumban, majd a Csodák Palotájában vettünk részt  
interaktív foglalkozáson. 

Ezek a programok felejthetetlen élményt nyújtottak. A gye-
rekek tágra nyílt szemmel csodálták a Művészetek Palotá-
jának  épületét, termeit. Nagyon köszönjük!

Húsvét alkalmából tojást festettünk az óvodában, a fiúk 
meglocsolták a lányokat. Nyuszikat is simogathattak a gye-
rekek, miközben a fűben keresgélték a húsvéti csomagokat. 

Április 22. a Föld napja. Célja, hogy különféle akciókkal hív-
ják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Már 
gyermekkorban, az óvodában elkezdjük a nevelést, mert a 
kisemberek tettei is számítanak. 

A mi óvodásaink séta közben nem hajigálnak szét sem-
mit, sőt, inkább összeszedik a szemetet, mert tőlünk is ezt 
látják. „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáink-
tól kaptuk kölcsön.” A virágládába virágpalántákat ültettek a  
Méhecske csoportosok, a virágoskertbe is kerültek új növé-
nyek. Az ovisok gyomláltak, öntöztek, figyelemmel kísérték a 
növények fejlődését.

A beloianniszi óvoda pályázatot hirdetett óvodáskorú  
gyermekeknek, egy 4 fordulós rajzverseny (A világ állatai, 
Karácsony nálunk, Farsang van, A Föld, ahol élünk) kere-
tében. A negyedik fordulót követően a beérkezett műveket  
kiállítják, díjazzák. Ez május 8-ára esik, a pályázaton a Maci 
csoport vesz részt. 

Javában folyik a készülődés az anyák napjára, évzáróra, 
ballagásra. Készülnek az ajándékok, papír szívek, virágok, fej-
díszek, bábok.

Végezetül szeretnénk itt is köszönteni az édesanyákat, 
szülőket a Pöttömsziget Óvoda valamennyi dolgozója és 
óvodása nevében.

„Két nagy ajándéka a Mindenhatónak
Édesanyám szíve, édesapám karja,
Örökszép forrása minden szépnek, jónak.
Boldog, aki adja, boldog, aki kapja.
Édesanyám rózsa – édesapám tölgyfa.
Ezt a szép szeretet – azt az erő hajtja.”

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
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SULIS HÍREK
Görög Húsvét a Pyrgosszal
2014. április 12-én, a Pyrgosz együttes meghívására Beloi-
anniszban szerepeltek a Besnyői Arany János Általános 
Iskola néptáncosai. Moldvai táncokkal, verbunkkal, lány 
karikázóval örvendeztették meg a közönséget. A fellépés 
végén, meglepetésként a táncosok eltáncolták a Szirtakit, 
más néven a Zorbát. Aki látta a „Zorba a görög „( Alexis 
Zorbas ) c. filmet Anthony Quinn főszerepélésével, tudja , 
milyen hangulata van e zenének. 

Az értő közönség végigtapsolta a számot, ezzel is jelez-
ve, hogy tetszett a produkció. Táncosaink örültek a siker-
nek, hiszen itt mutathatták be először a Zorbát, a legendás 
és jól ismert Szirtosz együttes zenéjére.

Gábor Ferenc

A tavaszi hónapok tanulmányi versenyeken 
Mezőfalvára, a Betűzgető anyanyelvi vetélkedőre a 2. 
osztályból Horváth Viktor és Nyikus Evelin, a 3. osztály-
ból Pető Petra, a 4. osztályból Miklós Melinda és Horváth 
Márton mehetett, akik az előzetes felkészülést igénylő he-
lyesírási és egyéb feladatok megoldásával szépen szere-
peltek. 

Március 24-én, Abán, tankerületi helyesíró versenyen 
vettek részt 2. és 3. osztályos diákjaink, ahol az alábbi 
eredmények születtek:
2. évfolyam

5. helyezett: Horváth Viktor
7. helyezett: Nyikus Evelin
9. helyezett: Mészáros Balázs

3. évfolyam:
5. helyezett Pető Petra
7. helyezett: Bán Ottília
8. helyezett: Kovács Georgina

Április 15-én, Mezőfalván, szavalóverseny került meg-
rendezésre, ahol a népes résztvevők között szép ered-
ményt ért el és oklevéllel jutalmazták a 2. évfolyamon  
Budai Hannát, 3. évfolyamon Pető Petrát és Laczi Zoltánt, 
4. évfolyamon Miklós Melindát, Varga Petrát és Debrece-
ni Norbertet.

Április 25-én szépíró és szépolvasó versenyen vehettek 
részt alsós diákjainak Baracson, ahol az alábbi minősíté-
sekkel, díjakkal térhettek haza:

1. évfolyam:  Juhász Olivér szépírás – bronz fokozat
2. évfolyam:  Nyikus Evelin szépolvasás – második helye-

zés
3. évfolyam: Bán Ottília szépírás – ezüst fokozat 

Pető Petra szépolvasás – 3. helyezés
Pusztaszabolcson, a József Attila Általános Iskolában 

a „Kis matematikusoknak” versenyen a 4. osztályosa-
ink, Andrási Szonja, Nagy Richárd és Nagy Szabolcs 
képviselték  iskolánkat az egész délutánt kitöltő, izgalmas 
megmérettetésen. 

A helyesíró verseny részt vevői

A szépíró verseny részt vevői

A szavalóverseny részt vevői
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Folytatás a 6. oldalon

A hagyományos pusztaszabolcsi népdaléneklési verse-
nyen ismét bizonyították tehetségüket diákjaink: a 7-8-os 
korcsoportban I. helyezést szerzett Farkas Luca, az 5-6-os 
korcsoportban Farkas Alíz pedig III. helyezést ért el.  

Dicséretet érdemel Kovács Georgina, Nagy Richárd, 
Bartik Dominik, Varga Laura, Varga Dorina, akik még részt 
vettek ezen a versenyen.  

Debreceni Szilvia

Tankerületi rajzverseny  
a Besnyői Arany János általános iskolában
2014 márciusában a Besnyői Arany János Általános  
iskola rajzversenyt hirdetett a tankerület általános iskolá-
inak. 
A verseny témája tavaszi képeslap tervezése volt. A diá-
kok egy pályaművet készíthettek, bármilyen technikával 
alkothattak, iskolán belül egy évfolyamon maximum négy 
alkotással indulhattak a versenyen. 

Nevezési feltétel volt, hogy az alkotások legyenek beke-
retezve, ezt nem minden iskola tette meg, ezért ezeket az 
alkotásokat a rangsorolásnál nem vettük figyelembe. 

Hét iskolából több mint száz alkotás érkezett. 
Az elbírálásnál négy kategóriában hirdettünk ered-

ményt:1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. 
évfolyam. A Besnyői Arany János Általános Iskolából há-
rom tanuló ért el helyezést:
- a 3-4. évfolyamból Kovács Georgina III. helyezést,

- az 5-6. évfolyamból Takács Lilla II. helyezést és
- a 7-8. évfolyamból Oláh Dzsenifer III. helyezést ért el.

Az eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására 
2014. március 28-án került sor. A kiállítást április 2-ig lehe-
tett megtekinteni a Faluházban.

Tősér Mónika

Szelektív hulladékgyűjtés az aranyban!
Április 25-én az iskola életében először zajlott le a PET pa-
lack és ALUMÍNIUM doboz gyűjtése.

Nemcsak a diákok, de 
szüleik is hatalmas lelke-
sedéssel és szorgalommal  
gyűjtötték a falu lakóitól a 
palackokat és dobozokat. 
A zsákokba préselten ke-
rült bele minden darab, így 
nemcsak a zsákok számát 

csökkentették, de a szállítást is megkönnyítették. A mé-
résnél szívesen segédkeztek a tanárok és osztályonként 
sikerült is lemérni a behozott mennyiségeket. 

A kapott pénzt az osztályok a behozott mennyiséggel 
arányosan fogják megkapni, ezzel támogatva az osztály-
kasszát. A gyűjtés eredményeképpen összesen 400 kg 
PET palackot és közel 100 kg alumínium dobozt sikerült 
szelektíven összegyűjteni. 

A jövőbeli tervekről annyit, hogy kérjük a falu lakó-
it, hogy gyűjtsék szelektíven és jól megtaposva ezeket a 
hulladékokat - a papírral együtt -, ugyanis szeretnénk ezt 
hagyománnyá tenni kis közösségünkben és gyakoribbá 
tenni  a gyűjtést. Ezúton is köszönjük mindenkinek a se-
gítségét. Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környe-
zetért!

Rácz Krisztina
NYELVÉSZ
Nemrég vettem részt a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia által meghirdetett Országos Anyanyelvi Tanul-
mányi Versenyen. 

Szerintem ez egy nagyon jó verseny, melyen magasra 
emelik a mércét. A megyei versenyen 17. helyezést értem  
el több mint száz versenyző közül. 

Az iskolai fordulón osz-
tálytársammal, Tálos 
Alexandrával indultunk 
el, de sajnos ő nem ju-
tott tovább. 

A megyei ver-
seny megrendezésé-
re Székes fehérváron, a  
Vasvári Pál Általános Is-
kolában került sor. 

Magas színvonalú, 
érdekes megmérette-
tés volt, ahol a helyi  
diákok még műsort is 
adtak nekünk.

Debreceni Dezső

A népdaléneklési verseny részt vevői

A rajzverseny eredményhirdetése A kis nyelvész
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Három hetet meghaladó projekt az iskolában
Az idei évben újra megrendezésre került iskolánkban a 
három hetet meghaladó projektprogram, amelynek témá-
ja most a víz világnapja köré fonódott. 
A rendezvénysorozat március 20-tól április 11-ig tartott. 
Ezalatt a diákokat számos érdekes program várta. 
Előadást hallgathattak a vízről, filmvetítésen vehettek 
részt. 

A sok érdekes ismeretterjesztő programon kívül temér-
dek szórakoztató és kreatív feladat várta a tanulókat. 

A megnyitó alkalmából a diákok vízcsepp alakzatot for-
máltak és az elkészült képet beküldték egy fotópályázatra. 

Az osztályok saját akváriumot készítettek, szerdánként 
az uszodában vízi játékok voltak, a tanárok segítségével 
rímeket faragtak és népdalokat énekeltek, kipróbálhattak 
egy régi tűzoltószekeret, valamint békavadászaton is részt 
vehettek. 

A programsorozat zárásaként az utolsó napon az is-
kola tanulói és tanárai elmentek a falu határában  
található kanálishoz, ahol érdekes feladatok várták az osz-
tályokat. 

Ezek segítségével megfigyelték a vízpart élővilágát, 
majd a szülők által elkészített ebédet elfogyasztották. 

Napsütéses kellemes időben egy szép délelőttöt töl-
töttünk a vízparton, és élményekkel gazdagodva tértünk 
haza.

Fábián Balázs

Iskolahívogató
Az iskolában március végén egy játékos délelőtt kereté-
ben várta a leendő első osztályosait szüleikkel együtt a  
tanító bácsi és tanító néni.

A tanító bácsi ötletes és sokféle feladattal készült a  
kicsiknek, és szüleiknek.

Megelevenedtek a mese szereplői, a kicsik meseszerep-
lők bőrébe bújhattak, hogy bemutatkozzanak a tanító bá-
csinak. Volt ott még tánc, zene, barkácsolás, de az angol 
sem maradt el. 

Hogy oldjuk a fáradságot, Csilla néni megmozgatta 
az udvaron a kicsiket, szüleikkel együtt, és bepillantást  

kaphattak, hogyan is folyik egy kölyökatlétika óra a testne-
velés óra keretében. 

Mindenki kipirulva, de elégedetten ment haza, reméljük, 
hogy szeptemberben minden kisgyermeket ismerősként 
üdvözölhetünk iskolánk tanulói között.

Kovács Gáborné
igazgató

Bábszínház járt nálunk!
Február 21-én iskolánkba érkezett Kisvakond a barátai-
val. Egy izgalmas bábelőadás keretében az első, második 
és harmadik osztályosok megismerkedhettek a népszerű 
mesehőssel, Kisvakonddal, és számos barátjával. 

A történetben feltűnt Kisegér, Moha és Páfrány az elvá-
laszthatatlan barátok, valamint Rumcájsz, a rabló. 

A gyerekek az előadás alatt jól szórakoztak, sőt be  
is kapcsolódtak. Tanulóinkat alig lehetett elmozdítani a  
paraván elől, mikor már eltűntek a színes bábok és a törté-
net véget ért. Köszönjük ezt a szórakoztató előadást a bu-
dapesti előadóknak.

Benkó Alexa

SULIS HÍREK
Folytatás az 5. oldalról

Iskolahívogató

Kisvakond bábelőadás

Kanális túra volt a téma
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Közösségfejlesztés
Témanapok, tehetséggondozás - a fiatalok hasznos sza-

badidőtöltését segíti a Sziront’Art Közhasznú Egyesület 
KulTuri elnevezésű programja.

Tavasszal az iskola 60 diákja és 30 óvodás vehetett részt 
a kirándulások valamelyikén. Március végén az iskolások 
Kecskemétre látogathattak. A Szórakaténusz Játékmúze-
umban kézműveskedtek és az állandó kiállítás mellett az 
Ők is voltak gyerekek… című időszaki tárlaton jeles főurak 
és a Hírös Város neves személyiségeinek gyermekportré-
it is megnézhették. 

A Leskowsky-gyűjteményben pedig Szilágyi Áron gyűj-
teményvezető jóvoltából interaktív hangszerbemutató  
szórakoztatta a diákokat. A gyerekek citeráztak, tilin-
kóztak, de a bendzsót is kipróbálhatták, sőt a csoport  
egésze egyszerre játszhatott hangszeren. A havasi kürt 
hangját, pontosabban visszhangját utánozhatták. 

A kecskeméti  programot belvárosi séta zárta.
Április elején a százhalombattai Régészeti Parkban az 

idei szezon első csoportjaként fogadták a besnyőieket. Az 
iskolások és óvodások is megismerkedhettek az őskori 
építészettel, gasztronómiával, divattal, de kézműves fog-
lalkozások is várták őket. 

Az iskolások a tavaszi szünet után a Has – tánc – zene  
elnevezésű program keretében maguk is próbára tehették, 
hogyan tudnak főzni. Hagyományos ételeket, gancsost, 
gancát (dödöllét) főztek, pogácsát sütöttek, salátákat, ku-
koricadarás gombócot készítettek. A gasztronómia mel-
lett a zene és táncművészet is megjelent a programban. 

A Márványos Tamburazenekar tartott hangszerbemuta-
tóval egybekötött játékos táncházat.

A diákokkal és óvodásokkal pedig heti foglalkozások is 
szerepelnek a programban. Az óvodában drámapedagó-
giai módszerekkel játékos, mozgással egybekötött fog-
lalkozások, míg az iskolában tehetséggondozás segíti a 
hasznos szabadidő-eltöltést.

A Sziront’Art Közhasznú Egyesület azt vállalta, hogy az 
év végéig nyolc településen (Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, 
Lovasberény, Martonvásár, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, 
Velence) több mint nyolcszáz gyermeknek biztosít ér-
dekes programokat, tanórán kívüli foglalkozásokat a  

TÁMOP 3.2.13. 12/1-2013-0011 program keretében. En-
nek természetesen része a csengettyűs fejlesztés is. 

A martonvásári és velencei diákotthonban heti szakkörö-
ket tartanak, de a ráckeresztúri iskolásokat is megismerte-
tik a hangszerrel. Április végéig egyébként a programban  
résztvevő települések több mint négyszáz diákja vett részt 
a programok valamelyikén. 

A Szironta Együttes háza táján nem csak a KulTuri ad 
munkát a csapatnak. Május 17-én immár nyolcadik al-
kalommal várják az ország csengettyűs együtteseit a 
CsengőFestre. 

Februárban bállal ünnepeltek, ahol a XIX. század főúri 
és polgári életét idézték fel osztrák és cseh zeneszerzők 
műveinek előadásával. 

Áprilisban Szigetszentmiklóson jártak, ahol nagy sike-
rű közös koncertet adtak a Ringing Stars Csengőegylettel. 
A Batthyány Kázmér Gimnázium diákjaiból álló csapattal 
való együttműködés pedig folytatódik. Közös produkció-
juk a CsengőFesten is látható-hallható lesz. 

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait is gyűjti a 
Sziront’Art Közhasznú Egyesület. 

A civil szervezetek számára felajánlható egy százalékok-
ról május 20-ig rendelkezhetnek az Egyesület adószámá-
nak megadásával: 18501472-1-07. 

Ugyanakkor jogosultak a TAO-kedvezmények gyűjtésé-
re is. 

A támogatásokból működtetik a Civil Infópontot, amely 
a Faházban található meg és a helyi-térségi civil szerveze-
tek működéséhez nyújt szakmai segítséget.

Szironta hírek
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A Besnyői Arany János Általános Iskola néptánccsoportjába 
jelenleg közel 34 általános iskolás gyerek jár, 22 tanuló alsós, 
ebből 12 lány, és 12 tanuló felsős, ebből 7 fő lány. Az a kö-
zösség, amely a legtöbb gyermeknek ad értelmes kikapcso-
lódást az iskolában. 
Próbáink rendszeresen péntek délután vannak, heti 2 óra. A 
néptánccsoport több alkalommal is bizonyította, milyen örö-
met, jó hangulatot tud teremteni fellépései során. A telepü-
lés ünnepei ma már elképzelhetetlenek a tánccsoport nélkül.

Az eddigiek folyamán a csoport főleg Magyarország terüle-
téről származó táncokat tanult és adott elő.

Volt egy-egy próbálkozás az erdélyi dialektusból való tán-
cok tanulására is, most ezt az irányvonalat tovább szeretném  
erősíteni, a görög táncokkal egyetemben elővettük a mold-
vai hagyományt, népszokásokat, táncokat.

A tánctanulás terén a Kecskézés, ma is élő népszo-
kást elevenítettük fel. Megtanulták a gyerekek a Leerem v. 

Bulgárjászka nevű táncot is sok-sok betéttel, így a moldvai 
repertoár közel félórás előadássá nőtte ki magát, egyhuzam-
ban. szünet nélkül, ez a csoport  részéről nagyon szép telje-
sítmény.

A tánccsoport minden körülötte zajló feladatot szülők-
kel, segítőkkel, önkéntesekkel, valamint fő támogatójal, a 
Besnyői Önkormányzat által tud megoldani.

Olyan feladatot kezdtünk el a 2013-14-es tanévben, mely 
végrehajtásával szeretnénk előteremteni legalább 15 pár ré-
szére az új moldvai táncokhoz szükséges népviseletet. El-
kezdtük a munkát, két szülő vállalta, (Juhászné Bogárdi Eri-
ka és Lacziné Szőke Erzsébet), hogy megvarrja a ruhákat. 

Ezúton is köszönöm nekik a sok-sok munkát. Szakszerű-
en, mai szóhasználattal: profi módon készítették el a ruhákat. 
2013.december 14-ére, a Szironta Egyesület rendezvényére 
végül minden összeállt, s aznap este a táncosoknak nagy si-
kerük volt az új táncokkal és az új öltözékben. Ezután az is-
kolai fenyőünnepen mutathatták be tudásukat a táncosok, itt 
issikert arattak. Olyannyira, hogy  több diáknak rögtön a fel-
lépés után kedve támadt csatlakozni a csoporthoz, nagyon 
örültünk nekik. 

Név szerint: Bán Ottília és Kovács Georgina a 3. osztályból, 
Horváth Viktor a 2. osztályból és Fülöp Zoltán a 6. osztályból.

Itt gratulálok minden táncosnak a teljesítményéhez. Az ed-
digi munkájához. A rendszeres próbára járáshoz.

Ehhez a ruhaprojekthez segítséget kértünk és kaptunk is 
a Besnyőért Közhasznú Alapítványtól és a Besnyői Önkor-
mányzattól is mindkét szervezet  első szóra (beadványra) 
támogatást nyújtott anyagköltségre. Köszönjük Andrásiné 
Magyar Évának, az alapítvány elnökének, Farcalasz 

A néptánccsoport háza tájáról
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Juhász Gyula: 
Március idusára (részlet)
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseménye-
iről, a szabadságharc hőseiről emlékeztünk meg 2014. 
március 14-én a Faluházban, majd azt követően a kopja-
fánál történt koszorúzással.

Iskolánk alsósainak színvonalas műsoráért köszönet illeti  
a diákokat és a felkészítő pedagógusokat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Vaszilikinek és Hambalgó Károlynak, kurátoroknak. Továb-
bá köszönjük Gémesiné Fejes Zsuzsannának és az egész 
képviselő-testületnek.

Kérni mindig egy kicsit félve mentem, mert mint iskola, 
tudtam, hogy viszonozni sohasem tudjuk hasonló mérték-
ben, így voltam most is, amikor a volt termelőszövetkezetet, 
most ERIGERON Kft-t kerestem fel. De hamar kiderült, ami-
kor Kereszt Sándor Elnök Úrral beszélgettem, hogy itt most 
ezért nem kell szégyenkeznem. Olyan segítőkészséget ta-
pasztaltam, ami, be kell vallanom, valójában mindig is jelle-
mezte a céget. A lényeg az, hogy tőlük olyan mértékű segít-

séget kaptunk, amely példaértékű. Ezúton köszönjük Kereszt 
Sándor Elnök Úrnak.

Itt jegyzem meg, hogy az ERIGERON 49 Kft-től, ha azt 
írom, hogy az iskola nagyobb mennyiségű fénymásoló pa-
pírt kapott ajándékba, akkor közel sem járok az igazsághoz, 
szóval annyi papírt kaptunk, amennyit remélni sem mer-
tünk, az egész éves működésünkhöz biztosan elég lesz. A 
lehető legjobbkor érkezett. Köszönjük. 

Végezetül összefoglalásként azt mondhatom, hogy öröm 
volt betérni mindhárom „cég”hez mindhárman nagyon szí-
vesen segítettek az iskolának, a besnyői gyerekeknek.

Továbbá szeretném megköszönni a néptánccsoport körül 
végzett kiemelkedő segítségét Vadas Zsófinak, aki nagyon 
szépen rendben tartja a csoport ruháit. 

Szeretném megköszönni az alábbi szülőknek a munkáját, 
nekik mindig lehet szólni, ha kell a segítség, ők ott vannak, 
vasalnak, hajtogatnak, pakolnak, öltöztetnek.

Pócs Lívia, Vargáné Kovács Erika, Tálasné Payer Krisztina,  
Szabóné Judit, Farkas Brigitta, Tálosné Payer Andrea, Pup 
Gyuláné. 

Külön köszönetet szeretnék mondani Hegedűs Józsefnek 
és Kovács Katalinnak, akik a csoport fellépéseit rendre doku-
mentálták, fényképeztek, CD-t írtak. 

Gábor Ferenc
tanító, néptáncoktató

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008., 

OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin

e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com, Telefonszáma: 0620 923 7211
Készült 650 példányban, 2014. május 5-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 2/BH/2014.

Megemlékezés 1848. hőseiről
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Helyszínek: 
délelőtt a sportpálya, délután az iskola udvara

Program
900-1400 Kispályás labdarúgás, melyre jelentkezni Szalados Csabánál lehet 

a 06 20 595 6684-es telefonszámon

9000-1300 Lovaglás

900-1500 Kreatív sátor gyerekeknek (arcfestés, kézműves foglalkozások)
kastélyos légvár csúszdával, csocsó

900-1300 Egészségkuckó

900-1500 Lufi hajtogató bohóc

900-1300 Mezőgazdasági gépek kiállítása

1000-1200 Hőlégballonozás (amennyiben az időjárás megfelelő lesz)

1000-1200 Motor Ördögei Baráti Kör felvonulással egybekötött kiállítása

1700 Polgármesteri köszöntő   
Kulturális műsor, melyben fellépnek:     
Besnyői Néptánccsoport 
Besnyői Népdalkör  
a Szironta Csengettyű- és Citerazenekarral 
Besnyői tánciskolások

1800 SZANDI

1850 Hastáncos lányok

1900 VARGA VIKTOR 

1940 Karate bemutató

2000 SÓGOROK EGYÜTTES

2100  Tombolahúzás

2130 órától hajnal 3 óráig 
„Utca buli”  

Zenél: Zsapka Ernő és Csoknyai Zoltán

Meghívó
Gyermeknappal egybekötött családi nap lesz Besnyőn  

május 31-én, szombaton, melyre minden érdeklődőt szeretettel  
hívunk és várunk!
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Április 26. napján, szombaton tartottuk az Adonyi 
Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola által szervezett Táncünnep elnevezésű rendez-
vényt a Faluházban.

A színvonalas kulturális rendezvény létrejöttének 
két apropója is volt: a közelgő Tánc Világnapja, illet-
ve annak megünneplése, hogy az Adonyi Művészeti  
Iskola szervezésében Besnyőn immár öt éve tart a 
művészeti oktatás.

Adonyból, Iváncsáról, Beloianniszból érkeztek a fel-
lépők, és természetesen a besnyői táncosok is meg-
mutatták tudásukat.

Nagyon nagy élmény volt a sok tehetséges fia-
tal előadása. Ezúton is szeretném megköszönni Füsi 
Gyöngyi tánctanárnak a munkáját, aki évek óta szere-
tettel tanítja a táncot diákjainak, és azt, hogy községi 

rendezvényeinken is mindig számíthatunk színvona-
las műsoraikra. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

FELHÍVÁS
EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA BESNYŐN

Táncünnep a Faluházban

2014. május 16-án,  
14:00-tól 17.00 óráig és

2014. május 17-én,  
8:30-tól 12:00 óráig a

 Polgármesteri Hivatallal szembeni  
területen kerül sor.

A veszettség elleni oltás díjköteles, az oltás helyszínén fi-
zetendő.

A veszettség elleni oltás és féreghajtás egységes brut-
tó ára: 3500 Ft, - az eb súlyától és méretétől függetlenül!

NAGYON FONTOS:
Megkérünk minden kutyatulajdonost, hogy az összeveze-
téses kutyaoltásra csak chippel ellátott kutyákat hozza-
nak, mert csak azokat az ebeket olthatja be az állatorvos,  
melyek már egyedi jelölésre kerültek. A 115/2012. (VI.11.) 
Kormányrendelet értelmében 2013. január 1-től min-
den, négy hónaposnál idősebb ebet csak elektroni-

kus transzponderrel (chip) megjelölve lehet tartani. 
Nem oltható az összevezetés során olyan eb: amely  
betegségre utaló tüneteket mutat, illetve fékezhetetlen és 
ezzel veszélyezteti környezetét.

A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8.§ (2 bek.) értelmé-
ben, a veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező 
ez ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ez-
zel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel 
való kezelése.

Az összevezetett eboltásra a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM 
rendelet 7.§ 1) c) valamint a Magyar Állatorvosi Kama-
ra Szabályzata az ebek veszettség elleni védőoltásáról 
(EVEV) alapján kerül sor.

A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést kö-
vetően történhet, 3500 Ft (oltási és féregtelenítési) + 1000 
Ft – kiszállási díj ellenében. Oltási könyv pótlása 500 Ft!

Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos  

mobil:30-5301513


