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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondó idei utolsó
számában e helyről szeretnék nagynagy köszönetet mondani mindenkinek, aki – az ország bármely pontján,
bármilyen posztot betöltve, vagy volt
besnyőiként éljen is – az elmúlt év
folyamán bármi jót is cselekedett
vagy akár csak gondolt is valamit,
ami Besnyő község, a besnyőiek
javát szolgálta. Mi sem fontosabb egy falu életében,
mint hogy akik ide születtek, vagy ezt a községet – közösséget – választották élőhelyükül, otthon érezzék
itt magukat, érezzék a mindennapok taposómalmában is azt, hogy nincsenek egyedül sem gondjaikban,
sem örömeikben. Önkormányzatunknak az a feladata,
hogy az intézmények, az infrastruktúra, az oktatás, a
pályázatok, a környezet, a gazdaság, a közigazgatás, a
sport- és a kulturális élet, a hagyományok továbbéltetése – és még sorolhatnánk, mi minden más vonatkozásban – a lehető legjobb körülményeket teremtse itt
meg a méltó emberi élethez, a besnyőiek komfortérzetének mind magasabb szintre emelkedéséhez.
A 2014-es év sok örömöt és sok szép órát hozott
s mindezek mellé, mintegy ellensúlyként számos új
és bonyolult, de megoldandó feladatot, nehézséget és fájdalmat is adott, a legfontosabb azonban az,
hogy az Önök bizalmából lehetőséget kapott Önkormányzatunk arra, hogy jó csapatként együtt dolgozó
képviselő-testületünk újabb öt éven át alakíthassa a
falu életét. Szeretném, ha a 2015-ös évre a jó érzéseket, a kellemes emlékeket vinnénk magunkkal, és ha a
családok tagjai a karácsonyfa köré gyűlve, szeretettel
a szívükben nagyobb családjuk, a faluközösség tagjaira is gondolnának, és csak annyit mondanánk egymásnak gondolatban: Köszönöm!
Szeretettel nyújtjuk át Önöknek a Besnyői Hírmondó
ez évi utolsó lapszámát, benne néhány friss és aktuális
eseményünkről szóló beszámolóval, valamint a 2013ban született csodálatos babáink, továbbá az idén
házasságot kötött - vagy azt éppen 50 év után megerősítő – néhány szépséges házaspárunk fotóiból ös�szeállított tablókat. Mindenkinek áldott karácsonyt és a
legjobb egészséget, harmóniát, szeretetet és bőséget
kívánjuk az előttünk álló 2015-ös esztendőre!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Békés adventet, áldott karácsonyt kíván Besnyő
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az
intézmények valamennyi dolgozója nevében
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
jegyző

Adventi gyertyagyújtás
Advent a keresztény kultúrkörben az Úr kegyelemhozó
eljövetelére való felkészülés időszaka.
Idén már negyedik éve, hogy a falu központjában lévő
körforgóban adventi koszorúval várjuk a karácsonyt,
melynek gyertyáit advent vasárnapjain gyújtottuk meg.
Az adventi koszorút idén is Kroó Henrietta és édesanyja
Kroó Istvánné készítette, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Ezek az alkalmak arra hivatottak, hogy lélekben közelebb hozzák egymáshoz az embereket, közösségépítő
erővel bírnak. Akiket a várakozásban összetart a hit, a szeretet, azok a bajban is számíthatnak egymásra. Köszönet
mindenkinek, aki közösségünkhöz tartozik és ezt a karácsony közeledtével azzal is kifejezte, hogy részt vett rendezvényeinken, saját szeretetének energiájával növeli
napról napra a közénk érkező fény erejét.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

ISKOLÁNK HÍREI - Ünnep előtt, ünnep után
Repülnek a napok, a hetek, a hónapok. Most kezdtük a tanévet, s már a karácsony a küszöbön, s a félév is karnyújtásnyira van. Ha sok-sok munkával telnek a napok, akkor észre
sem vesszük, hogy múlik az idő. Hogy mi történik az iskolában, az közös ügy. Ezért, ha csak röviden is, de pillantsanak
be iskolánk életébe!
A november hónap kiemelten az egészségnevelés
jegyében telt. A gyerekek játékos vetélkedőkkel, zöldségszobrászattal, egészséges ételek készítésével ismerkedtek
a legfontosabb, az egészséget befolyásoló ismeretekkel.
Fodrász (Gölöncsérné Kalapos Annamária) és kozmetikus
(Pasztorek Márta) adott hasznos tanácsokat hajápolás és bőrápolás témakörben.
Értékeltük a havi tanulmányi, magatartási és szorgalom
eredményt.

A Hónap diákja az
Alsó tagozatban:
1. osztály: Nagy Vivien
2. osztály: Zaycki Emma
3. osztály: Budai Hanna
4. osztály: Molnár Balázs
Felső tagozatban:
5. osztály: Nagy Szabolcs és Horváth Mártom
6. osztály: Németh Barnabás
7. osztály: Farkas Alíz
8. osztály: Hambalgó Csaba
Megalakult az Intézményi Tanács és a Szülői Szervezet is
ülésezett, előkészítve a decemberi programokat. A Szülői
Szervezet elnöke Vadas Zsófia lett.
November 24-én a tantestület szakmai napon vett részt, s
az utaztatást a Kul-Turi segítségével oldottuk meg.
Köszönjük! Legnagyobb sikere a százhalombattai színházlátogatásnak volt, melyet szintén a Kul-Turi szervezésében és
segítségével tudtunk kivitelezni.
Saját berkekben elkészült az iskola honlapja. Elérhető:
besnyoiskola.ewk.hu
Felmérést végeztettem a villamoshálózat felújítása során.
A felmérés szomorú képet vetített fel, s a mindennapokban
is küszködünk a korszerűtlen hálózat okozta nehézségekkel.
Debreceni Géza segítségét ezúton is köszönöm.
A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium „Bolyai” matematika versenyt hirdetett a tankerület 23 iskolája részére. A feladatokat megadott időpontban kellett megoldani és
online elküldeni. A 8. osztály csapata: Benyovszki Dorina,
Laura, Dosztál Bence, Hambalgó Csaba, Méhes Dávid vett
részt a versenyben. Derekasan helytálltak, igen nehéz logikai
feladatokat és nagy tudást igénylő feladatokat kellett megoldaniuk. A mezőny első felében végeztek, a 9. helyezést érték
el. Nagy dicséretet érdemelnek a csapat tagjai!
Sűrűre sikerült a decemberi hónap is. Kedves Mikulás
ünnep volt osztálykeretben, s közösen a faluházban is, ahol
a 6.-7. osztályosok leptek meg minket egy 25 perces színdarabbal. Tánczos Krisztina tanította be a gyerekeket.
Fergeteges volt a Luca- nap. Teljes mértékben a szülők
vállalták fel, s szebbnél szebb ajándéktárgyak készültek, melyeket ezen a napon árusítottak is.
Gyönyörű boszorkányok felvonulását élvezhettük, s köszönjük Laczi Péter anyukájának a fekete macskákat. Teaház,
jósda, táncház. sok-sok játék, s természetesen disco zárta a
napot. A büfében is a szülők ügyeskedtek, s finomabbnál finomabb sütikből lehetett válogatni. A bevétel az osztályoké.
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Az Iváncsai tanuszodában úszóversenyen vettek részt az 5.
és 6. osztályos tanulók.
Eredmények:
50 m-es hátúszás: 3. helyezés Miklós Melinda 5. osztály
50 m-es gyorsúszás: 1. helyezés Németh Barnabás 6. osztály
50 m-es hátúszás: 1. helyezés Patatics Zoltán 6. osztály
Gyors váltó: 1. helyezés Németh Zoltán és Patatics Zoltán 6.
osztály
Adventi gyertyagyújtás volt 4 héten keresztül. Az adventi koszorút köszönjük Juhász Andrásné Erikának, s a fenyőt,
melyet közösen díszítettünk, Csiki Szilárd adományozta az
iskolának. Készülünk a karácsonyra, s közös ünneplés után
megy mindenki pihenni.

A szünet január 2-ig tart, az első tanítási nap január 5., ezért
január 10-én (szombaton) tanítás lesz.
Ha mindenki kipihente magát, a legfontosabb, hogy a
félévi bizonyítványon, ha kell javítani még, akkor az megtörténjen. Ebben mi, pedagógusok partnerek leszünk, s kell az
akarat hozzá.
A közelgő ünnepek és az új esztendő kapcsán kívánok minden szülőnek, diáknak, partnereinknek békés ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog új esztendőt!
Mátyási Sándorné, igazgató

Iskolai karácsony
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket az iskola
8. osztályos tanulónak és felkészítő tanáruknak, Tánczos

Krisztinának az iskolánk karácsonyi ünnepélyén előadott
nagyon tanulságos és kedves műsorért. Az iskola valamennyi pedagógusának és a diákjának békés, áldott
karácsonyt és kellemes téli vakációt kívánunk, a közeledő
2015. esztendőre pedig a legjobbakat: a pedagógusoknak eredményes oktató-nevelő munkát, a gyerekeknek jó
tanulást, a versenyeken való megmérettetésekhez sok
sikert és jó tanulmányi előmenetelt!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Elsőseink is nagyon várják már a karácsonyt
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Babatabl
Bandúr Benjámin
Brandt Petra Zsófia
Bula Dávid
Debreceni
Norman

Halász Lilla
Izbéki Ferenc
Richárd
Jakus Konrád

Kemecsei A

Németh Csenge

Németh Csongor
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Somogyi L

ló 2013.
Feleki Kíra Dorottya
Farkas Noémi
Erős Amira
Zalán

Nagy-Tóth Lizett
Komáromi Maja
Adrienn
Koller Luca

András

Luna Zita

Veres Laura
Sztojka Patrícia

Szikszai Zoé
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Szeretettel gratulálunk a 2014. évben házasságot kötött besnyői páro
legszebb reményeik, találják meg egymásban társukat és támaszu
Gémesiné
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Balázs Anita és Bán Ferenc

Paizs Jánosné és Paizs János 50 év után ú

Kopányiné Gulyás Orsolya és Kopányi Sá
Erős Réka és Tatár Boldizsár
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oknak! Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra a házassághoz fűzött
ukat, új családjukban a boldogságukat! A legjobbakat kívánva,
Dr. Bugyi Katalin
jegyző

Csirkovicsné Kállai Aranka és Csirkovics Csaba

újra megerősítették esküjüket

ándor
Konczné Lepsényi Csilla és Koncz Gábor
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Advent és karácsonyi készülődés
a Pöttömsziget óvodában
Adventtel az év egyik legszebb időszaka veszi kezdetét.
Az óvodában Advent kezdetével megkezdődtek a
karácsonyi előkészületek is.
Az adventi koszorún meggyújtottuk a gyertyákat, meséltünk a karácsonyi népszokásokról, hagyományokról, a kis Jézusról, a közelgő ünnepekről, verseket,
dalokat tanultunk.
Beszélgettünk a család fontosságáról, a családi
szokásokról, az áhított ajándékokról. A karácsonyi várakozás izgalmát adventi naptárral növeltük, így számoltuk a napokat a szeretet ünnepéig.
December 3-án kézműves délutánra hívtuk a szülőket, ahol karácsonyi díszek és az óvodai jótékonysági
vásárra portékák készültek.
December 4-én Mikulásváró bábszínházi előadáson
szórakoztak a gyerekek, majd 5-én ellátogatott óvodásainkhoz a Mikulás. A mi óvodánkba csak jó gyerekek
járnak, így mindenki egy finomságokat rejtő csomagot
kapott tőle ajándékba, néhány személyre szabott kedves szó kíséretében.
Intézményünket szülői segítséggel ünnepi díszbe
öltöztettük, ezzel tettük teljessé a hangulatot.

Bensőséges karácsonyi ünnepségünket 18-án délelőtt tartottuk, melyre minden csoport kis műsorral
készült. E kis verssel kívánnak az óvoda dolgozói mindenkinek meghitt, szeretetteljes ünnepet:
„Égjen hát békeláng az emberek szívében,
mosolyogjon minden szempár házak melegében.
A szeretet most a legfontosabb ezen a világon,
legyen mindenkinek Boldog s Békés a Karácsony!”
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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BENNÜNK
FÉNYLŐ CSILLAG
Sírásra görbült a szánk,
mikor a legszebben akartunk énekelni,
gyáva lett bennünk az öröm,
ahogy boldogok akartunk lenni...
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni!
Ó, bennünk fénylő csillag
merj már megszületni!

Műsorszámmal is készültek az óvó nénik és a dajka nénik

Az önkormányzat jóvoltából játékokat kaptak a gyrekek

KARÁCSONY
AZ ÓVODÁBAN

Puszta Sándor papköltő szavaival szeretettel köszöntök
Mindenkit, Besnyőn. A költőt szép verseivel együtt még
Ercsiben ismertem meg valamikor régen, amikor oda helyezték egy rövid időre.
A napok vészesen rohannak! Újra itt van legkedvesebb
ünnepünk: a karácsony. Már nagyon vágyódunk a családi együttlétre, a szeretet melegére. Jó lesz egy kicsit megállni, keresni és megtalálni egymást, az „embert”, szívünk
dzsungelében.
Most használom ki a lehetőséget, hogy megköszönjem
az október 4-i szeretetteljes meghívást. Ismét nagyon kellemes, szép napot töltöttünk gyermekeimmel a Besnyőiek
Baráti Köre Egyesület találkozóján. Jó volt újra látni a sok
kedves arcot, felidézni a múltat és elbeszélgetni a jelen dolgairól, gondjairól.
Örömömet csak fokozta egy újabb alkalom: a népdalköri
találkozó, Balmazújvárosban. A kórus munkájának méltatását hallgatva megtudtuk, hogy huszonkét év óta sok kitüntetést kaptak gyakori kulturális szerepléseikért. Élvezettel
hallgattuk műsorukat, benne Szuszán Jánosné, Jolika szépen csengő szólóénekét. Fáradozásukat nagy tapssal jutalmaztuk. Még egyszer gratulálok mindegyiküknek! Örült a
lelkem, hogy láthattam, hallhattam őket. Most is csak azt
tudom mondani: a besnyőiek büszkék lehetnek rájuk!
Áldott, békés ünnepeket és eredményekben gazdag újesztendőt kívánok Mindnyájatoknak, családom nevében is!
A viszontlátás reményében a régi szeretettel üdvözlök mindenkit:
Törökszentmiklós, 2014 decemberében
Adél néni /Hajnal Józsefné/

Meghitt karácsonyi ünnepély helyszíne volt a Pöttömsziget Óvoda, ahol nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek az intézmény karácsonyi ünnepélyén.
Köszönet a gyerekeknek, a felkészítő óvodapedagógusnak és dajka néniknek a kedves műsorért, amely
valamennyi résztvevő arcára mosolyt, lelkébe békét
hozott.
Áldott, szeretetteljes karácsonyt és örömökben, jó
egészségben gazdag új esztendőt kívánunk az óvoda
valamennyi dolgozójának, ovisának és a gyerekek szüleinek.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Besnyőre is eljött a Télapó
December 6-án 16 órai kezdettel az iskolaudvaron – Guszti
bohóccal együtt – vártuk a Télapót. Az önkormányzat jóvoltából a műsor után minden 14 év alatti besnyői gyermek kapott egy-egy mikuláscsomagot. Az ünnepségen
szemmel láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát,
mind a résztvevők, mind a szervezők, sőt, a maga a várva

várt, kedves, öreg Télapó is, így remélhetjük, hogy jövőre
is ellátogat hozzánk.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Újabb adományozás
A Besnyő Község Önkormányzata által fenntartott
Családsegítő Szolgálat családgondozója, Léhner Nikolett
szervezésében újabb adományosztásra került sor december 9-én

10

ADVENT SÉTÁNY
A Sziront’Art Közhasznú Egyesület által szervezett kétnapos,
Advent Sétány elnevezésű programsorozat nyitórendezvénye a
Szironta együttes adventi koncertje volt december 19-én.
December 20-án az Advent Sétány második napja kézműves
foglalkozásokkal, karácsonyi vásárral, harangbemutatóval indult, majd felléptek óvodásaink, iskolánk néptánccsoportja, a
Besnyői Népdalkör, a Szironta utánpótlás-citerásai és a Kul-Turi
programban indult énekszakkör résztvevői is megmutatták, mit
tanultak. Mindannyian nagyon ügyesek voltak és előadásukkal
nagy örömet okoztak minden érdeklődőnek. A hűvösben a forró

hangulatról 19 órától a De Los Andes együttes, majd 20 órától
az Old Boys együttes gondoskodott. A koncert szünetében tűzzsonglőrök mutatványait csodálhatták meg a résztvevők.
Nagyon köszönjük mind a szervezőknek, mind a fellépőknek is
ezt a színvonalas programsorozatot!

Kul-Turi programban indult énekszakkör tagjai

A Besnyői Népdalkör

Óvodásaink

Adventi Koncert- Szironta Együttes

Iskolánk néptánc-csoportja

Csodálatos élményben lehetett része mindenkinek, aki
részt vett Maczkó Mária és a Márványos Tamburazenekar
koncertjén, december 21. napján, a templomban. Büszkék
vagyunk rá, hogy e lélekemelő rendezvény besnyői közreműködőkkel, a mi templomunkban valósult meg. Köszönet
a szervezőknek és valamennyi résztvevőnek!
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Karatés hírek
Otegai Kupa versenyeredmények

Az Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület immáron hetedik
alkalommal rendezte Pusztaszabolcson karate versenyünket. A megmérettetésen 11 klub, köztük 120 versenyző
képviseltette magát, a 7 éves gyerekektől egészen a felnőttig.
Eredmények
kata
kumite
(formagyakorlat)
(küzdelem)
Bór Laura Petra
ezüst
Patatics Klaudia
bronz
bronz
Patatics Benjámin
ezüst
bronz
Id. Bachmann Tibo
bronz
arany
Sajnos a karate csapat csak négy főt tudott kiállítani
erre a megmérettetésre, mert a régi karatésok száma kicsit megcsappant, de az mindenképen jó hír, hogy idén
szeptemberben újra elindult a tanfolyam és nagyon sok új
növendék csatlakozott az egyesülethez.
Mikulás kupa versenyeredmények
Immáron XVI. alkalommal rendezték meg Ercsiben a gyerekek kedvenc versenyét, a Mikulás Kupát. Most is, mint
mindig az országos találkozó elején, megjelent a Télapó, aki sok finom cukrot szórt szét a kis karatékák között.
A versenyen140 karatés jelentkezett. Az iváncsai karate
klub 3 fővel képviseltette magát s a következő eredmények születtek:
Bór Laura Petra
kata (formagyakorlat)
bronz
Patatics Benjámin
kata
bronz
Patatics Klaudia
kata
ezüst
Gratulálunk a versenyzőknek!
Az Iváncsai Karate klub továbbra is várja a karatézni
vágyó fiatalokat! Az egyesületnek nem elsősorban a versenyeztetés a célja, hanem a sport gyakorlása és megismertetése.

Békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván minden tagjának és szimpatizánsainak,
illetve a Besnyői Hírmondó Olvasóinak az
Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület

Megújult az emlékmű
A templom mellett álló emlékmű felújítása már nagyon időszerű volt. A munkálatok szervezését és finanszírozását az
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége végezte.
A háborúban elhunytak emlékének ápolása olyan kegyeleti feladat, amit minden országban kiemelten kezelnek. Az áldozatok emlékhelyei – legyenek is a világban bárhol – azon
őrködnek, hogy soha ne aludjon ki bennünk a béke lángja,
hogy mindig azt mondjuk a háborúra: Soha többé!
Megnyugvással és jó érzéssel tölthet el bennünket,
besnyőieket annak tudata, hogy a községünkben álló emlékmű megújulva immár méltó küldetésének beteljesítésére:
emléket állítani és mementóként szolgálni a békét.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megnyílt a Katinka
Delikátesz Bolt
Friss pékárukkal, helyben sütött finomságokkal, tejtermékekkel, felvágottakkal és sok más termékkel várjuk kedves
vásárlóinkat a Petőfi utca 2. szám alatti üzletben (a bisztró
mellett).

Ünnepi nyitva tartás:
December 24-én:
December 25- én:
December 26-án:
December 31- én:

5:30 - 12:00
ZÁRVA
ZÁRVA
5:30 - 12:00

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánnak a Katinka Delikátesz Bolt
dolgozói!
Hirdetés

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
Készült 650 példányban, 2014. december 21-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 6/BH/2014.

12

