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Kedves Besnyőiek!
Ez évi utolsó lapszámunkban a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó programokról
olvashatnak, és a legifjabb besnyői polgárok fényképeiből készült babatablót,
illetve a falu azon újdonsült házaspárjainak fotóit is láthatják, akik ebben az
évben mondták ki a boldogító igent.
Fogadják szeretettel a tablókat!
A 2015. év végéhez közeledve e helyen
is szeretném megköszönni mindazoknak
a segítségét, munkáját, támogatását, akik hozzájárultak Besnyő
község, a civil szervezetek, az intézmények ez évre tervezett elképzeléseinek megvalósulásához, rendezvényeink sikeréhez.
Kérem, hogy jövőre folytatódjon partnerségünk, hogy mind
szebb, mind élhetőbb, szerethetőbb szeglete legyen országunknak e szívünk számára oly kedves hely: Besnyő.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Békés adventet,
áldott karácsonyt kíván
Besnyő Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
és az intézmények
valamennyi dolgozója nevében
Gémesiné Fejes Zsuzsanna Dr. Bugyi Katalin
polgármester
kirendeltségvezető

Égnek a gyertyák az adventi koszorún
Ünnepeljük, és ne elszenvedjük és túléljük! Vigyázzunk
az ünnepeinkre, azok méltóságára, a hétköznapoktól
való elkülönítésükre! És lassítsunk a tempón!
Ne érezzük úgy, hogy az idő szorításában vergődünk,
izzadt tenyerünkben a bevásárló listát szorongatva, s
hogy a Jingle Bell-t ne csak a bevásárlóközpontok hangszóróiból halljuk, de ajkunkon csilingeljenek a karácsonyi énekek!
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a következő
gondolatokat.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Angyali üzenet

Az adventi időszak felkészülés a Karácsonyra. Tapasztaljuk, hogy a mai, nagyon megváltozott, értékvesztett
világban sokak számára ez a felkészülés szinte már csak a
karácsonyi bevásárlásokra, sütés-főzésre szűkült, pedig ez
az időszak – eredeti rendeltetése szerint – a legmagasabb
szintű szellemi beavatás. Adventben egy belső folyamat
zajlik bennünk, amikor – ha átadjuk magunkat, észrevesszük a
jeleket, önvalónk szerint élve, ráhangolódással készülünk a
karácsonyra -, Szentestére olyan lelki állapotba érkezünk el,
hogy szinte kézzel foghatóan érzékeljük a szeretet magas
hullámhosszú rezgését.

Jusson eszünkbe, hogy a karácsonnyal a FÉNY, a
TEREMTŐ SZERETET ÚJJÁSZÜLETÉSÉT ünnepeljük!

Bocsássunk meg magunknak,
Bocsássunk meg egymásnak,
Bocsássunk meg múltunknak,
Teremtett világunknak.

Nincsenek véletlenek,
Dolgok csak megtörténnek,
S angyalok szeretnek,
Lépten-nyomon vezetnek.

Rázzuk le béklyóinkat,
Dobjuk el gondjainkat,
Hívjuk angyalainkat,
Teremtsük világunkat!

Angyalok most üzennek,
Minden lénynek, embernek:
A célja életednek:
Helyt adj a szeretetnek!

Angyalok segítenek,
Erővel feltöltenek,
Lényükkel átölelnek,
Folyton lelkesítenek.

Ez hiányzik Földünknek,
Angyaloknak, Istennek,
Valóságos lényünknek,
S gyönyörű szívünknek.

Ahogy vagy, elfogadnak,
Csodákkal támogatnak,
Érzéssel tanítanak,
Mindig bátorítanak.

(a szerző ismeretlen)

Hírek az iskolából
Szinte most volt, amikor örömmel üdvözöltük egymást,
s megkezdtük a 2015-16-os tanévet. Az idő rohan, de az
a jó, hogy oly sok feladat van, s nem érünk rá unatkozni.
Az őszi szünet után is sok minden történt. November
hónapban új kezdeményezésként köszöntöttük iskolánk
legfiatalabb diákjait. Kreatív, ötletes rendezvény volt, melyet az 5. osztályosok segítségével, szülői támogatással
sikerült színvonalassá tenni. Szórakoztató, ügyességet
igénylő feladatokon túljutva teljes jogú tagjaivá váltak iskolánknak kis elsőseink.
A nagyobbak különböző versenyeken vettek részt, melyeken szép eredmények is születtek:
- Informatika verseny volt a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában: III. helyezést ért el:
Debreceni Dezső és Kökény Rafael
- Alsós informatika verseny: a körzeti alsós munkaközösség szervezésében: I. helyezett a 3. osztályból: Zarycki
Emma, II. helyezett a 4. osztályból: Budai Hanna Kata
- Az iskolának sajnos nincs tornaterme, de azért bátran neveztünk be a Baracson megrendezett teremfoci
bajnokságra. Jól tettük, hisz a csapat III. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Németh Barnabás, Patatics Zoltán,
Jámbor Tamás, Juhász Martin, Kökény Rafael, Kovács
Renátó.
- 8. osztályosaink részt vettek Pusztaszabolcson, a
Szabolcs Vezér Gimnázium által szervezett pénzügyi ismereteket átfogó vetélkedőn. A rövid felkészülési idő
ellenére VI. helyezést értek el a gyerekek.
- Farkas Aliz ismét szorgalmának és felkészítőjének,
Varga Evelinnek köszönhetően, Nívó Díjat kapott.

- Lázas készülődés előzte meg a Luca-napot. Ismét jól szervezett szülői segítséggel egy fergeteges,
programdús délutánt töltöttünk el együtt. 30 boszi vett
részt az versenyben. Jól sikerült az adventi vásár az osztályok között, s a programokon is szívesen vettek részt
a gyerekek. Kvíz játékok, táncház, játékkuckó, kézműves
műhely, büfé, jósda, disco, teaház kötötte le a gyerekeket, s mindenhol helytálltak a szülők. Köszönjük szépen.
- Mikulás kupa volt az iváncsai Tanuszodában. Hátúszásban I. helyezett: Patatics Zoltán, II. helyezett: Németh
Barnabás. Gyorsúszásban I. helyezett: Nagy Szabolcs,
II. helyezett: Pribék István
- Még a Mikulás hozta az alsós gyerekeknek a Bogármesét, melyet Dunaújvárosban néztek meg a gyerekek. Az
útiköltséget a Szüsze fizette.
- Színházban játak a 3-4. osztályosok Budapesten.
- A Dunaújvárosi Tankerület adománygyűjtést hirdetett
Kárpátalja Gát település javára. Sok adomány gyűlt ös�sze, melyből az derült ki, hogy figyelnek a szülők az iskolai hírekre, s ha tudnak, segítenek is.
Hamarosan itt a félév, mely tanulóknak, pedagógusoknak sok- sok munkát fog jelenteni. Mindezekről majd a következő számban szeretnék írni.

Békés, boldog ünnepeket, eredményekben gazdag, boldog
új esztendőt kívánok a tantestület nevében:
Mátyási Sándorné

Versenyen voltunk
November 18-án voltunk Dunaújvárosban, a Paint rajzversenyen. Az iskolánkból ketten indultunk a versenyen, Zarycki Emmával. Először bevezettek minket egy
szobába, ahol ropit és teát kaptunk. Utána bementünk
az informatikaterembe és választhattunk számítógépet.
Kaptunk egy rövid mesét, amiről illusztrációt kellett készítenünk Paint programban.
A mese négy különböző cselekményét kellett megrajzolni egy képen, és címet is kellett adnunk a mesének.
Miután végeztünk, várnunk kellett egy kicsit az eredményhirdetésig. Mindannyian nagyon izgultunk. A 3.
osztályosok közül Emma első helyezést ért el, én pedig
a 4. osztályosok közül második helyezett lettem.
Oklevelet és kis ajándékot kaptunk.
Budai Hanna Kata

- Sok diák álma az érdi Vörösmarty Gimnáziumban folytatni tanulmányait. Debreceni Dezső 8. osztályos tanulónk az iskola által szervezett biológia versenyen
50 tanulóból 10. helyezést ért el. Felkészítő tanárának,
Fabókné Czankovics Hédinek köszönjük, Dezsőnek pedig kívánjuk, hogy az álmait meg tudja valósítani.
- November hónapban csatlakoztunk a „Mézes reggeli”
programhoz, melyhez tartozott egy kis ismertető is. Sok
új információt tudtak meg a gyerekek a méhek életéről,
s jóízűen fogyasztották a vajas-mézes kenyeret.
- Vártuk a Mikulást, aki meg is jött. Az alsósok a Faluházban zenés-mesés műsort nézhettek meg, majd az osztályok is tartottak Mikulás rendezvényt. A drámacsoport
egy színvonalas előadással kedveskedett az iskola többi
tanulójának Mikulás alkalmából, felkészítő pedagógus:
Tánczos Krisztina.
- Lázasan készültek az ablakdíszek, hisz a Sziront’Art
pályázata minden osztályt arra sarkalt, hogy az ő termükben legyen a legszebb ablak.
- Advent alkalmából közösen gyújtottunk gyertyát négy
héten keresztül.
- Meglepetés volt a 6. osztályos drámások előadása. Ők a
Toldi egy részét mutatták be az iskola tanulóinak.
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A Pöttömsziget Óvoda életéből
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztünk Márton-napi felvonulást óvodásainkkal
és családtagjaikkal. Az előkészületek során mindhárom csoportban megismerkedtek a gyerekek a
Márton-napi népszokásokkal, időjóslásokkal, Szent
Márton legendájával, elkészítették a lámpásokat.
November 11-én lámpásokkal vonultunk fel,
hogy a fényt, mint a jó cselekedet jelképét, mindenkihez eljuttassuk.
A Polgármesteri Hivatal előtt a közös verselés,
éneklés után libazsíros kenyeret ettek a gyerekek, hogy ne éhezzenek a következő évben, mert:
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át
éhezik”.

Óvodásaink
karácsonya
A Pöttömsziget Óvodában már együtt ünnepelték a gyerekek a karácsonyt. Betlehemes műsorral is készültek,
előadásuk nagy sikert aratott a nézők körében.
Nagyon ügyesek voltak a szereplők, köszönet illeti a
betanító óvó és dajka néniket és a gyermekeket!

Baba-mama találkozó
Baba-mama találkozón vettek részt ismét a besnyői
anyukák és picinyeik, ahol jó hangulatú beszélgetésen
cserélték ki tapasztalataikat, osztották meg ötleteiket
egymással.

.
Meglátogatták a 4. osztályos gyerekek a tanító
nénivel a Méhecske csoportos gyerekeket december 7-én. Együtt játszottak, énekeltek, verseltek a
Mikulásról. Ezekkel a látogatásokkal az a célunk,
hogy a nagycsoportos gyerekek megismerkedjenek a leendő tanító nénivel, ezáltal megkönnyítsük
számukra az óvoda-iskola átmenetet.

December 1-jén a Faluházban a Mikulás rosszcsont manói szórakoztatták óvodásainkat egy interaktív mesejátékkal.

80. születésnapján
A Maci és a Méhecske csoportos gyerekek
felléptek az Advent sétány rendezvényen. Óvodásaink tánccal és betlehemes játékkal varázsoltak
karácsonyi hangulatot a Faluházba.

December 4-én megérkezett a Mikulás óvodánkba. Nagyon vártuk már, sokat készültünk erre a
napra. Csomagokat rakott az ablakba kitett kiscsizmákba, miközben a gyerekek énekeltek, mondókáztak neki.
A finomságokkal teli csomagok és az ünnepi délelőtt nagy örömet szerzett az ovisoknak
4

Az óvoda dolgozói mindenkinek szeretettel teljes, meghitt karácsonyt kívánnak!
„Szeretet! Nyisd ki a szíveket,
gyógyítsd a sebeket,
hozd el a béke Angyalát,
teremts szép világot,
kívánj tündöklő csodát!
Adj mosollyal szőtt napokat,
örömet, hitet,
tedd boldoggá e szent ünnepet
Mindenkinek!”
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodavezető

köszöntjük Osuszd Imrénét!
Születésnapodra
mit kívánjunk néked?
Adjon a Teremtő
hosszú, boldog életet.
Ameddig szívünk
utolsót dobban
Szeretünk anyukánk,
mindenkinél jobban.
Ne ismerj szenvedést,
ne ismerj bánatot,
Adjon a sors neked igazi boldogságot.
S hogyha bármi gond ér,
Tudd, hogy amíg mi vagyunk,
Örömben és bajban mi melletted állunk!
Köszönt téged Imre, Mariann, Gyula, Tomi, Fruzsi,
Melinda, Zója, Lorina, Gábor
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Bachmann Léna

Kiss Bendegúz

Domak Enikő
Erdős Adél

Gábor Helga

Kurucz István Attila

Sztojka Vanessza
Magos Hanna
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Ősz Hunor Becse
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Szeretettel gratulálunk a 2015. évben házasságot kötött besnyői pároknak! Szívből kívánjuk, hogy váljanak valóra a házassághoz fűzött
legszebb reményeik, találják meg egymásban társukat és támaszukat, új családjukban a boldogságukat!
A legjobbakat kívánva:
Gémesiné
Fejes Z suzsanna
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető		

Petkes Anna és Petkes Gábor Márton

Zöld Krisztina és Joó Attila

Kurkó-Sebők Mercédesz és Kurkó Péter

Czeilinger-Gróman Nikolett és Czeilinger Alexandros
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Németh Erika és Németh Lajos

Kissné Borsó Viktória és Kiss Dávid Imre
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Adventi évértékelő
Csengettyűszóval, a karácsony fényeivel, ízeivel várta a
besnyőieket az Advent sétány december 12-én és 13-án, szombaton és vasárnap. A Sziront’Art Közhasznú Egyesület rendezvénye 2011-ben egy pályázati ötlet nyomán született, és mára
hagyománnyá vált.

tunkat, a Nemzeti Tehetségprogram keretében pedig újabb szakköröket indítunk hamarosan.
2015 nyarától a Sziront’Art Közhasznú Egyesület a Fejér
Megyei Kormányhivatallal kötött szerződése alapján önálló közfoglalkoztatóvá vált, de szorosan együttműködik a Nemzeti
Művelődési Intézettel is a kulturális közfoglalkoztatási program
keretében. Ebben a projektben decembertől közösségi koordinátori feladatokat is ellát a szervezet.
Jelentős infrastrukturális fejlődés, hogy a növekvő feladatok
ellátásához pályázati forrásból sikerült beszerezni egy vadonatúj
9 személyes kisbuszt, ennek segítségével a jövőben még egyszerűbben eljuthatnak például az iskolások a különböző tanulmányi versenyekre, kirándulásokra. Ebben egyébként korábban
is segítette a szervezet az általános iskolát, most az együttműködés kibővítésére nyílik lehetőség.

koszorú harmadik gyertyájának közös meggyújtása a Polgármesteri Hivatal előtt.
A hagyományoknak megfelelően ezután idén is bemutatkoztak az iskola néptáncosai és az óvodások. Ők a Faluházban, a
népdalkör és az adonyi cserkészcsapat pedig a jászolnál teremtett igazi adventi hangulatot az ünnepi fényekbe öltözetett iskolaudvaron. Közben a kézműves foglalkozások mellett hastáncos
mutatványok, hajfonó, bicikló, körhinta és elektromos autó is
szerepelt a programok között.
Az idei Advent sétányon egyébként az iskolások is kivették
részüket a helyszín feldíszítésében. Ablakdíszítő versenyt hirdetett számukra a Szironta, melynek „tétje” egy budapesti kirándulás
volt. Szebbnél szebb ablakdíszítésekkel járultak hozzá a rendezvény ünnepi hangulatához az iskolások, és bár azt terveztük, hogy
egyetlen nyertest hirdetünk, végül úgy döntöttünk, hogy az alsó
és felső tagozaton is hirdetünk győztest, vagyis a mi karácsonyi
ajándékunk két budapesti kirándulás a gyerekeknek.
Az adventi ablakdíszítő versenyt az alsó tagozaton az 1. osztály, a felső tagozaton pedig a 8. osztály nyerte. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek. Késő délutántól ismét a zenéé volt a főszerep a szabadtéri színpadon.

Tilinger Istvánné emléke

Az Advent sétány idén is a Szironta együttes csengettyű-koncertjével nyitotta meg kapuit, december 12-én, a Faluházban.
Ettől az évtől nyolcfősre bővül a csapat, ugyanis ősszel az együttes művészeti vezetője, Varga Evelin két tanítványa, Varga Dorina
és Farkas Alíz is csengettyűzni kezdett, ők az adventi koncerten
mutatkoztak be a csengettyűkkel először a Faluházban. Készül
az új Szironta CD is: a hangfelvételek 80 százaléka már elkészült.
A koncert visszatekintés is volt az évre, hiszen a felcsendülő
zeneszámok között értékeltük azokat a pályázati programokat és
tevékenységeket, melyeket 2015-ben valósított meg a szervezet.
Így például sikeresen lezártuk a több mint ezer gyermek számára
tartalmas tanórán kívüli elfoglaltságot biztosító Kul-Turi pályáza-
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Egyesületünk a térség más településein megvalósuló programjainak lebonyolításához is nagy segítség az új kisbusz, a
2013-ban beszerzett másik busz mellett. A most beszerzett új
jármű révén pedig más szolgáltatásokkal is bővül szervezetünk
kínálata a közeljövőben.
Szintén a koncerten adhattunk hírt arról, hogy az egyesület
idén nyáron a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott, de
várólistára került működésiköltség-pályázata mégis támogatásban részesülhet, így az együttes egyik régi álma válhat valóra,
igaz erről csak később árulhatunk el részleteket.
A koncerten természetesen nem a számvetésé, hanem a
zenéé, és a karácsonyvárásé volt a főszerep. Klasszikus karácsonyi dallamok, könnyűzenei feldolgozások szerepeltek a teltházas koncert műsorán. Nekünk pedig a közönség tapsa volt a
jutalom, Nagyon köszönjük!
Az adventi készülődés a szombati koncert után vasárnap az iskolaudvaron és a Faluházban folytatódott.
Idén először vasárnap rendeztük a szabadtéri programokat,
így az adventi gyertyagyújtáshoz igazítottuk a programok kezdését. Méltó megnyitója volt a rendezvénynek az óriás adventi

Kedves Olvasóink!
Az idősebbek közül bizonyára sokan emlékeznek Tilinger
Istvánnéra, akiről az alábbiakban egy rövid visszaemlékezést olvashatnak egyik lánya, Dr. Rácz Péterné,
született Tilinger Magdolna tollából. A Besnyői Hírmondó
örömmel ad helyet ennek az írásnak, amely a falu egykori
óvodai élelmezésvezetőjének besnyői működését idézi fel
tárgyszerűen, néhány fontos adat segítségével. Köszönjük
az írást!
Tilinger Istvánné, mint a besnyői óvoda élelmezésvezetője, 1964. december 1-től 10-13 évig naponta szerezte be
a kenyeret, a tejet és a különböző alapanyagokat ahhoz,
hogy az óvodában főzni tudjanak az asszonyok.
A család mind a négy tagja azért dolgozott minden év
végén, karácsonytól Újévig, hogy a záróleltár és a nyitóleltár pontosan, hiba nélkül, fillérre rendben legyen.
Édesanyám áldozatos munkát végzett, nemcsak az óvodában, hanem az iskolában is, ahol évekig volt a Szülői
Munkaközösség vezetője. A Nőtanács énekkarában is részt
vett, sőt, megvarrta az énekkar tagjainak egyenblúzait is.
Az Adonyi Úttörő Seregszemlére készülő táncosok ruháit is ő varrta meg.
Üdvözlettel:
Tilinger Magdolna, Tilinger Istvánné egyik lánya

A Rock-On és Parno Graszt koncertezett, majd tűzzsonglőrök zárták az estét, miközben a kemencénél langalló sült,
mindenkit húsos káposztával vendégeltünk meg, az igazán
kitartó közönségnek pedig a fagyos délutánon forralt bort és forró teát kínáltunk.
Az idei volt a második alkalom, amikor sztárvendégeket hívott
a Szironta Besnyőre. Míg tavaly az Old Boys adott élő koncertet,
idén a világhírű Parno Graszt együttes szórakoztatta a közönséget. Ötletekből pedig nincs hiány, már a jövő évi rendezvényen
gondolkodunk, hiszen egyre többen látogatják programjainkat,
így igyekszünk megfelelni a közönség igényeinek.
Köszönjük mindenkinek, hogy idén is megtisztelt bennünket
részvételével! Köszönjük Besnyő Község Önkormányzatának,
munkatársainknak, nézőknek, fellépőknek, önkénteseinknek,
családtagjainknak, ismerőseinknek, ismerőseiknek és mindenkinek, aki segített abban, hogy idén is kinyithassa kapuit az Advent
sétány Besnyőn!

Boldog, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet
kívánunk mindenkinek!

Sulikarácsony
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon, pénteken délelőtt
egy csodálatos karácsonyi műsort adtak iskolánk diákjai.
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat és a szereplőket egyaránt az előadásért és az előkészületekért.
Nagyon boldog ünnepet, jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk az intézmény dolgozóinak és a gyerekeknek a téli
szünetre!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Köszönet

Idén is megrendezte az Általános Iskola Szülői Munkaközössége a jótékonysági retropartyt.
Mindenki nagy örömére sikeres, jó hangulatú buli
volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni az összes támogatónak a segítséget és a felajánlást!
A rendezvény bevételéből az óvoda udvarán lévő játszótér bővítését tervezzük.
Szervezők
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A besnyői gyerekekhez is eljött a Télapó
December 6-án 15 órai kezdettel az iskola udvarára vártuk
a gyerekeket és az érdeklődőket, hogy együtt köszönthessük a Télapót, aki a Miamanó színház kedves előadását
követően érkezett meg a besnyői gyerekekhez. Volt nagy
öröm!
Az önkormányzat jóvoltából a műsor után minden 14 év
alatti besnyői gyermek kapott egy-egy mikuláscsomagot.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és a kedves, öreg Télapó jövőre is ellátogat hozzánk.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Ismét van korpusz
a temetői kereszten
Besnyő Község Önkormányzata Halottak napját megelőzően helyreállíttatta a temetői keresztet, a sajnálatos
módon megrongált korpuszt pótolta, így akik felkeresik
elhunyt szeretteiket, már megelégedéssel nyugtázhatják,
hogy a közösség helyrehozta, amit valaki(k) felelőtlenül
elrontott(ak).
Kérünk mindenkit, figyeljünk közös értékeinkre, és arra,
hogy senki ne háborgassa temetőnk nyugalmát!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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