
A Besnyői Hírmondó legújabb számá-
ban ismét több olyan hírt, beszámo-
lót olvashatnak, amelyek községünk 
életének elmúlt két hónapban zajlott 
fontos eseményeiről szólnak, és ter-
mészetesen a közeljövő kiemelkedő 
programjaira is meghívjuk lapunk ha-
sábjain keresztül is Önöket.

A rövid beszámoló élére kíván-
kozik a közmeghallgatás, amelyet 

minden évben megtart Önkormányzatunk, és amelyen 
a civil szervezetek és az intézmények egy éves munkáját 
összegezzük, és lehetőséget biztosítunk Besnyő község 
lakosságának  arra, hogy közvetlen módon, nyilvánosan 
tegyék fel kérdéseiket, tegyenek javaslatokat a működés-
re vonatkozóan. E helyről is köszönetet mondok a Kép-
viselő-testület nevében mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket, illetve azoknak, akik színvonalas 
beszámolóval készültek a közösség tájékoztatására. 

Hagyományos nagyrendezvényeink között előkelő he-
lyen szerepel az őszi szüreti felvonulás és az azt követő 
bál, amelyet az idén is nagy sikerrel rendeztünk meg. Ké-
pes beszámolónkkal idézzük fel a rendezvény pillanatait. 

Óvodánkban és az iskolában folytatódik a szeptember-
ben megkezdett munka, sok értékes programról tájéko-
zódhatnak Olvasóink a két intézmény képes hírleveleiből.

Élénk életet élnek kulturális közösségeink is. A Besnyői 
Népdalkör színes beszámolójából kiderül, mi minden tör-
tént házuk táján, a Szironta pedig már nagyon készül az új 
hangszerek bemutatására, illetve az idei Advent sétányra.

Immár tíz éves lett a Baba-mama Klub, amely kedves 
színfoltja Besnyő életének. Köszönetet mondok Páli Szilvia  
védőnőnek azért, hogy ezt a programot életre hívta,  és 
az elmúlt egy évtizedben továbbfejlesztette, a babák, a  
mamák és mindenki örömére. További jó egészséget, örö-
möket kívánok valamennyi résztvevő számára a követke-
ző évekre is!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2016/5. szám

Közmeghallgatás
A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meg-
hirdetett közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, 
amelyen  az állampolgárok, valamint az önkormányzat  
illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szer-
vezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, 
ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és javas-
lataikat.

Besnyő Község Képviselő-testülete 2016. október 26-
án tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné Fejes 
Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató keretében 

összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2015. 
szeptembertől 2016. szeptemberig végzett munkáját.

A közmeghallgatás keretében a község életét érintő 
leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, 
majd a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetője, Gönczölné  
Rákász Zsuzsanna, Szuszán Jánosné, a Besnyői Népdal-
kör vezetője, Csordás József, a polgárőrség vezetője,  
és végül a Sziront’Art közhasznú Egyesület elnöke,  
Sólyom Balázs ismertette beszámolóját. 

A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadá-
sok után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta. 

Sok szeretettel meghívjuk a falu apraját-nagyját az általános iskola  
udvarában 2016. december 6-án 16 órakor kezdődő 

MIKULÁS ÜNNEPÉLYRE!
A 14 éven aluli besnyői gyerekek ajándékot kapnak,  

melyet a nevükre szóló papírral vehetnek át.

MEGHÍVÓ
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10 éves a Baba-Mama Találkozó
Kedves Anyukák, Babák, egykori Gondozottjaim!

Eltelt 10 év azóta, hogy elkezdtem védőnőként dolgozni 
szülőfalumban, Besnyőn. Emlékszem, még harmadéves 
voltam a főiskolán, mikor az akkori polgármester úr érdek-
lődött, mikor fejezem be tanulmányaimat, mert az akkori 
kolléganő épp elköltözött. 

Szóval, tanulmányaim befejeztével nagy örömmel vár-
tak itt a körzetben. A helyettesítő védőnővel, Erzsikével 
2006-ban közösen szerveztünk Baba-Mama Találkozót, az 
Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából. Előadást tartot-
tam a természetes táplálásról, hiszen a szakdolgozatom 
témája is ez volt. 

Majd kb. 3-4 évig úgymond kötelező is volt ilyen jelle-
gű rendezvények szervezése, ahol az anyatejes táplálás 
fontosságáról kaptak tájékoztatást az édesanyák. Ezt kö-
vetően már nem volt a szakmától ilyen elvárás, én mégis 
minden évben összehívtam az akkor 0-2 éves korú babá-
kat és édesanyjukat, mert nagyon jól éreztem magam az 
összejöveteleken, és a jelenlévőktől is pozitív visszajelzé-
seket kaptam. 

Általában sikerült egy-egy előadót is elhívni, akik cse-
csemő- és kisgyermek-ápolási termékeikről tartottak  
bemutatót, esetleg termékeiket ki is próbálhatták a jelen-
lévők.

2015októberében már anyukaként szerveztem a találko-
zót, ekkor vetődött fel a jelenlévőkben, hogy akár havonta 
is összejöhetnénk, nem csak évente egyszer. Azóta min-
den hónapban megrendezzük a Baba-Mama találkozót. 

Így volt ez most október 5-én is.
A 10 éves évforduló alkalmából a Hipp cég képviselője 

látogatott el hozzánk. A cég több alkalommal is képvisel-
te már magát a rendezvényeinken. Boldizsár-Posta Szilvia 
területi képviselő most is termékbemutatóval, kóstolóval, 
és ajándékkal: egy-egy elefántos kispólóval kedveskedett 
a jelenlévőknek.

Természetesen most is sok játék, barátkozási lehetőség, 
jó hangulat volt. 

A rendezvény meglepetéssel zárult: torta és pólyás ba-
bás sütik tették teljessé az eseményt, melyet édesanyám 
készített nekünk, ezúton is köszönöm!

Zárásul szeretném megköszönni a családoknak, akik 
jelenlétükkel megtisztelnek, így életben tartva a rendez-
vényt. A besnyői hivatal dolgozóinak, is köszönet, amiért 
minden alkalommal készülnek a fogadásunkra, nemcsak a 
termet biztosítják, de a játszáshoz szükséges teret is kiala-
kítják nekünk, valamint vendégváró falatokkal is készülnek 
nekünk. 

Továbbra is várunk minden 0-3 éves korú gyermeket és 
édesanyját a Baba-Mama Klubba. További információkat 
az esetleges változásokról a Baba - Mama Klub Besnyő 
facebook-os zárt csoportban találhatnak az érdeklődők.

Jó egészséget, és szép élményekkel teli közös időtöltést 
kívánok minden családnak!

Páli Szilvia 
védőnő
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IDŐSEINKNEK, SZERETETTEL
Immár 25 éve, hogy az ENSZ október elsejét Idősek 
világnapjává nyilvánította. Azóta e napon világszer-
te megkülönböztetett figyelemmel fordulunk sok 
évet megélt embertársaink felé. 

E helyről köszöntöm most Besnyő község idős-
korú lakosait a magam és Önkormányzatunk nevé-
ben, és kívánom, hogy még sokáig örvendjenek jó 
egészségnek, élvezzék családjuk szeretetét, éljenek 
a megérdemelt pihenés lehetőségével, hódoljanak 
kedvenc szórakozásuknak, hobbijuknak, gyarapít-
sák tudásukkal, tapasztalataikkal, ötleteikkel közsé-
günk közösségeit! 

Fogadják szeretettel Vörös Judit: Őszarany című 
versét!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Vörös Judit - Őszarany

Aranyszínbe borult már az ősz,
megsárgultak a nyár álmai,

tallózva jár halvány napsugár
elköszönő, fakó vágyain...

Gondolatok tűnt villanások,
megbújnak a lehullt avarban,

elbúcsúzó emlékek után
szomorúan, némán matatnak.

Elsimulnék én is a tájban,
hangulata immár az enyém...

Elnyom minden ébredő vágyat,
aludni tér véle a remény.

Majd tavasz hoz újra illatot,
virágozva élni akarást,

igézve csodálni csillagot,
eltemetve minden csalódást.
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A PÖTTÖMSZIGET ÓVODA HÍREI
„Az óvoda egy olyan hely, amely körbeölel. Egy hely, ahol 
biztonságban érezheti magát minden gyerek  és felnőtt, 
ahonnan el lehet indulni „világhódító” utakra és vissza 
lehet térni, ahol meg lehet pihenni, és megerősödve újra 
és újra kirepülni. Itt mindenki segítséget kap ahhoz, hogy 
kipróbálhassa önmagát, és nem baj, ha eközben hibázik.”

Szeptember elején óvodánk ismét megtelt gyermekzsi-
vajjal. Új apró gyermekekkel bővült az „óvodások világa”, 
akik gyorsan beilleszkedtek az intézmény életébe.

Minden évszaknak megvannak az ünnepei, melyekre az 
óvodában is készülünk. Ezekhez az ünnepkörökhöz kap-
csolódnak a versek, mesék, énekek, amiket hallgatnak, 
illetve megtanulnak a gyerekek. Igyekszünk minél több 
olyan élményhez juttatni őket, amellyel az ismeretszerzést 
elősegítjük.  

Zenés-mesés előadások is színesítették óvodai életün-
ket. Szeptember 16-án „Őszköszöntő” zenés műsoron, 
október 28-án „A három kismalac” meseelőadáson vettek 
részt óvodásaink.

A népmese napján újra ellátogattak hozzánk az isko-
lások. A 4. osztályosok meséléssel örvendeztettek meg 
minket. Közös célunk, hogy a népmesék fennmaradjanak, 
és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozód-
hasson az új generációkra.

Hagyományainkhoz híven ünnepeltük meg a Mihály na-
pot. A vásárban a zöldségek, gyümölcsök, sütemények 
mellett a gyerekek által készített vásárfiákat árusítottuk. 
Amikor véget ért a vásár, akkor énekes népi játékokat ját-
szottunk, népzenére táncoltunk, mulattunk.

Az őszi környezet- és természetvédelmi jeles napokról is 
megemlékeztünk: a takarítási világnap alkalmából kiemelt 
figyelmet fordítottunk környezetünk tisztaságára, az álla-
tok világnapján az állatokhoz fűződő pozitív kapcsolatot 
igyekeztünk alakítani. 

Óvodásainknak azt tanítjuk, hogy vigyázzanak a növé-
nyekre, virágokra, állatokra, védjék, és ne bántsák azo-
kat! Vigyázzanak a vizek, az erdők, a mezők tisztaságára, 
bármerre járnak a világban. Óvják a fákat, madarakat, az 
egész élővilágot!

Október 10-én a középső és nagycsoportos óvodásokkal 
Soós András r. főtörzszászlós ismertette meg a gyalogos 
közlekedés alapismereteit. Olyan képességek birtokába 
kell juttatnunk óvodásainkat, amelyekkel előkészíthetjük 
az önálló gyalogos közlekedést.
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Szeptember 4-én Kincsesbányán léptünk fel a Bányászna-
pon. Önállóan, és a Szirontával közösen is adtunk műsort.

Október 15-én Tállyán, a XXII. Kossuth Népdalkö-
ri találkozón adtunk műsort. Nagy sikere volt a Kossuth 
emlékére  összeállított dalcsokornak, és a Pesovár Ferenc 
gyűjtéséből összeállított Fejér megyei népdalcsokornak.

Koszorút helyeztünk el a tállyai evangélikus templom-
ban, ahol Kossuth Lajost keresztelték. A vendéglátó Ne-
felejcs Népdalkör néhány tagja séta keretében bemutatta 
Tállyát, a gyönyörű Tokaj-hegyaljai települést. Megtekin-
tettük az Európa mértani közepét jelző Főnix madarat. 

Szállásunk az Aranydukát Szőlőbirtok és Pincészet Kft. 
vendégházában volt. Hatalmas pincerendszerben kiala-
kított korszerű vendéglátó egységben étkeztünk. Másnap 
megtekintettük a tállyai katolikus templomot, és tovább 
utaztunk Sárospatakra, ahol a Rákóczi-várat néztük meg.

Az október 23-ai forradalom és szabadságharc tisztele-
tére rendezett bensőséges ünnepségen emlékeztünk meg 
a hősökről, és emlékükre koszorút helyeztünk el, mécsest 
gyújtottunk a kopjafánál.

Szuszán Jánosné
népdalkörvezető

A Besnyői Népdalkör hírei
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Az ünnepélyes tanévnyitóval megkezdtük a 2016-17-es tan-
évet. Év elején nagyon sok szervezési, adminisztratív feladat 
mellett elindult a tanév. Sikerült a kis első osztályosoknak 
megszokni az iskolát, s ma már a mind jobb teljesítmény 
elérése az igazi kihívás számukra. A nagyobbaknak sikerült 
hamar visszaszokni az iskolás életbe, s bizony már néhány 
dolgozaton is túl vannak. Nehéz, furcsa az 5. osztályosok-
nak a megváltozott követelményekhez igazodni, de nagyon 
igyekeznek. Mint minden évben, most is havi program alap-
ján próbáljuk színesíteni a gyerekek tanórán kívüli tevékeny-
ségét. Jó döntés volt pályázni az Erzsébet-táborra. Mivel az 
1-2. osztályosok életkoruk végett még nem jöhettek, így ők 
a Szüsze támogatásával 1 napos osztálykiránduláson vettek 
részt Székesfehérváron, illetve Tabajdon. Nagy izgalom kö-
zepette szálltunk fel a két külön buszra szeptember 19-én, s 
mentünk közel 70-en Zánkára. Még mindig sajnálom, hogy 
van szülő, aki nem meri ránk bízni a gyermekét. Ők vesztesei 

voltak ennek a 3 napnak. Egy nagyon kulturált, jól felszerelt 
táborban, gazdag programokkal tűzdelve töltöttünk el 3 na-
pot. A gyerekek, s mi pedagógusok is lelkesen vettünk részt 
a különböző játékos feladatokon. A tábor hozadéka a közös-
ségeket összekovácsoló erő volt. Egy iskola életében fontos 
momentum, hogy milyen közösségi erők működnek, s azok 
milyen irányba tudják elvinni a közösség tagjait, az egyént. 
Kollégáimnak köszönöm a részvételt, s a sok munkát. Vala-
mennyien jól éreztük magunkat, s szívesen visszamennénk. 

Hazaérkezve, nem túl kipihenten, de ismét ráhangolódtunk 
a mindennapokra. Készültünk a DÖK szervezésében a hulla-
dékgyűjtésre, melynek eredménye 9920 kg papír lett. Itt nem-
csak a lelkes gyerekeknek, hanem a szülőknek is jár az őszinte 
köszönet, hisz gyűjtöttek, hozták, pakolni segítettek. Sajnos 
80 kg hiányzott a 10 tonnához, akkor kicsit többet kaptunk vol-
na érte. Minden évben készülünk a Népmese napjára, mely 
Benedek Elek születésnapjához kötődik. Mesegyűjtő és alkotó 

Mindennapjaink
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munkája szellemi örökségünk lett. A mese mindenkié, a me-
sét olvassuk, éljük. A mese nevel: bátorságra, bölcsességre, 
a későbbi próbatételekre. Ezen alkalomból vendéget hívtunk: 
a pusztaszabolcsi Harza Márk két mesével örvendeztette meg 
a hallgatóságot. Márk súlyos fejlődési rendellenességgel éli 
mindennapjait, nagyon boldogan. Kiegyensúlyozott, vidám, 
közvetlen kisfiú, aki a mese világában sok-sok örömet talál, s 
közvetít. Hozzáállása az élethez, akaratereje példaértékű.

Hagyományainkat őrizve, idén is megemlékeztünk az Álla-
tok világnapjáról. Jó volt látni a sok aranyos, kedves kisállatot, 
de még nagyobb öröm felismerni a felelős gazdi viselkedé-
sét. Körvonalazódtak a tanórán kívüli, délutáni lehetőségek: 
néptánc, dráma, sport, gyógytestnevelés, tánc, felzárkóztató 
foglalkozások, középiskolai felkészítő. 

Jól sikerült a Sportnap szeptember 30-án. Forgószínpad-
szerűen oldották meg a gyerekek az ötletes feladatokat. Alig 
akarták abbahagyni az ügyességi görkori- és kerékpárver-

senyt. Köszönöm Soós András körzeti megbízottnak a sok se-
gítséget, a kitartást. A fáradt gyerekek éhesen érkeztek vissza 
az iskolaudvarra, ahol gőzölgő, finom paprikás krumpli várta 
őket. Szülők főztek szeretettel, s mindent bele is tettek. A ke-
nyeret ismét ingyen kaptuk. 

Az október már igazi őszi hangulattal köszöntött be. Nemzeti 
ünnepeink közül az első október 6-a, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc leverésének véres napja. A megemlékezést 
az idei évben 8. osztályosaink tartották. Az Önkormányzat 
képviselőivel együtt emlékeztünk meg az 1956-os forrada-
lom és szabadságharcról. Harmadik osztályos tanulóink hűen 
adták vissza az akkor történt események sorát. Törekvésünk, 
hogy ezek a megemlékezések szemléletesen adják vissza az 
akkori eseményeket, reméljük sikerült.

Novemberben számítunk ismét a szülőkre, amikor is egy jól 
szervezett egészségnapot tartunk a gyerekeknek.

Mátyási Sándorné
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Különleges hangszerbemutató koncertre várjuk a zenesze-
retőket 2016. december 17-én a Faluházba. Településünkön 
karácsony előtt egy héttel találkozhat a nagyközönség Ma-
gyarország legnagyobb hangterjedelmű (és európai szinten 
is a második legnagyobbnak számító) harangkészletével, a 
Szironta Együttes jóvoltából. A hangversenyen ismert és el-
feledett karácsonyi dallamok csendülnek majd fel. 

A Szironta Együttes 2004 óta játszik a magyar fejlesztésű 
hangolt nyeles csengettyűkkel, és ebben az évben bővítet-
te hangszerparkját 5+3 oktávnyi amerikai kézi haranggal (61 
db handbellel és 37 db chime-mal). Ezzel nemcsak a reper-
toár fejlesztésében nyíltak új lehetőségek, de a koncerteken 
az eddiginél is különlegesebb hangzásvilággal találkozhat a 
közönség.

Bár a kétféle hangszer mind hangzásában, mind megszó-
laltatási technikájában jelentősen különbözik, de az együttes 
célja, hogy a zeneművek feldolgozása során a különböző 
típusú harangok egymást kiegészítve teljesítsék ki a közön-
ség számára nyújtott zenei élményt. Az amerikai harangok 
zengő, orgonához hasonlítható hangzása révén megfelelő 
zenei alap biztosítható a magyar csengettyűk csilingelő, ka-
rácsonyi hangulatot idéző hangzásához. A hangterjedelem 
jelentős bővülésével komolyabb zeneművek, operarészletek 
előadására is lehetőség nyílik. 

A Szironta Együttes repertoárjában eddig is megtalálhatók 
voltak olyan komolyabb koncertművek, mint Vittorio Monti 
híres Csárdása, id. Johann Strauss Radetzky-indulója, Sosz-
takovics II. Jazz szvitjének keringője, Csajkovszkij, Verdi,  
vagy Vivaldi operáinak ismertebb részletei, ugyanakkor szá-
mos olyan zenemű feldolgozása ütközött eddig akadályokba, 
melyeket hangterjedelmi korlátok és a hangszerek technikai 

megszólaltatásának nehézségei miatt nem tudtak megvaló-
sítani. A hazánkban egyedülálló hangterjedelmű hangszer-
készlet révén ugyanakkor új fejezet nyílik nemcsak a Szironta 
Együttes életében, de - a hazai csengettyűs közösség zász-
lóshajójaként - a hangszer ismertebbé tételének lehetősé-
geiben is. Az ország legnagyobb, közel száz handbellből és 
chimeból álló hangszerparkja december 17-én tehát elsősor-
ban karácsonyi dallamokkal debütál majd a nagyközönség 
előtt. Az ősbemutató 19 órakor kezdődik a besnyői Faluház 
emeleti koncerttermében. A Szironta egyébként nem csak a 
hangszerek és a zenei feldolgozások tekintetében vállal út-
törő szerepet. A zenekar az Észak-magyarországi Ütőhang-
szeres Kultúráért Alapítvánnyal közösen ebben az évben 
alapította meg az Európai Harang és Csengettyűegyüttesek 
Szövetségét (www.eurohandbell.com). 

Az új szervezet vette át a Szirontától az immár tízéves 
hagyománnyal rendelkező, CsengőFest elnevezésű csen-
gettyűs találkozó szervezését. Ennek keretében pedig egy 
új, a csengettyűs formációk minősítését szolgáló rendszert 
dolgoztak ki, amely a zenekaroknak nyújt segítséget abban, 
hogyan válhatnak profi koncertzenekarrá a csengettyűk meg-
szólaltatása révén. 

Ha biztosítani szeretné a december 17-i koncerten ülőhe-
lyét, ingyenesen regisztrálhat a http://jegy.szironta.hu inter-
netes címen! Folyamatos, naprakész információkért lájkolja 
facebook oldalunkat (facebook.com/csengettyu)!
A hangszerbemutató koncertek egyéb időpontjai és hely-
színei: 
2016. december 23. péntek 16:00  
Center Színház, Budapest
2016. december 23. péntek 18:00  
Budapest Advent, Deák tér – Üvegház

Megjelenik a Szironta harmadik csengettyűs CD-je!
Az utolsó simítások zajlanak a Szironta Együttes harma-
dik csengettyűs lemeze körül. A „Zengedezünk néked szép  
csillag”  és a „Csilingelő kincseink” után az első adventi  
vasárnapra készül el az új korong, amelyen még magyar 
csengettyűkkel csendülnek fel karácsonyi dallamok. A lemez 
az együttes irodájában vagy az Advent sétány rendezvényen 
megvásárolható lesz, a lemezből részleteket a facebook.
com/csengettyu oldalon találhatnak a megjelenés dátumá-
hoz közeledve az érdeklődők.  

Advent sétány
December 17-én újra megnyitja kapuit a Szironta már hagyo-
mányos rendezvénye, az Advent sétány. 

Karácsonyi díszbe öltözik idén is az iskolaudvar, ahol dél-
után 3 órától karácsonyi vásárral várják a helyi lakosokat. Az 
ünnepi fények mellett karácsonyi ízekkel is kedveskednek a 
szervezők a résztvevőknek. Lehetőség van a vásáron áru-
sítóként is részt venni. Ezt a szándékukat december 10-ig 
jelezhetik az érdeklődők a Szironta-irodában személyesen, 
illetve a 0625 222 111-es telefonszámon, ahol bővebb felvilá-
gosítást is kaphatnak a vásárról és a programokról. 

A vásári forgatagban többek között az adonyi cserkészcsa-
pat, a Besnyői Népdalkör, az általános iskolások és a Szironta 
citerás tehetséggondozó foglalkozásainak növendékei is fel-
lépnek majd. 

A helyi lakosokat idén is – helyben fogyasztásra – egy tál 
meleg húsos káposztával várjuk! 

Jöjjön el, támogassa ingyenes rendezvényünket részvéte-
lével!

Bemutatkozik az ország legnagyobb harangkészlete
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Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, – az voltam én.…

– Gárdonyi Géza: Ha meghalok

Halottak napján, november 2-án,  ma már felekezeti hova-
tartozástól függetlenül emlékezünk eltávozott szeretteink-
re. 

Az ünnep eredetileg a katolikus egyház ünnepe volt, és 
az üdvösséget még el nem nyert, tisztítótűzben lévő híve-
kért tartott imádságban és misében nyilvánult meg. 

A halottak napjához közeledve megélénkül a forgalom 
a temetőkben és az oda vezető utakon, és krizantémot, 
koszorút, mécsest helyezünk el szeretteink sírjain. 

Ez a nap az emlékezés, a hiányérzet és a tisztelet nap-
ja, egyben a reményé is, hogy eltávozott szeretteink  

lelkei megnyugvásra lelnek. Nekünk marad a hit, hogy akit 
szeretünk, nem hal meg igazán, szívünkben örökké él, és 
a gyertya lángja, mely a legnagyobb sötétségbe is képes 
fényt hozni. 

- kk - 

Máglyagyújtás Besnyőn
Besnyő Község Önkormányzata idén is bekapcsolódott az 
„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!”országos prog-
ramsorozatba.

E programsorozat keretében Szent Mihály napjának 
tiszteletére máglyát gyújtottunk az iskola udvarában. Ven-
dégeinket az iskolaudvaron épült közösségi kemencénk-

ben sütött langallóval vártuk. Ezúton is köszönjük minden 
résztvevőnek és érdeklődőnek, hogy személyes közre-
működésével, részvételével hozzájárult a programsorozat  
sikeréhez!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester
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Megemlékezés ’56-ról
Az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről, mártírjairól emlékeztünk meg 2016. október 
21. napján a Faluházban, majd tiszteletünk jeléül  
koszorút helyeztünk el a kopjafánál.

Ezúton is köszönetet mondok iskolánk 3. osztályos 
diákjainak és osztályfőnöküknek a színvonalas mű-
sorért. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Halottak napjára
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Önkormányzatunk 2016. szeptember 24. napján rendezte 
meg településünkön a hagyományos szüreti felvonulást és 
az azt követő bált.  Szép időben, nagyon lelkesen és vidá-
man járták be Besnyő utcáit a népviseletbe öltözött fiatalok, 
és tánccal, zenéléssel köszönték meg az érdeklődést és a 
megállókban a szíveslátást. A felvonuláson részt vettek a 
helybéli és a környező településekről érkező csikósok és lo-
vas kocsisok is. A kisbíró hangos dobolás mellett buzdította 
hallgatóságát a szüreti mulatságon való részvételre. Tette ezt 
eredményesen és szép sikerrel, hiszen az idei hagyományőr-
ző rendezvényt fergeteges hangulatú szüreti bál zárta.  

Köszönjük a részvevőknek, a segítőknek, hogy hozzájárul-
tak  e rendezvényünk sikeréhez, hagyományaink továbbél-
tetéséhez! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester
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