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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondó 2018. évi második lapszámában bepillantást nyerhetünk intézményeink és
civil szervezeteink életébe. 

Tanulói szép sikereiről számol be az iskola. Mindannyian büszkék vagyunk a gyerekek nagyszerű
teljesítményére, köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját. Örvendetes, hogy az iskolai jótékony
célú rendezvény is milyen szép sikerrel zárult, s hogy óvodánk elnyerte a „Madárbarát óvoda” címet. 

Remekül szerepel a népdalkör a „nyugdíjas ki mit tud”-on, és már országos középdöntősök. 
Jól teljesítenek az iváncsai karatékák, edzőjük, Bachmann Tibor pedig magas rangú elismerésben

részesült az elmúlt évi eredményei alapján. E helyről is szívből gratulálunk!
Egy szívszorító történetet olvashatunk lapunk hasábjain, amely egy 60 évvel ezelőtt, Besnyőn

történt tragédiára emlékeztet bennünket, a korabeli újságcikket idézve. Soha többé háborút!
Örömmel adjuk hírül, hogy új fogorvosa van a falunak, akinek az elérhetőségét lapunk 2. oldalán

találják. Kérjük, ne feledkezzenek meg az eboltásról!
Csengettyűsök adnak ismét randevút egymásnak május 12-én, és a gyermek- és családi napot, vagyis hagyományos

falunapunkat is megrendezzük a hónap végén. Mindenkit szeretettel várunk színes programjainkra!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Hajnaltájban napra vártam,
hűs harmatban térdig jártam,
szellő szárnyát bontogatta,
szöghajamat fölborzolta.
Hajnaltájban rétre mentem,
harmatcseppet szedegettem,
pohárkába gyűjtögettem,
nefelejcset beletettem.
Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,

egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sűrű könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta: 
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!"
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.

Anyák napja alkalmából minden kedves besnyői anyukát, nagyit, dédit 
tisztelettel és szeretettel köszöntök, Besnyő Község Önkormányzatának nevében:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Fazekas Anna: Köszöntő
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FELHÍVÁS!

az eBeK VeSzeTTSéG eLLeNI OLTÁSÁRa BeSNYőN

2018. május 11-én 15:00–18:00 óráig 
és 2018. május 12-én 9:00–12:00 óráig,

Polgármesteri Hivatal előtti területen kerül sor.

A veszettség elleni oltás díjköteles, az oltás helyszínén
fize tendő.

a veszettség elleni oltás és féreghajtás egységes
bruttó ára: 4000 ft, az eb testtömegétől és méretétől

függetlenül!

NaGYON fONTOS:

Megkérünk minden kutyatulajdonost, hogy az összeve-
zetéses kutyaoltásra, csak chippel ellátott kutyákat hoz-
zanak, mert csak azokat az ebeket olthatja be az állator-
vos, melyek már egyedi jelölést kaptak!

A 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet értelmében
2013. január 1-től minden, négy hónaposnál idősebb
ebet csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölve
lehet tartani. Nem oltható az összevezetés során olyan

eb; amely betegségre utaló tüneteket mutat, illetve
fékez hetetlen, és ezzel veszélyezteti környezetét.

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

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

2018 évben a veszettség oltás során, a tulajdonos
kéré sére, a kutya szívférgesség-szűrésen vehet részt
(vérvétellel jár). A vizsgálat ingyenes! 

A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést
követően történhet, 4000 Ft (oltás és féregtelenítés) +
1000 Ft – kiszállási díj fejében.

Oltási könyv pótlása 500 Ft!

Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos

mobil: 30-5301513

FOGÁSZATI ELLÁTÁS 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Besnyő községben 2018. április 4. napjától a fogászati feladatokat 

Dr. Bíró Violetta Lilla fogszakorvos látja el.
Rendelési idő: HéTfő: 9–15 • SzeRda: 9–15

Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon: 06 25 505 059 • 06 20 669 1967

Tisztelgés 1848 hősei előtt
Köszönjük az iskolások méltó emlékműsorát, a felkészítő tanárok munkáját, és mindenkinek, aki jelen volt a március 15-ei
ünnepségen a részvételt, ahol tisztelettel és hálával a szívünkben, együtt emlékeztünk meg az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc eseményeiről, hőseiről.

Besnyő Község Önkormányzata nevében: Gémesiné Fejes Zsuzsanna
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Miután az iskolásokkal együtt elbú-
csúztattuk a telet a kiszebáb elégeté-
sével, színes tavaszi programokkal kö-
szöntöttük a tavaszt az óvodában.

„Szent Gergely doktornak, híres ta-
nítónknak neve napján” újra feleleve-
nítettük a Gergely-járás népszokását.
Az iskola 4. osztályos tanulói eljöttek az
óvodába, hogy énekléssel, dramatikus
játékkal és tánccal az iskolába verbu-
válják a nagycsoportos gyerekeket.

Nemzeti ünnepünk előtt az egész
hetünket átszőtte a március 15-ei ké-
szülődés. A gyerekek megismerkedtek
a nemzeti szimbólumainkkal, készültek
a zászlók, kokárdák. Játékidőben hu-
szárokká változtak a fiúk, a kislányok
fejét pártával díszítettük. Meneteltünk,
énekeltünk, verseltünk, táncoltunk. Já-
tékosan megismerték az ovisok a küz-
delem és összetartozás érzését.

Óvodai életünkből
„Amikor a világ éled,
kizöldülnek mezők, rétek.
Bimbó nyílik, rügy kipattan,
hancúrozunk a szabadban.”



A Víz világnapján felhívtuk óvodásaink figyelmét arra,
hogy a víz az egyik legféltettebb kincsünk. Betekintést ad-
tunk a víz használatába, értékébe, nélkülözhetetlenségébe,
és beszélgetünk arról, hogyan kell megőrizni tisztaságát.
Játszottunk és kísérleteztünk a vízzel. Célunk, hogy a jövő
generációiban tudatosítsuk a víz szerepének, védelmének
jelentőségét.

Mint sok-sok éve mindig, most is több napos készülődés,
ráhangolódás előzte meg az óvodai húsvéti ünnepet.
A gyerekek különböző technikákkal, különböző anyagok fel-
használásával készítették el a húsvét jelképeit: nyuszit, bá-
rányt, tojásokat. Az ünnepi napon a lányokat illatos kölnivel
meglocsolták a fiúk, a szép locsolóversért csokitojás járt.
Az udvaron járt a húsvéti nyuszi és minden gyermeknek
egy kis csomagot hagyott, tele finom csokival. Természe-
tesen a nyuszi sok-sok simogatást kapot t óvodásainktól.

A Süni csoportosokkal újra ellátogattunk az iskolába a
4. osztályosokhoz. Közösen húsvéti kosárkákat készítet-
tünk, vidám hangulatban énekes, mozgásos játékokat ját-
szottunk, mesét hallgattunk. A kellemes élmények hatá-
sára nagycsoportosaink lelkesen készülnek az iskolába.

Április 17-én Áprily Géza előadóművész zenés tavasz-
köszöntő műsorán ovisaink önfeledten énekeltek, a vidám
játékokban lelkesen vettek részt.

A Föld napján a szülőknek és a szorgos gyermekkezek-
nek köszönhetően kiskertünk megszépült, óvodánk kivirá-
gosodott.

Óvodánk természetbarát környezete lehetővé tette,
hogy kiemelten foglalkozzunk a madárvédelemmel, ezáltal
intézményünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesülettől megkapta a Madárbarát Óvoda címet.

Március 20-án újra foglalkozást tartott óvodásainknak a
Tüskéshátú Madártanoda. Közelről megcsodálhattuk az
emberi hangot is utánzó Dórit, a dolmányos varjút. Játékos
feladatok segítségével elevenítettük fel az erdei álla tokról
és a madarakról szerzett ismereteket.

Március 21-23. között rendeztük meg az egészségnapo-
kat óvodánkban. Mivel a kicsiknek az egészség egy elvont
fogalom, ezért inkább megmutatjuk nekik a táplálkozás, a
testmozgás, a pihenés, vagy akár a környezetük védelmén
keresztül, hogy mit hogyan csináljanak. Levendulatea és
levendulás lekvár kóstolása, illóolaj szagolgatása közben
megismerkedtek a gyerekek a gyógynövény jótékony,
egészségvédő hatásaival. Páli Szilvia védőnő játékos fog-
lalkozásán az egészséges étkezésről és életmódról szerez-
tek új ismereteket, illetve használták tudásukat ovisaink.
A mozgásban gazdag életmód és a biztonságos közleke-
dés érdekében óvodásaink kerékpáros ügyességi pályán
tekerték a járművüket.
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Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él,
s mi fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

KOSzTOLÁNyI DEzSő:
Halotti beszéd (részlet)

„A besnyői dráma”
(részletek az Érdekes újság 1958-ban
megjelent cikkéből)

„1958. április 13. vasárnap délután.

Besnyő, Fejér megyei község erdeje,
egy régi grófi fácánoskert, a második
világháború csatatere.

Az első virágporos tavaszi vasár-
nap elindult ide tizenhárom kisdiák.
Tizenhárom esztendeig lapult egy
akácfa tövében, a második világhábo-
rúból visszamaradt, egykilós náci
bomba.

A 14 éves Kis B. László kiemelte sír-
jából a rozsdás halált… elindult a patak
felé... útközben ütögetni kezdte…

Vági Ferenc és felesége, akik a tra-
gédia színhelyének közelében laktak,
egy régi vadászlakban, a robbanásra
kirohantak, a sűrű füstben hat kis-
gyermek feküdt holtan a földön…

Kis B. László, 
a 14 éves Antal Ferdinánd, 

a hetedikes Nazdraveczky Ottó, 
Fejes Gabika, 

az ötödikes Szél Ferike, 
Varga Sanyika. 

Akik véletlenül maradtak életben:
Osuszd József, Szabó Laci és Fejes
Misi.

„– Nagy meleg volt, megszomjaz-
tunk, az erdei kúthoz szaladtunk, egy
jó nagyot ittunk.” Közben történt a
robbanás.

Az életben maradt kisdiákok levett
sapkával állnak a hat sír, a virágba bo-
rult hantok, az örökre elment pajtások
előtt.

„Emlékek. Egy héttel ezelőtt még
élő valóság volt minden, ma már csak
hófehér koporsók, arany cirádás be-
tűkkel. Hat koporsó. Mennyi nevetést,
kacajt, vágyat, célt, reményt, csügge-

dést, mosolyt, szép szót, emléket
zárt be az a hat hófehér koporsó?!
zokogó, rimánkodó szülők kétségbe-
esett jaja, soha be nem gyógyuló fáj-
dalma kíséri őket komor fekete gyász-
ban. 

Fekete szalaggal állnak díszőrséget
pajtásaik mellett a riadt tekintetű
gyermekek. Arcukon rémület, fájda-
lom, mély megrendülés. Harangok
kongatnak. Temetnek.

Hat kisgyermeket, Gabit, Sanyit,
Nándit, Ottót, Ferit, Lacit. Aludjatok!
Álmodjatok szépet, álmodjátok meg
az életet, mely most megszakadt.

NÁNDI, te orvos leszel, beteget
vizsgálsz hallgatóval.

LACI, te ezermester leszel, gépeket
szerkesztesz.

SANyI, te gyógynövényeket gyűj-
tesz majd. Meggyógyítod vele beteg
édesanyádat.

FERI, te sportversenyeken fogsz
győzni, babért tesznek a fejedre a
magas dobogón.

OTTÓ, te furcsa számokkal kerge-
tőzöl majd, és kiszámítod a csillagok
közötti távolságokat.

GABI, te illemtudó szöszke kisfiú,
látod, neked még arra sem jutott idő,
hogy válassz foglalkozást… Válassz a
szíved szerint! S legyél olyan jó, ami-
lyen pajtásaid között voltál! Álmodja-
tok! Álmodjátok meg az életet olyan-
nak, amilyennek szerettétek volna!”

Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

MÓRA FERENC:
Szeresd a gyermeket (részlet)

2018. április 13-án volt 60 éve.

emlékük szívünkben örökké él.

Szeretnék köszönetet mondani
Gémesi né Fejes Zsuzsa polgármester
asszonynak, és minden kedves bes-
nyőinek, hogy figyelmükkel megtisz-
teltek.

Tunyoginé Fejes Márta

„Ibolyák között a halál”
– Emlékezés –
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Vettünk egy nagy levegőt, s a feladatok megfogalmazása
után belevágtunk a II. félévbe. 

A tavasz beköszöntével mindenkin érezhető a jókedv, a
nagyobb tenni akarás. Ahogy melegszik az idő, úgy lesz
egyre nehezebb a gyerekeket bent tartani, s a figyelmüket
lekötni. 

A március mindig a készülődésről szól. Idén alsó tago-
zatosaink tolmácsolásában ünnepeltünk nemzeti ünne-
pünkön. Köszönet illeti a gyerekeket és a pedagógusokat.
Ismét egy jó csapatmunka eredményét láthattuk a rendez-
vényen. Jóleső érzés, hogy a településről is többen érdek-
lődnek és a szülők is megnézik gyermekeiket. 

Iskolánk hírei

A 3. osztályosok közül
Jámbor Tímea, Magos Re-
beka, Gyurnik Misu és Kádár
Bertalan a K&H Bank által
meghirdetett pénzügyi ve-
télkedőn Fejér, Győr-Moson-
Sopron és Komárom-Eszter-
gom megye 60 csapata
közül bejutott a regionális
döntőbe. A versenyt Győr-
ben rendezték meg április
12-én, ahol az 5. helyezést
érték el diákjaink.

Külön köszönetünket sze-
retnénk kifejezni a Szirontá-
nak, hiszen az ő segítsé-
gükkel jutottunk el a hely-
színre.
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A digitális kompetencia fejlesztéséhez kaptak pedagó-
gusaink laptopokat, melyek segítségével színesebbé teszik
a tanítási órákat. 

Beadtunk egy Hankook-os pályázatot. Szeretnénk foly-
tatni a tantermek felújítását, s ha mód lesz rá, lecserélni a
legrosszabb székeket és asztalokat. Összekötőnk Gelen-
csér János, akinek köszönjük, hogy besegített ebbe a fo-
lyamatba. 

Megtörtént a beíratás. A 2018–19-es tanévben 15 kis
első osztályos érkezik iskolánkba. Szüleiknek és a gyere-
keknek megtartottuk az iskolahívogató nyílt napot, s sze-
retettel várjuk őket. 

A legtöbb mindent alsó tagozatban lehet megtanítani a
kisgyerekeknek. Április hónapban a víz fontosságát, az
emberek, állatok vízfogyasztását tanulmányozták tanuló-
ink. Kutatómunkájuknak, kézügyességüknek köszönhe-
tően gyönyörű plakátok születtek. Köszönjük a védőnő-
nek, Szilvikének a programokhoz nyújtott segítséget. 

A sok program mellett hangsúlyt fektetünk a tehetség-
gondozásra is, igyekszünk minél több tanulmányi verse-
nyen részt venni.

Április 10-én Mezőfalván jártunk, szavaló versenyen,
ahol szépen szerepelt Molnár Liza Sára, Gyurnik Misu és
Nagy Laura, a második osztályosok versenyében pedig
Domak Csaba hozta el az I. helyezést. Szintén ezen a
napon a III. korcsoportos fiúk a körzeti diákolimpián 5. he-
lyezést értek el. 

Április 18-án Dunaújvárosban logikai matematika verse-
nyen vett részt Benyovszki Máté, Bula Ádám és Varga Nóra.

További versenyek ebben a hónapban:
Április 20-án, a Pusztaszabolcson megrendezett népdal -

éneklési versenyen Kaszap Elina második helyezést ért el.
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Április 24-én Adonyban volt az egész tanéven át tartó,
komplex feladatokból álló Bálint Ágnes Olvasóverseny
döntője, ahova a 3. osztályos csapat jutott be: Bosnyák-
Nagy zsófia, Kaszap Elina, Miskei Bianka, Varga Nóra.

Április 28-án, Baracsra megyünk, szépíró és szépolvasó
versenyre, ahol 8 alsós kisdiák fogja képviselni iskolánkat. 

Pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet-táborokra. Egyik
ilyen lehetőség, hogy 101 kisgyerekkel június 6–8-ig
Fonyód ligeten táborozunk. 52 kisgyerek jelentkezett a
helyi Erzsébet-napközis táborba, melynek időpontja 2018.
július 2–6-ig szól. Az ötödik napon egy buszos kirándulá-
son veszünk részt. Ezen kívül EFOP-os pályázat keretében
2018. június harmadik hetében, illetve bentlakásos tábor-
ban vehetnek részt a gyerekek június negyedik hetében.
Itt a korosztályt nem mi határoztuk meg. Bízom benne,
hogy ezekkel a lehetőségekkel segítünk a szülőknek a
nyári felügyelet megoldásában. 

Egy nagyon szép, megható esemény minden évben a 8. osztályosok búcsúztatása. Ebben a tanévben 11 tanuló
ballag el iskolánkból, s folytatja a tanulmányait magasabb szinten. 

BúcSúzIK ISKOLÁjÁTÓL:

Tanévzáró ünnepélyünk és a 8. osztályosok búcsúztatója
2018. június 16-án 10 órakor lesz,

melyre szeretettel várunk minden diákot és szülőt.

• Erigeron Kft.,
• Besnyő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete,
• Gémesiné Fejes zsuzsanna,
• Éden-Plusz ABC,
• Besnyői Csemege (nagy) bolt,
• Akácos presszó,
• Sziront’Art Egyesület,
• Szász Sándor,
• Besnyői őszutó 

Nyugdíjas Klub,
• Besnyői Népdalkör,
• Glória ABC,
• Virágüzlet, Besnyő,
• Andrásiné Magyar Éva,
• Gémesi Endre,
• Besnyői polgárőrség,
• Avium 2000 Kft,
• Sportkör, Matkovics László,
• Füsi József - Füsi Gyöngyi,

• zsuffa Bözsi,
• Albertné Kovács Henrietta,
• Bóna Brigitta,
• Baki Imre,
• Molnárné Simon Katinka,
• Lány László,
• Papírkincs papírbolt, Adony,
• Tóth Lilla, 
• Kecskésné Krepsz zsuzsanna, 
• Garami Hajnalka, 
• Juhász András, 
• Juhászné Bogárdi Erika, 
• Vargáné Kovács Erika, 
• Kroó zoltán, 
• Kroó zoltánné, 
• Kissné Vida zsuzsanna, 
• Tápai Tünde, 
• Mátyási Sándorné, 
• Takács Katalin, 
• Fábián Balázs, 

• Fábián-Benkó Alexandra, 
• Fenyves Tiborné, Marcsi, 
• Vízi Anikó, 
• Ruzscsákné Szente Gabriella, 
• zöld 77’ Bt., 
• Farkas Lajos, 
• Oázis üzlet, Iváncsa, 
• Mirea virág, Iváncsa, 
• Hor-ker, Iváncsa, 
• Virlics Renáta, 
• Orbán Teréz, 
• Varga Anikó, 
• Laczi Péterné, Erzsi, 
• Makai Szilvia, 
• Papatics Bea, 
• Jámborné Marcsi, 
• Jámbor Attila, 
• Mészáros Attila – Family Frost, 
• Szalados Szilvia, 
• Garaguly Krisztina.

Mátyási Sándorné

Immár hagyomány, hogy évente egyszer, áprilisban hívjuk és várjuk a szülőket egy támogató rendezvényre. Idén is
így volt ez. Szavakkal alig kifejezhető az az érzés, mely visszaadhatná a szervezés, lebonyolítás körüli gondolataimat.
Sokan álltak mellénk, és segítettek az elejétől a végéig. Külön szeretném megköszönni a SzÜSzE elnökének, Vadas
zsófinak a végtelen sok munkát: fáradhatatlanul szervezett, lebonyolított, s a végeredmény 662 ezer Ft lett. Hálás
köszönet vala mennyi segítőnek, támogatónak. Talán sikerül a teljes támogatói névsort felsorolom:

Bosnyák Melinda
Fejes Krisztián Csaba

Horváth Márton Gábor
Juhász Martin Roland

Miklós Melinda
Nagy Richárd

Nagy Szabolcs
Németh Andor

Orbán Milán
Szűcs Árpád
Varga Petra
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Az Iváncsai Kiai Karate Egyesület a minden évben meg-
rendezett Sziget Kupára kapott meghívást a közelmúltban.
A versenyen megközelítőleg 500 fő indult.
A sportedző, Bachmann Tibor 4 fiatal tanítványában látta
meg az akaratot, akiket kiválasztott a megmérettetésre. 

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Halász Bendegúz

KIHON (alapgyakorlat) ezüstérem 
Szivacs kumite (küzdelem) aranyérem

andrási Réka
KIHON (alapgyakorlat) bronzérem 
Szivacs kumite (küzdelem) bronzérem

Medve Natália
Kata (formagyakorlat) bronzérem 
Szivacs kumite (küzdelem) ezüstérem

fülöp zsófia 
Kata (formagyakorlat) bronzérem 
Szivacs kumite (küzdelem) ezüstérem

Gratulálunk a versenyzőknek!

ÖVVIzSGa

Az iváncsai karate csoport, mint mindig, idén is február-
ban tartotta éves övvizsgáját, ahol a következő eredmé-
nyek születtek:
andrási Réka dupla csík (sárga övön két piros csík)

6. gyermek fokozat.
fülöp zsófia egy csík (sárga övön két piros csík)

6. gyermek fokozat.
Halász Bendegúz két csík (fehér övön négy piros csík)

4. gyermek fokozat.
A vizsgát most is, mint mindig, a Magyar Fudokan Karate
Szövetség elnöke, Dr. Nánai Ferenc 8.danos mester tartotta.

Gratulálunk a vizsgázóknak!

NYíRI KuPa, adONY

Márciusban a csapat Adonyba kapott meghívást egy em-
lékversenyre, amit Nyíri Attila tiszteletére rendeztek. Ezen
a baráti találkozón 10 klub 70 fős versenyzője képviseltette
magát. Az iváncsai klub a következő helyezéseket érte el:

Kata Kumite
(formagyakorlat) (küzdelem)

Halász Bendegúz Arany Bronz
andrási Réka Arany
Kosztopulu Szandra Bronz
fülöp zsófia Arany Bronz
Medve Natália Arany
Bachmann Tibor megdicsérte tanítványait ezért a szép
eredményért, és reméljük, a jövőben is ilyen szorgalmasok,
vagy ha lehet, még szorgalmasabbak lesznek a karatékák!

díjÁTadÓ

Bachmann Tibort 2018. február 6-án a Magyar Karate Szö-
vetség kitüntette a 2017. évben elért kiemelkedő verseny-
eredményei elismeréséül. A díjat Dr. Szabó Tünde, sport-
ért felelős államtitkártól vehette át.

Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

Karate eredmények



Április
Milyen is az április?
Néha bolondos is
Olyan mint az ifjúság
Benne van a hiúság
Lágy szellő suhan át a dombokon
Bimbókat fakaszt az ágakon

Április te bolondos
Mit hozol még? Kolompot
Kis csikót és fecskét?
Ki ne hagyd a gólyát
Hadd hozzák az unokát

Ébreszd a méheket
Hadd zsongják be a réteket
Édesítsék az életet
Hogy legyenek boldogok az emberek
Hisz itt van már a kikelet

Szent György napja közeleg
Jó kedvvel indul útjára a vándor
És kihajtásra készül a pásztor
Biztass mindenkit te bolondos április
És köszöntsd a jó idővel a nyugdíjasokat is.

id. Gábor Ferenc
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a Besnyői Népdalkör hírei 
Márciusban Székesfehérváron, a megyei, Buda pes ten pedig az Országos
Nyugdíjas Ki-Mit-tud-on vettünk részt, népdalénekléssel és csengettyűzés-
sel. A megyei versenyen oklevelet és különdíjat kaptunk, az országoson to-
vábbjutottunk a középdöntőbe.

Áprilisban a Gyúrói Dalolókkal ünnepeltük 5 éves évfordulójukat. A gyúrói
közönségnek nagyon tetszett a Boncidai-népdalcsokrunk és a csengetty-
űzene. Fellépéseinken a csoportot felkészítette és citerán kísért Czumpft
Krisztina.

Szuszán Jánosné
népdalkörvezető




