2018/3. szám

Kedves Besnyőiek!

Májusban nem szűkölködtünk színvonalas programokban. Új rekord született a CsengőFesten, a
csengettyű hangszer szerelmeseinek és lelkes híveinek éves besnyői találkozóján. A hó utolsó hétvégéjén rendeztük meg a Falunapot, ahol a családok, a gyermekek, rég nem látott barátok, ismerősök töltöttek együtt egy kellemes napot, és élvezték a helyi művészeti csoportok és sztárvendégeink műsorát.
Oktatási intézményeinkben is véget ért a tanév. Elballagtak óvodánk nagycsoportosai, és az iskola
8. osztályosai is. Elérkezett számukra az őszi nagy változás előtt a lazítás, a pihenés ideje, hogy
aztán szeptembertől egy szinttel feljebb lépjenek.
Mint arról a Besnyői Hírmondó mostani számában olvashatnak, szép sikereket érnek el ifjú futballistáink és kitüntetést vett át Soós András körzeti megbízott. Új helyre költözött az adonyi háziorvosi ügyelet, sikeres koncertet
adott a Márványos tamburazenekar, és idén is különleges kedvezményekkel várja besnyői látogatóit az agárdi Popstrand.
Már most jelezzük, hogy szeptember 30-án lesz a szüreti felvonulás és a bál, és már most kérjük az ifjúságot, hogy
minél több pár vegyen részt e hagyományos közösségi rendezvényen, ahol az elmaradhatatlan Mihály napi máglyagyújtással és kemencés langallóval várunk mindenkit.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

gyermeknappal egybekötött
csaLádI naP Besnyőn

Hagyományos
sZÜRETI FELVonULás
és BáL

rendezvényünk idén
sZEPTEmBER 30-án, szombaton lesz,
melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

Immár hagyomány településünkön, hogy május utolsó
hétvégéjén, a Gyermeknapon a családok számára faluközösségi napot szervezünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt
élményeket gyűjthetnek, közösen élvezhetik a különféle
játékokat, a sport- és kulturális programokat.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a Falunap sikeréhez, munkájával, támogatásával, vagy előadóként emelve annak színvonalát. Külön köszönöm Tálas
Tamásnak a sok-sok ropit, amivel megajándékozhattuk a
gyerekeket.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

szent mihály napja alkalmából
máglyát is gyújtunk,
és a közösségi kemencében sült
langallóval várjuk
minden kedves vendégünket.
Önt és kedves családját is tisztelettel
meghívja
Besnyő Község Önkormányzata
nevében:
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
A Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozója,
a Dunanett Kft. végzi Besnyőn a hulladékszállítást.
A Dunanett Kft Adonyban is üzemeltet ügyfélszolgálatot
a Dészolg Kft. központjában, melynek címe:
2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.,
telefonszáma 0625/504-520.
Az ügyfélszolgálatot a számlázás kivételével minden,
hulladékszállítással kapcsolatos ügyben kereshetik,
hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig,
pénteken 8–12 óráig.
Itt vehetik át a korábban megküldött
lakossági tájékoztatóban megjelölt mennyiségben az ún.
biológiailag lebomló zöld hulladékos zsákokat,
a szerződő ügyfelek személyesen,
az egyéb szerződött ügyfelek csak meghatalmazással.
Igényelhető továbbá ún. többlet hulladékzsák,
melyet átadás-átvétel formanyomtatvánnyal adunk át,
az ellenértékét az NHKV a negyedéves számlában érvényesíti.
Dészolg Kft.
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VégE, s HamaRosan KEZdődIK...

„A legnehezebb a kezdet, majd a zárás, de a kettő közt sem könnyebb.”

Amikor közeleg az év vége, akkor egy kicsit mindenki arra
koncentrál, hogy áttekintse az elmúlt tanévet, s megfogalmazza eredményeit, vagy eredménytelenségeit. Persze ez
önmagában kevés, hisz mindig az okokat kell keresni, s ha
azokra találunk megoldást, akkor haladunk előre.
A 110 kisgyerekből 109 végezte el eredményesen a tanévet. Egy tanuló tehet javítóvizsgát augusztusban. Nyolcadik osztályosaink beiskolázása eredményes volt: 3 tanuló gimnáziumban, 4 tanuló szakgimnáziumban, s 4 tanuló szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Nagyon
más elvárásokkal, más közeggel, s nagy kihívásokkal fogják szembetalálni magukat. Kitartást, erőt, s azt kívánom,
hogy a célt nem szem elől tévesztve folytassátok tanulmányaitokat!
Az iskola az oktatás mellett elkötelezett nevelőmunkát
is végez. Formálódik a tanulók személyisége, s igyekszünk megtanítani, mi a helyes, és mi helytelen magatartás. Volt küzdelem, s a tehetetlenség érzését is megtapasztaltuk. Ilyenkor érzem, érezzük azt, hogy a szülő és az
iskola nem egyformán gondolja, s teszi a mindennapokban a nevelést. Az iskolának jó lehetőséget ad a személyiségfejlesztésre, közösségformálásra a közös programok szervezése. Éppen ezért voltunk ismét 3 napos táborban, Fonyód-ligeten. Az idő nagyon kedvező volt, s a
gyerekek jól érezték magukat. Valami hiba azonban mindig történik, még a legjobb szándékunk ellenére is. Talán,
ha itthon maradunk, akkor nem éri olyan kemény kritika
a munkánkat itthonról (a helyzetet nem ismerve, a szituációt nem látva), mint amilyen most előfordulhatott. Ezen
el kell gondolkodnunk!

A közös táborozáson túl két EFOP-os pályázatnak köszönhetően már a tanítás utáni héten 32 kisgyerek táborozott helyben, s 8 kisgyerek mehetett bentlakásos táborba.
Köszönöm a kollégáknak, hogy elvállalták a hetes táborokat.
Minden osztály volt tanulmányi kiránduláson, s sok
közös élménnyel kezdték meg a szünidőt.
Lelkesen gyűjtötték szülők, gyerekek egész évben a
kupakokat, melyeket május hónapban el is juttatunk Velencére, Szomor Csongor családjának.
Egy kicsit részesei lehettünk a Családi Falunapi rendezvényeknek.
Még volt energiánk Zöld napot tartani június elején.
Táncosaink – Sziront’Art segítséggel és a szülők támogatásával – Dunaújvárosba jártak, a Móra Ferenc Általános
Iskolában. Fellépésükkel színesítették a nap programját.
Elköszöntünk iskolatitkárunktól, Vörös Adrienntől, aki
hosszú éveken át segítette az iskolavezetés munkáját, tartotta a kapcsolatot a szülőkkel. Minden jót kívánunk neki
ahhoz, hogy az új cél, amit talált magának, a lehető legtöbb örömet okozza élete elkövetkezendő szakaszában.
Mi már készülünk a következő tanévre. Elsősorban a
Hankook-os pályázat révén, három tanteremben a padozat
felújítása történik meg.
Bízom benne, hogy segítenek a szülők. Lesz tisztasági
meszelés, s kerítésfestés.
a következő tanévvel kapcsolatos tudnivalók:
Tankönyvosztás: 2018. augusztus 29-én 8:00-18:00 óráig.
Kérem, hogy ezen időpontban mindenki vigye el a tankönyvet!
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Ügyelet: minden szerdán 9:00–13:00 óráig.
Augusztus 14-én óvodai és iskolai étkezés befizetés 8:00–
14:00 óráig, az iskolában.
Tanévnyitó ünnepély 2018. szeptember 3-án 8:00 órakor.
Szeretettel várjuk tanulóinkat és szüleiket!
Egész tanévben számíthattunk az Önkormányzat Képviselő-testületére, polgármester asszony segítségére.
Köszönjük!
Hálás köszönet a Sziront’Art Egyesületnek az önzetlen
segítségnyújtásért az utaztatás során, s hálás köszönet a
SZÜSZE elnökének, tagjainak az egész évben nyújtott segítségéért! Jövőre is számítunk mindenkire!
Kellemes szünidőt mindenkinek!
Mátyási Sándorné
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Fenntartható fejlődés foglalkozás az iskolában

2017/2018-as tanévben a besnyői
Arany János Általános Iskola is csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez, amelynek keretében lehetősége
nyílt az iskolának egy önkéntes előadót meghívni. Idén rám esett a választás, ezúton is köszönöm a megtiszteltetést.
Molnárné Lizicska Mária vagyok, a
Szegedi Tudományegyetemen végeztem környezetkutató geográfusként.
A Föld napja és a Fenntarthatóság
hete alkalmából idén a felső tagozatos
diákok számára szerveztem – az iskola
tanáraival egyeztetve, a már tanult
anyagra építve – játékos foglalkozásokat.
Az ötödik osztállyal látogatást tettünk a Magyar Földrajzi Múzeumba,
ahol megismerkedtünk a távoli Afrikával, híres felfedezők élményein keresztül. Az ötödik és a hatodik évfolyam foglalkozásain először sort kerítettünk „Az egy bolygón élünk?!”
című
rövidfilm
megtekintésére,
amelyben a gyerekek számára érthető
módon fogalmaznak meg globális
ökológiai problémákat. Aztán bevezettük az öko lábnyom fogalmát, és
mindenki el is készítette a sajátját,
amiből összeállítottuk tablószerűen az
osztályok ökológiai lábnyomát. Csapatokat alkotva megbeszéltük, mit tehetünk gyermekként a Földért, s ezzel
kapcsolatban rajzokat is készítettek az
ügyes gyerekek. Modelleztük egy
gyakorlati példán keresztül – amelyben mindenki részt vett – a szelektív

szemétgyűjtés és a komposztálás lehetőségét, és megbeszéltük annak
fontosságát. Végül meghívtam a tanulókat a rejtélyes szigetre, ahol a rejtvények megoldása után minden gyermeknek meglepetéssel kedveskedtünk és értékeltük a projektet.
A hetedik évfolyamon is, hasonlóan az előzőhöz, filmnézéssel keltettük fel a téma iránti érdeklődést, bevezettük és kifejtettük a jelmondatokat
„Egészséges környezetet és hatékony
gazdaságot a jövő számára!”, valamint „Cselekedj lokálisan, gondolkozz
globálisan!” Csapatokat létrehozva
szerveztünk egy világkonferenciát.
Minden csapat más kontinensről érkezett, és egy adott környezetvédelmi

téma szakértője volt. A konferenciára
gondolattérképekkel készültek fel a
szakértő bizottságok. Miután a csapatok bemutatkoztak, prezentálták az aktuális problémát, majd vázolták az
okokat és összegyűjtötték a lehetséges megoldásokat is. Az óra végén
környezet- és természetvédelmi témájú képrejtvényeket oldottak meg a
tanulók, s természetesen nem maradt
el a jutalom sem.
A nyolcadikosok számára komolyabb gazdasági témával készültem,
hiszen nemsokára ők is a gazdasági
élet szereplőivé válnak. Aktuálisan a
fenntartható termelés és fogyasztás
témakörét jártuk végig egy vállalkozás
működésén keresztül. Megnéztük, hogyan befolyásolják a cégek a vásárlókat összegyűjtöttük, mi kell egy sikeres vállalkozás indításához. Mi magunk is létrehoztunk egy vállalkozást,
csoportfeladatként. Egy rövid időre
képzeletben mindannyian sikeres üzletemberré, üzletasszonnyá váltunk,
az óra végén pedig rendeztünk egy
szakmai vásárt, ahol mindenki bemutatta a saját vállalkozását és kitért a
vállalati marketing politikára is!
A tanórák kreatív produktumai, kiegészítve a témához kapcsolódó
anyagokkal, kikerültek az iskola faliújságjára. (A foglalkozások annyira jól
sikerültek, hogy tervezzük a jövő évi
folytatást.)
Ezúton köszönöm az együttműködést mindenkinek.
Molnárné Lizicska Mária
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ÓVodaI éLETÜnKBőL

Májusban ünneplőbe öltöztettük a szívünket. Mindhárom csoportban megünnepeltük az anyák napját.
A Maci és a Méhecske csoport évzáróval egybekötött
anyák napi köszöntéssel
szerzett örömet az édesanyáknak, nagymamáknak, a
jelen lévő családtagoknak. E
jeles nap eljövetele előtt
már hetekkel megkezdtük a
felkészülést. Ez a nap egy
olyan alkalom, amikor megmutathatjuk egy kicsit „magunkat”. Az óvónők munkáját, a gyermekek felkészültségét. Ilyenkor ajándékkal is
kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, így köszönve meg azt a sok szeretetet, figyelmet és gondoskodást,
amit gyermekeik, unokáik kapnak.
Május 16-án a Süni csoportos gyerekekkel és szüleikkel a
Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadasparkban kirándultunk.
Megnéztük a kiállításokat, felmásztunk a kilátóba, megcsodáltuk az arborétum rendkívül gazdag élővilágát. A vadasparkban és a madárröptében testközelből megfigyelhettük az állatokat. A legnagyobb sikert a kalandjátszótér aratta, ahol
minden gyermek lelkesen vette birtokba az izgalmas játékokat. Ezután Agárdról indulva 1 órás sétahajózáson vettünk
részt a Velencei-tavon. A karnyújtásnyira került természet
egymás után tárta elénk titkait, meglestük a nádasokban
megbúvó változatos élővilágot.
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A Pöttömhetet május 22-től 29-ig rendeztük meg. Célunk
az volt, hogy a gyermekek sokrétű kíváncsiságát kielégítsük,
és sok színes játékot és programot biztosítsunk. Megrendeztük a III. Pöttöm lovas vágtát, és megjutalmaztuk minden korosztályban a leggyorsabb lány és fiú lovast.
Megnéztük a Furfangos Paraván bábszínház „Manómese”
előadását, amely a barátságról szólt. Az előadás után megismerkedhettek a gyerekek a bábokkal és a díszlettel. Meglátogattak minket a tűzoltók, akik meséltek a munkájukról. Megmutatták a tűzoltóautót, a tűzoltáshoz, mentéshez használt
eszközeiket. Kipróbáltuk azt, hogy milyen egy füsttel teli helyiségbe bemenni.
Óvodásaink fáradhatatlanul ugráltak, csúszdáztak az ugrálóvárban és körbe lovaskocsiztuk a falut. 29-én az egész
óvoda Pusztaszabolcsra kirándult. Kisvasúton utaztunk Pálinkás József kertjébe, és ellátogattunk a pusztaszabolcsi tejgazdaságba. Megnéztük a fejést, megsimogattuk a pár napos
borjakat, barátkoztunk a békésen kérődző tehenekkel. Óvodásaink most már saját szemükkel látták, hogy milyen módon
és honnan kerül nap mint nap intézményünkbe az Iskolatej
program keretében az egészséges fejlődéshez nélkülözhetetlen tej.
Június 1-jén eljött a várva várt nap, az évzáró és ballagás
napja, amire a Süni csoport izgalommal készült. Az évzáró
műsorral utoljára ellátogattunk meseországba, eljátszottuk
„A kíváncsi királykisasszonyok” című mesét. Majd 15 gyermek verssel, dallal, tánccal búcsút vett az óvó néniktől, dajka
néniktől, barátaiktól, óvodástársaktól, a csoportszobától, a játékoktól. Sok szép emlék köti a ballagó gyerekeket az óvodához, sok játék, mesék, programok, kirándulások, és megannyi
izgalmas kaland.

Andrási Liza
Cseppen Rajmund Noé
Erős Nóra
Fehér Kinga Laura
Gábor Tifani Szilvia

BúcsúZÓ nagycsoPoRTosoK:
Halász Botond
Joó Tamás Zoltán
Keresztes Laura
Kertész Vanda
Kovács Hanna Jázmin

Kozma Norton
Németh Szófia Rózsa
Oláh Patrícia
Sörös Rebeka
Szikszai Nikolaosz

Kívánjuk, hogy minden búcsúzó óvodásunknak teljesüljenek az álmai, vágyai! Érezzék magukat nagyon jól az iskolában,
szerezzenek sok örömet szüleiknek, legyenek szorgalmas diákok!
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új REKoRd a csEngőFEsTEn

Megdöntötték házi rekordjukat a hazai csengettyűsök.
A 2018. május 19-én rendezett 12. CsengőFesten az eddigi
rekordnál 2-vel több, összesen 294 harang zengte egyszerre az Európai Unió Himnuszát, Beethoven Örömódáját. Az együttesünk által életre hívott országos találkozóra
több mint kétszáz zenész, 16 együttes érkezett és koncertezett. A társszervező Európai Harang- és Csengettyűegyüttesek Szövetsége pedig ösztöndíjprogramot hirdetett, melynek célja, hogy egy olyan nemzeti csengettyűs
válogatott alakulhasson, amely 2020-ban képviselheti
Magyarországot a hangszer hongkongi nemzetközi szimpóziumán.
A délelőtti koncertek a Csengő-Bongó módszer bemutatását szolgálták. A délutáni koncert egy ősbemutatóval
kezdődött: a Szironta Együttes Magyarország nemzeti
imáját, a Himnuszt játszotta el e különleges hangszereken
– először a világon.
Négy együttes kérte minősítését, továbbá a zsűri Fesztivál-díjjal jutalmazta az Art-Classics Miskolc (vezetőjük:
Lajhó Gyula) és a Bim Bam Boys Gödöllő (vezetőik:
Somogyiné Kovács Andrea, Szalárdiné Szondy Adrien)
együtteseket, valamint Fesztivál-különdíjat adott Rozbora
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Ádám vezette Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ
Csengettyű Együttesének. Ezúton is gratulálunk a zenekaroknak!
A koncerteket a Szironta előadása zárta, akik egy különleges produkcióval is készültek. Balázs Oszkár zenepedagógus, zeneszerző, a Budapest Ütőegyüttes alapítója
– nem mellesleg a magyar fejlesztésű csengettyűk atyja –
Három magyar népdal zeneművét adták elő. Ezzel egy évtizedes „tartozásukat” rendezték a zeneszerző felé, aki a
feladott lecke „megoldását” dicsérettel jutalmazta. Budapesti együttesvezetők kezdeményezésére reményeink szerint hamarosan megalakulhat a Budapesti Ifjúsági Zenekar
is. Tartalmas és eredményes napot tudhatunk magunk
mögött!
Köszönjük segítőinknek, az önkénteseknek azt, hogy
idén már 12. alkalommal valósulhatott meg a rendezvény.
Köszönjük az animációkat biztosító (tűzoltók, íjászok, lovaskocsikázás, kézműves foglalkozások) önzetlen segítőknek is azt, hogy hozzájárultak a CsengőFest sikeréhez.
Külön köszönjük Besnyő Község Önkormányzatának is a
nyújtott támogatást, segítséget!
A fotókért köszönet Fábián Zoltánnak!

Nagy sikerrel szerepelt a márványos Tamburazenekar a Besnyői Faluházban 2018. Pünkösd hétfőn rendezett koncertjén.
Muzsikájuk és előadásuk magas színvonala méltán érdemelte ki a közönség tetszését és elismerő tapsát. Köszönjük!
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sPoRTHíREInK

Besnyő 2016 őszén csatlakozott az OTP Bank Bozsik programjához, Matkovics László szervezésében, az U–7 (5–7 éves) és U–9 (8–9 éves) korosztállyal.

U–7 játékosai:
Joó Tamás
Kecskés Bálint
Patatics Bence
Puskás Márk

U–9 játékosai:

Bula Ádám
Gábor Bence
Erős László
Kaltenecker Zsombor
Ősz Kende

Edzők: Matkovics László és Szilukács Krisztián
A heti 2 délutáni foglalkozáson a gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés – játék, edzés – mérkőzés lehetőség.
Az őszi és tavaszi fesztiválokon 4-4 forduló került megrendezésre, melyeken mind a két csapat 3-4 meccset játszott, és más csapatok meghívásainak is eleget szoktak tenni.
Az idei évben június 12-én került megrendezésre az utolsó szezonzáró
edzés, melyen pizzával, üdítővel kívántak a gyerekeknek jó pihenést.
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E helyről is köszöntjük Soós Andrást, községi körzeti megbízottat
abból az alkalomból, hogy a Fejér megyei polgárőr napon kitüntetést vett át.
A rendőrség és a polgárőrség hatékony együttműködése a közrend és a közbiztonság jó állapotában mérhető, márpedig e téren
Soós András az elmúlt években méltán érdemelte ki a közösség elismerését. Gratulálunk, jó egészséget, további eredményes munkát
kívánunk!
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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gyermeknappal egybekötött
(Folytatás az 1. oldalról)
csaLádI naP Besnyőn
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