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A Besnyői Hírmondó életének
utóbbi tizenhárom évében mindig
kiemelkedő ünnepi eseménynek
számított a májusi lapszám megje-
lenése, mert az községünk legna-
gyobb rendezvénye, a falunap je -
gyé ben szokott készülni. Hagyomá-
nyosan ilyenkor szoktunk az óvodai
és az iskolai évzárásról, és az ezeket
megkoronázó ballagásokról is hírt
adni. Ebben az évben azonban egy
másfajta „korona” hatása alá kerül-

tünk, amely minden, előre gondosan megírt forgatóköny-
vet átírt. Közösségi rendezvényeink, köztük a Besnyő köz-
ség alapításának 70. évfordulója jegyében rendezendő
falu nap, a 60 éves iskolánk jubileumi ünnepsége, az óvo-
dai nagycsoportosok és nyolcadikos iskolásaink ballagási
ünnepségei nem valósulhatnak meg a tervezett időpon-
tokban, valamint a csengettyűs körökben nagy hagyomá-
nyokkal bíró, nemzetközi zenei eseményként számon tar-
tott Csengőfest is elmarad a már megszokott formában.

Két hónappal ezelőtt megváltozott az életünk. Senki sem
tudta kivonni magát az események hatása alól, és a „ma-
radj otthon!” jelszó jegyében egy másfajta életritmusra és
napi rutinra kellett berendezkednünk. Az óvodánk szinte
üresen áll, az iskolások online tanulnak otthon a szülőkkel,
a kijárási korlátozások miatt minden, még a húsvét és az
anyák napja is más lett. Szerencsésnek mondhatjuk
magun kat, hogy vidéken, kertes házakban élünk, és így a
bezártság kevésbé megterhelő, mint azoknak, akik beszo-
rultak a panellakások szűk falai közé.

Önkormányzatunk ebben az időszakban is tette a dolgát,
hivatalunkban az ügyintézés folyamatos volt és nem álltak
meg a felújítási munkálatok sem községünkben, és így,

nagy örömünkre, lapunkban ezekről is olvashatnak beszá-
molót, láthatnak képeket. Persze, nagyon jó lett volna, ha
együtt ünnepeljük meg a falunapon az ízléses térkövezés-
sel megújult közösségi tér elkészültét, és együtt örülhet-
tünk volna a többi – már megvalósult, és hamarosan kez-
dődő – fejlesztésnek, amiről a polgármesteri ünnepi be-
szédben szóltam volna, de így is hálásak lehetünk, hogy
ha nem is ünnepélyes keretek között, csak csendesen, de
használatba vehetjük megújult épületeinket, tereinket, és
hogy sikeres pályázatainknak köszönhetően az intézményi
fejlesztések tovább folytatódnak Besnyőn.

Iskolába készülő óvodásainknak és a szeretett besnyői
iskolájuktól most búcsúzó nyolcadikosainknak azt kívá-
nom, hogy a következő tanév zökkenőmentes legyen a
számukra, és a választott tanintézményekben érezzék leg-
alább olyan jól magukat, mint besnyői óvodájukban, illet -
ve általános iskolájukban érezték! 

E helyről is köszönetet mondok – a közeledő pedagógus
nap jegyében – óvodánk és iskolánk pedagógusainak, dol-
gozóinak, hogy a tanév folyamán helytálltak, a megválto-
zott körülményekhez jól alkalmazkodtak, és kívánok nekik
a nyári szünetre jó pihenést, kikapcsolódást! 

És ha már a köszöneteknél tartunk, itt szeretném meg-
köszönni Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének, a hivatal dolgozóinak, a házi gondozóknak, az
egészségügyben dolgozóknak, a helyi szolgáltatóknak,
vállalkozásoknak, és mindenkinek a kitartó munkáját és
helytállását, amely lehetővé tette, hogy csak valamelyest
lassuljon, de ne álljon meg az élet Besnyőn! 

Mindenkinek jó egészséget, a legjobbakat kívánva
bízom abban, hogy mielőbb helyreáll az életünk!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Elmarad az idei falunap
2020. május 30. napján tartottuk volna a Gyermeknappal egybekötött családi napunkat, amire sokat készültünk
és már nagyon vártuk. Sajnos a koronavírus-járvány közbeszólt, és a rendelkezések szerint tömegrendezvények
2020. augusztus 15. napjáig nem tarthatók, így nagy sajnálatunkra elmarad ez a hagyományosan legnépszerűbb
rendezvényünk.
Kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek! Fejes Zsuzsanna, polgármester

Köszönjük Déri Györgynének, Juhász Andrásnénak, Kiripolszky Mónikának 
és Palovics Istvánnénak a maszkok varrására tett felajánlását és önzetlen segítségét.



Az 1950-ben alapított Besnyő köz-
ség 133 m tengerszint feletti ma-
gasságban fekszik, többutcás, sza-
lagtelkes kialakítású. Belterülete
249 hektár. Régészeti leletek tanú-
sága szerint a legrégebbi korokban
is éltek emberek e területen, a Váli-
völgyben, az ún. Pusztaszabolcsi-
süllyedék északkeleti peremén. Itt
feltárt bronzkori, római kori és az
államalapítás korából származó le-
leteket is őriznek a múzeumok. 

Besnyő község neve a besenyő
népnévből keletkezett, ami utalás
a település besenyő alapítóira.
A név írásban egy 1405-ös oklevé-
len tűnik fel először, Besenew alak-
ban. A későbbi századokban Ercsi
környékén több hasonló nevű
helységről tudunk: Alsóbesnyő,
Felsőbesnyő, valamint a két Kis-
besnyő. Az utóbbiak közül az egyi-
ket Középbesnyőnek is nevezték,
melynek nevét Sinatelepre változ-
tatták, a másikat pedig Sörkevárral
együtt, felváltva használták. A mai
Besnyő azonban egyik történeti
eredetű településhez sem, hanem
Göböljárás majorhoz kapcsolódik,
amit 1945 után a Mátra északi lá-
bánál fekvő Bodony község volt
summásai, mint telepesek vettek

2

Besnyő KöZséG 70 éves
Hetven esztendővel ezelőtt szerveződött községgé itt, a Mezőföld
szívében a puszták népe, hogy az ország északi régiójából, Mező -
kövesd környékéről, pontosabban Bodony faluból ide telepedett
volt napszámosok és a környék lakossága közigazgatásilag önálló
falut alkosson, teret adva a gazdasági és kulturális fejlődés meg-
indulásának. 

Az elmúlt 70 esztendő alatt Besnyő község egy teljes infra -
struktúrával ellátott, csendes, élhető, szerethető faluvá fejlődött,
és a besnyőiek szeretnek is itt élni, még az elszármazottak is haza -
járnak a találkozókra. Intézményeink, közösségeink, civilszerve-
zeteink a minőségi életet szolgálják, hagyományos rendezvénye-
ink a közösségi összetartozás érzéséhez járulnak hozzá. 

E rendezvényeink sorában is kiemelkedő jelentőségű a falunap,
amely családi és gyermeknap is egyben, és amelyet május utolsó
hétvégéjén szoktunk tartani. Az idei falunapra, amelyet a 70. év-
forduló jegyében szerveztünk, és amely a járvány miatti intézke-
dések miatt elmarad, nagyon készültünk. Szinte az utolsó pillanatig
reméltük, hogy megrendezhetjük az ünnepséget, de az előre nem
látható események miatt kénytelenek vagyunk erről lemondani. 

Bizakodással tekintve a jövőbe, a sztárvendégeinkkel (Rácz
Gergő, Groovehouse, Dupla Kávé, Kaczor Feri) kötött szerző-
déseket nem mondtuk fel, hanem átütemeztük jövő ilyenkorra,
a Zorall együttes fellépését pedig az idei szüreti felvonulás ide-
jére, szeptember utolsó szombatjára szerveztük át. 

Kérem, hogy ha már nem lehetünk együtt mindannyian május
utolsó szombatján, ki-ki az otthonában, családi körben emlékez-
zen meg szeretett Besnyőnk 70. születésnapjáról! Ünnepünk tisz-
teletére a Besnyői Hírmondó hasábjain közreadjuk a falu törté-
netének rövid összefoglalóját, ismertetjük címerünk heraldikai
jegyeinek jelentését, valamint bemutatunk egy régi, míves vár-
megye térképet, amely a későbbi évszázadokban Besnyő község
néven egyesített puszták elhelyezkedését szemlélteti. 

Mindenkinek jó egészséget és türelmet kívánok! Találkozzunk
a legközelebbi községi rendezvényen, a szüretin, 2020. szeptem-
ber 26-án!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

BESNYŐ KÖZSÉG RÖVID TÖRTÉNETE
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A Besnyő címerben levő motívumok jelentése

birtokba s a település a puszták
romjain,1950-ben lett önálló köz-
séggé. de ne szaladjunk ennyire
előre az időben, gondolatban
ugorjunk vissza a XvII. századba!

Egy 1644-es feljegyzésben is
szerepel Besnyő neve, a terület a
Dombay család földesúri birtoka
volt. Dombay Pál halála után Agg-
szentpéter és Újfalu aliter Besse-
nyő – mint elhagyott puszták – a
koronára szálltak. 

III. Ferdinánd 1650-ben a terüle-
tet Szapáry Péternek adomá-
nyozta, hűséges szolgálataiért. Az
új birtokosok 1676-ban megtiltot-
ták a kaszálók és a rétek használa-
tát. Az 1689-es összeírás szerint
Besnyő lakatlan, majd a Paksy
csalá dé lett. 

I. Lipót 1702-es rendeletével ke-
rült vissza a leányági örökösökhöz.

II. József alatt Besnyőn 31 házat
és 84 családot írnak össze. 

Besnyő lakossága a XIX. század
végén 749 fő volt.

A XX. század fordulóján a terü-
let a gróf Wimpffen család birtokát

képezte, a 24 ezer holdas ercsi
uradalom részeként, földesura
gróf Wimpffen Siegfried Simon
Ferenc volt.

A község helyén volt pusztákon
250 család élte a gazdasági cselé-
dek nehéz, kilátástalan, egyhangú
és szürke életét.

A Wimpffen uradalom gazdálko-
dását általános hanyatlás jelle-
mezte s a család kénytelen volt
egyes birtokrészeket bérbe adni,
később elidegeníteni. 1922-ben
felsőbesnyő Grünwald és Schiffer
bérgazdasága lett. A Fejér megyei
Cukorgyár Rt. Ercsi Cukorgyára
1934-ben megvásárolta a jelenlegi
Besnyő területén volt 1592 holdas
göböljárási gazdaságot, ahol ga -
bo naféléken kívül nagyobb terüle-
ten termesztettek cukorrépát és
kísér leti táblán cukorrépamagot.
A cukorrépa termelése akkoriban
erősen munkaigényes volt. Ehhez
és az aratási-cséplési munkákhoz
idénymunkásokat, summásokat
szerződtettek. A Heves megyei
Bodony községből sokan kénysze-

rültek summásnak menni, és meg-
fordultak Göböljáráson is. ők a
II. világháború utáni földosztás
során szerettek volna ide áttele-
pülni, mert a falujukban nem jutott
nekik föld. A földigénylő Bizottság
előtt elmondták a kérésüket és
kedvező eredménnyel jártak. Száz-
hatvan család települt át Besnyőre
Bodonyból, később további 50 csa -
 lád Rákoscsabáról.

Az új telepes község helyét az
Iváncsa-ferencmajori vasútállo-
mástól mintegy 1,5 kilométerre, a
szeszgyár és Göböljárás puszta
által határolt területen jelölték ki.
Összesen 900 házhelyet is kialakí-
tottak. 1946–48 között a nagy ház-
építési akcióban 90 lakóház épült,
így sikerült nagy számban meg-
szüntetni a sivár, egészségtelen
cselédházi lakásokat. 1960 után
sorra épültek a korszerű, nagymé-
retű, fürdőszobás családi házak,
folyamatosan fejlődött ki az intéz-
ményi struktúra és vált egyre
szebbé, egyre élhetőbbé e csen-
des falu.

A BúzAKAláSz 
jElKÉPEzI 
A KÖzSÉG RÉGI 
ÉS jElEnlEGI
TEvÉKEnySÉGÉT,
A MEzőGAzdASáGoT

A HáRoM ARAny
nyílvESSző 

A KÖzSÉG nÉvAdó
BESEnyő MúlTjáRA 

uTAl

A RózSáK 
A RÉGI fÖldBIRToKoS 

SzAPáRy CSAlád 
CíMERÉnEK ElEMEI
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KösZönetnyilvánítás
Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület ezúton fejezi ki
köszö netét a fejér Megyei Polgárőrszövetség elnökének, Cseh
István úrnak, aki 2020. április 21-én – Márton Zoltán úr a fejér
megyei Polgár őr szö vet ség titkárának jelenlétében – számunkra
2 db EdR rádiót biztosított, segítve ezzel a besnyői polgárőrség
munkáját. 

Ezúton köszönjük, hogy a fejér megyében levő kisebb közsé-
gek közül, a Besnyői Polgárőrség egyike volt az, akik megkapta
ezeket a nagy értékű készülékeket, melynek használatát a vizsga
letétele után igénybe is vesszük. 

Továbbá köszönjük a fejér Megyei Polgárőrszövetség elisme-
rését, támogatását hogy a Polgárőr Egyesületünk továbbra is a
besnyői lakosok rendelkezésére állhasson.

További jó egészséget kíván Besnyő összes lakosának a bes-
nyői Polgárőrség!

Besnyő, 2020. április 28.
Csordás József

Besnyő Közbiztonságáért 
Polgárőr Egyesület

elnök

Május első vasárnapja, az anyák napja az az ünne-
pünk, amikor a lelkét mindenki ünneplőbe öltözteti,
és virággal a kezében köszönti édes- vagy éppen ne-
velőanyját, nagymamáját, dédikéjét, vagy virágot visz
a temetőbe, mécsest gyújt elhunyt szülője, nagyszü-
lője emlékére. Így szokott ez lenni. Egészen eddig az
esztendőig ez volt a rutinunk, a járvány miatt elren-
delt óvintézkedések sora azonban ezt is felülírta. 

Elmaradtak az óvodai és az iskolai közösségi anyák
napi ünnepségek, és az anyukák és nagyik idén nem él-
hették át imádott csemetéjükkel a várakozás és a sze-
replés izgalmát, a gyermek sikerét. Az idős nagyik ottho -
naikba zárva nem ölelhették magukhoz unokáikat, ami-
től még árvábbnak, még magányosabbnak érezhették
magukat, az új „módi” szerinti mindennapokban. A leg -
óvatosabb családoknál az ünnepből csak a nagyi kapu-
jára akasztott virágcsokor maradt, amitől talán még
több könnyet sírtak el a nagymamák, mint amennyi
örömkönnycsepp összegyűlt volna a szemük sarkában,
amikor az unokájuk boldogan-büszkén mondja el nekik
a gondosan betanult anyák napi verset. 

Persze, van telefon, van internet, lehet már videó -
telefonon is kommunikálni, viberen meg skype-on,

ahogy azok a családtagok szoktak az itthon maradot-
takkal beszélni, akik messze külföldön keresik a bol-
dogulásukat, de a legjobb kamera sem tudja vissza-
adni szerettünk szemének csillogását, bőrének illatát
nem érezhetjük online, és a virtuális puszi és ölelés
sem az, ami az emberi lelket tölti, élteti, a gyermeke,
unokája iránt csillapíthatlanul vágyó, aggódó anyai
szívet ebben a háromdimenziós, anyagba ragadt vi-
lágban felmelegítheti. 

Fogalmak egész sora nyert új értelmet az utóbbi
hónapokban, alkossunk hát új fogalmat az anyák
napjáról is! Legyen minden nap pár percünk anyánk-
kal, nagyanyánkkal gondolni, beszélni, ha lehetséges,
meglátogatni, és minél több időt vele tölteni, és ha
már új értelmet adunk az ünnepnek, ne feledkezzünk
meg apánkról, nagyapáinkról sem, akik ugyanúgy
vágynak a mindent, a legkeményebb időszakokat is
elviselhetővé, az életet értelmessé és élhetővé tevő
érzésre, a szeretetre!

Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, dédi-
ket jó egészségben, bőségben, el nem fogyó szeretet-
ben sokáig, szerető férjük, párjuk oldalán!

– kk –

Anyák napjára
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A MAGyAR FAlu PRoGRAM keretében 
megvalósuló fejlesztések

Örömmel adjuk hírül, 
hogy Besnyő Község Önkormányzata sikeres pályázatainak köszönhetően 

a Magyar Falu Program keretében az alábbiak szerinti 
újabb fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben Besnyőn:

MFP-FFT/2019 kódszámú
„Temető fejlesztése” című pályázat

rövid összefoglalója

A kedvezményezett neve:
Besnyő Község Önkormányzata

A projekt címe
Temető kerítésének felújítása Besnyő

A szerződött támogatás összege:
5 000 000 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A település temetőjében a meglévő utcafronti
kerítés több helyen megbomlott, acélszerke-
zete gyenge, balesetveszélyes. A jelenlegi kerí-
tés bontása után új kerítés építésére kerül sor.

A lábazati falazat és a pillérek beton zsaluzó
elemekből készülnek, tetejére fedkő kerül. 
Fa kerítésbábu elhelyezése fém zártszelvényre
történik. 1db kerítéskapu, 1 db nagykapu 
készül.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020. 08. 31.

A projektazonosító száma:
3019934526

MFP-BJA/2019. kódszámú
„Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyagtámogatása” 

című pályázat rövid összefoglalója

A kedvezményezett neve:
Besnyő Község Önkormányzata

A projekt címe:
Járdafelújítás (Táncsics utca) Besnyőn

A szerződött támogatás összege:
4 977 638 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében a meglévő beton járda
felújí tására kerül sor, 430 méter hosszan,
1 méter szélességben, részlegesen, a legbaleset-
veszélyesebb szakaszon. 

A felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére
irányul a támogatási kérelem: kő, mixer beton,
szegélykő.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020. 09. 30.

A projektazonosító száma:
3019764602
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HATVANÉVES AZ ISKOLA

polgármesteri köszöntő

tisztelt olvasó!

Örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy én köszöntsem
Önt elsőként a besnyői általános iskola 60 éves történetét
megörökítő kiadvány előszavában, és írjak arról is, mit jelent
számomra, mint szeretett iskolánk egykori tanulója, és úgy is,
mint Besnyő község polgármestere számára az intézmény. 

Jómagam már ennek az épületnek a padjait koptattam, itt
tanultam meg írni-olvasni, számolni, itt kaptam meg tudásom
és az általános műveltség alapjait, és itt tanultam meg egy osz-
tály- és egy iskolai közösség tagjaként élni. Innen indultam
utam következő állomására, a középiskolába. Hálás szívvel
emlékszem vissza tanáraimra, osztályfőnökeimre, akik min-
dent elkövettek annak érdekében, hogy átvegyük tudásukat
és sikeres, az életben jól boldoguló emberekké váljunk. 

Sokat jelent nekem maga az épület is, hiszen nyolc éven át
a második otthonom volt, polgármesterségem eddigi 12 évé-
ben pedig, az önkormányzattal, jó gazdaként – ha az utóbbi
években fenntartóként nem is, de felelősen gondolkodva ér-
tékeink sorsáról – erőnkhöz mérten részt veszünk az intéz-
mény fejlesztésében. 

Büszke tanúja vagyok több diákunk sikereinek és figyelem-
mel kísérem a Besnyőről indult tehetségek pályájának alaku-
lását. Van mire, van kikre büszkének lennünk!

Jó érzés tudni, hogy a Besnyőn élők és az innen elszárma-
zottak – tanárok és diákok is –  időről időre szívesen találkoz-
nak egymással, és szívükben kitéphetetlen szép emlékeket őriz-
nek a faluról, az iskoláról, igazgatóikról, tanáraikról, diáktár-
saikról. Őszintén örülök, hogy ebben a kiadványban méltó-
képpen megemlékezünk a kezdetekről és mindazokról, akik
napjainkig részesei voltak iskolánk első hatvan éve történése-
inek, és hogy azok, akik személyes visszaemlékezésükben fel-
idézik a régi időket, a távoli és a közelmúltat, egyaránt szere-
tettel és elégedetten nyilatkoznak besnyői éveikről, élménye-
ikről. 

Azt kívánom, hogy Ön, kedves Olvasó, lelje örömét az
ebben a kis füzetben megörökített visszaemlékezésekben és
fényképekben, ébredjen Önben kellemes érzés, akár van kö-
tődése ehhez az iskolához, akár nincs. 

Bízom abban, hogy sosem vész ki az itt tanuló diákokból
és taná raikból a szeretet és az egymás iránti tisztelet és meg-
becsülés, és akkor elmondhatják majd, hogy számukra is biz-
tonságot jelentő gyökereket és a magasba emelkedéshez meg-
bízható szárnyakat adott szeretett iskolánk. 

Remélem, a besnyői iskola következő hatvan évéről készülő
kiadvány már sokkal könnyebb időkben született, még na-
gyobb sikerekről számolhat be, de addig is a legjobbakat kívá-
nom közösségünk tagjainak, és Önnek, kedves Olvasó!

Besnyő, 2020. február 20.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Ebben az évben ünnepeljük a Besnyői
Arany jános általános Iskola alapításának
60. évfordulóját. Ebben az évben, de saj-
nos nem az előre tervezett időpontban,
2020. május 31-én, mert a járvány miatti
korlátozások felül írták az elképzeléseinket.
Sajnos elmarad a ballagás és az évzáró
ünnepély is, és a pedagógusok köszönté-
sére sem kerülhet sor a megszokott mó -
don, de bízunk abban, hogy a jubileumhoz
kapcsolódó ünnepélynek nem kell végleg
elmaradnia: az évfordulós ünnepséget
szeptember utolsó szombatjára tervez-
zük az iskolával közösen megrendezni!

Addig is köszönöm a tanév során elvég-
zett munkát, az együttműködést, és a leg-
jobbakat kívánom az iskola valamennyi
taná rának, segítőiknek és a tanulóknak is!
Bízom benne, hogy a következő tanév már
zökkenőmentes lesz!

újságunk hasábjain egy összeállítást lát-
hatnak, amivel intézményünket köszöntjük
a 60. évforduló alkalmából. Mint arról
előző lapszámunkban hírt adtunk, Mátyási
Sándorné igazgatónő szerkesztésében
egy kiadvány készült.

Tiszteletünk jeléül és mintegy ízelítőül
az alábbiakban közreadjuk a kiadvány pol-

gármesteri előszavát, az iskolaépület egy-
kori és mostani fényképét, a névadó, Arany
jános fotóját, valamint a 2019/20-as tanév
8 osztá lyá nak és osztályfőnökeiknek a
fényképeit és név sorát.

Terveink szerint a kiadvány ünnepélyes
bemutatójára szintén a szeptember 26-ai
ünnepségen kerül sor. E helyről is köszö-
netemet fejezem ki Mátyási Sándornénak
és mindenkinek a munkájáért, aki e nívós
kiadvány elkészítésében közreműködött. 

Fejes Zsuzsanna
polgármester
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i. osztály 
osztályfőnök: Bodrogi Csilla, napközis nevelő: Fónad viktória

Bata-Prémusz Attila, Bula dávid, debreceni zalán, dull Tifani, Gábriel ferenc,
Galanisz Ilitia Tíria, joó Tamás, Kiss Eszter, Kiss vincze lászló, Kocsis ádám,
Komáromi Maja, Madarász noémi, németh Csenge, németh Csongor, Skultéti-
nagy Milán, Száki liliána, Szikszai zoé, verebi vivien.

ii. osztály
osztályfőnök: Garaguly Krisztina, napközis nevelő: Béres Zsóka

Andrási zoltán, Cseppen Rajmund noé, fehér Kinga laura, németh Szófia Rózsa,
Erős nóra, Gábor Tifani Szilvia, Halász Botond, Keresztes laura, Kertész vanda,
Kovács Hanna jázmin, oláh Patrícia, Prókai levente, Sörös Rebeka, Szikszai niko-
laosz, Szabados lászló, fogas jános, zsolnai nimród.

iii. osztály
osztályfőnök: Karácsony Márta, napközis nevelő: Gönczölné Koller ildikó

Béki Boglárka, Gábor Benjámin jános, Halász Alexandra, Halász Bendegúz, Horváth
Tamás, joó Anna, Kecskés Bálint, Kroó Gábor áron, Molnár liza Sára, Molnár Milán
lászló, németh Regina, ősz Kende Botár, Patatics Bence Márk, Puskás Márk zsolt,
Szigeti Roland, vincze Bence.

iv. osztály
osztályfőnök: Fülöpné Kipru Miranda

Beri Benjámin, Bula ádám, Csik Cintia, domak Csaba lászló, Gábor Gyula le vente,
Kaszás Benedek, Kurucz Martin, Szladki ferenc levente, Tálas dzsenifer, Simon
Szilárd Attila.

v. osztály
osztályfőnök: Fábián Balázs

Berezvai Imre, Bosnyák-nagy zsófia, Csenki Tamás, Erős lászló, Gyurkó zoltán
Benedek, Gyurnik Mihály Tamás, jámbor Tímea, joó ferenc, Katona lajos, Kádár
Bertalan, Kaszap Elina, Magos Rebeka, Magyar zoltán Márk, Miskei Bianka, Rusz -
csák Míra Gabriella, Szigeti Krisztina, Szikszai Thesszalia, varga nóra, vargyas Tímea.

vi. osztály
osztályfőnök: Berta Attila

Bárdos Bianka, Góman dániel, Kurucz Hermina, Kurucz lászló, nagy vivien,
Patatics fanni, Simon vivien Kata, Szigeti Alexandra, Szücs jázmin Szabina, Réti
Hajnalka Csilla.

vii. osztály
osztályfőnök: Bogárné nagy Anikó

Beri Krisztofer, Bildmann Bence Kristóf, Gelencsér György Gáspár, Góman Attila,
juhász olivér, Kiss Márk Sándor, Kroó zoltán, Kovács nikolett, Kupi jázmin, Kurkó
dzsenifer lenke, lepsényi Máté, Rákóczi ferenc, Ruszcsák Krisztofer józsef, Szkoklik
Milán jános, varga laura, varga Rebeka, vass Béla, zarycki Emma.

viii. osztály
osztályfőnök: tősér Mónika

Benyovszki Rebeka, Bildmann viktor ádám, Budai Hanna Kata, Horváth viktor,
juhász Bianka, Kard Krisztofer, Kiss nándor, Kokics zsombor józsef, Koszti vivien,
lepsényi józsef István, Murányi Kevin, nyikus Evelin Izabell, Prókai virág, Skultéti
dorina, Tálas Roland.



8

A helyZet sZoKAtlAn, De neM ReMénytelen

Egy nem mindennapi helyzetben írok
néhány gondolatot iskolánk életéből.
Egy biztos, hogy erre nem lehetett
számítani, s felkészülni is nehéz volt.
néhány gondolatot szeretnék írni a
márciustól eltelt időszakról. 

Annak rendje-módja szerint tervez-
tük a programokat, melyekből sajnos
csak néhány valósult meg. Minden
évben kiemelt ünnep, eseménysoro-
zat az Arany jános hét. Emlékfalunk-
nál megemlékeztünk Arany jánosról,
iskolánk névadójáról. Kezdetüket vet-
ték a tanulmányi versenyek. Különös
jelentőséggel bírnak ezek a verse-
nyek, hiszen a nagyon ügyes tanulók
vállalják a megmérettetést. Ezen a
héten jártunk az oviban a 4. osztályo-
sokkal, akik felidézték a Gergely-járás
szép hagyományát egy kis mozgásos
előadással. várva a tavaszt a gyö-
nyörű, megújult iskolaudvaron éget-
tük el a kiszebábot, szintén a negyedi-
kesek közreműködésével, jó nagy
hangot adva várakozásunknak.

A március 15-i ünnepség a hagyo-
mányos módon elmaradt, hisz már
március 16-ától nem jöhettünk isko-
lába. Az emlékműhöz még ki tudtunk
menni, koszorúzni, majd értékeltük a
tanulmányi versenyeket. Miután évfo-
lyamonként sok versenyző volt, ezért
az I. helyezettek nevét tudom csak fel-
sorolni, gratulálva minden kis tanuló-
nak. Ajándékot, oklevelet mindenki
kapott, melyet az önkormányzat és a
diákönkormányzat támogatott.

Matematika:
1. évf.: németh Csenge, 2. évf.: Prókai
levente, 3. évf.: Halász Bendegúz, 
4. évf.: Bula ádám, 5-6. évf.: Szikszai
Thesszália, 7–8. évf.: Horváth viktor

nyelvhelyesség:
1. évf.: Madarász noémi, 2. évf.: 
Kovács Hanna, Halász Botond, 3. évf.:
németh Regina, 4. évf.: Gábor Gyula
levente, 5–6.évf.: Magos Rebeka, 
7–8. évf.: Horváth viktor

Angol: 
5–6.évf.: Réti Hajnalka, Gyurkó zoltán,
7–8.évf.: Budai Hanna.

Sok kisgyerek vett részt a Toldi-kon-
din, az informatika versenyen, a szép-
író versenyen, nekik is gratulálok!

Rajzverseny: 
1. évf.: Kiss Eszter, 2. évf.: Halász
Boton d, 3. évf.: Patatics Bence, 4. évf.:
Bula ádám, 5. évf.: vargyas Tímea,
6. évf.: Patatics fanni, 7. évf.: zarycki
Emma, 8. évf.: Benyovszki Rebeka

szavalóverseny:
1. évf.: németh Csongor, 2. évf.:
Halás z Botond, 3. évf.: Béki Boglárka,
4. évf.: domak Csaba, 5–8. évf.:
Rákócz i ferenc: I. h., Benyovszki
Rebe ka: II. h., nagy vivien III. h.

Kocsi ádám 1. osztályos kis tanulónk
részt vett egy on-line szavalóverse-
nyen, melyet dunaújváros hirdetett, s
I. helyezést ért el. Ügyes voltál, ádi!

Az idei évben is adtunk be pályáza-
tot s Hankook Tire-hez,s újra indul-
tunk a domestos pályázaton. Sajnos
most minden áll, s reményt sem látok
a pozitív elbírálásra. A tervezettből
több program elmaradt. Még néhány
osztály részt tudott venni a lázár Ervin
program keretében színházlátogatá-
son, de a járvány miatt ez a program
nem folytatódott.

Március 16-ától egy közös nevelő-
testületi értekezleten átbeszéltük az
online oktatás lehetőségeit, s innentől
kezdve másképp teltek a családok,
gyerekek, az iskola napjai. felmértük,
hogy hány tanulónak van szüksége
eszközre ahhoz, hogy a mindennapi
feladatokat el tudja végezni. Kiosztot-
tunk 24 laptopot, melyeket még a
Mol-tól kaptunk.

A technikai háttér mellett hatalmas
felelősség hárult a szülőkre, pedagó-
gusokra. A tananyaggal muszáj volt
haladni. Hallatlan segítségnyújtást ta-
pasztaltunk a szülők részéről, hisz a ki-
sebb gyerekek mellé nap mint nap oda
kellett ülni. Megoldották, s folyamato-
san küldték a feladatokat vissza. Mi,
pedagógusok sokkal szívesebben lát-
tuk volna itt az iskolában a néha zajos,
veszekedő gyerekeket, akik a közös-
ségben érzik jól magukat. Szerintem
minden résztvevőtől többszörös ener-
giát igényelt ez a helyzet, mint amikor
naponta kell iskolába indítani a gyere-
keket. nem lehet eléggé köszönni szü-
lőnek, pedagógusoknak, hogy sikerül
átvészelnünk ezeket a nehéz heteket.
A tantestület nevében hálásan köszön-
jük Molnár Gábor informatikus szülő-

Kedves Szülők! Diákok!



9

nek azt az önzetlen, sok-sok munkaórát
igénylő segítséget, mellyel egy egysé-
ges, jól működő webes felületen tud-
juk küldeni a napi anyagot, s értékelni
a tanulók munkáját. Most már élettel
teli iskolát szeretnénk!

Közben megtörtént a 2020–2021-es
tanévre a beiratkozás. Kicsit elgondol-
kodtat, hogy ami körülöttünk zajlott az
elmúlt két hónapban, az a településen
élők, s a gyerekek minőségibb életét
biztosítja. Az önkormányzat a Képvi-
selő-testülettel egyetértésben jelen-
tős anyagiakat fordított úgy az isko-
lára, hogy ma már nem is fenntartója
az intézménynek. Esztétikus, szép lett

az iskolaudvar, megújult a faluház (mi
is sokat használjuk), az étkezőre, nap-
közis teremre rá sem lehet majd is-
merni. Iskolánk egy családias, szere-
tetteljes intézmény, ahol a gyerekek
érdeke a legfontosabb. ugyanakkor a
kis létszámú osztályokban igyekszünk
felzárkóztatni, tehetséget gondozni, s
számtalan szabadidős programot biz-
tosítani a gyerekeknek. Egy elkötele-
zett tantestület szeretettel, a gyereke-
ket tisztelve, a mindennapjaikra oda-
figyelve neveli-oktatja a tanulókat.
Bízom benne, hogy egyre több szülő
látja, érti törekvéseinket, s iskolánkat
választja. Minden erőmmel azon le-

szek, hogy megvédjük értékeinket, s
őszinte elismeréssel adózunk a tele-
pülés vezetésének!

Kedves Édesanyák, nagymamák!
Ezúton is köszöntöm Önöket s kívá-
nok sok-sok örömteli boldog napot
egész évben családjuk körében!

Sajnos úgy néz ki, hogy a tanév hát-
ralévő részében nem találkozunk sze-
mélyesen. Ez a tény bizonyára a 8.
osztályos tanulókat érinti a legszomo-
rúbban, hiszen nem fognak tudni el-
köszönni első iskolájuktól, tanáraiktól.
Ha bármi változik, arról időben érte-
sülni fognak a szülők.

Mátyási Sándorné
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Elkészült az iskola udvarán lévő melléképület külső felújítása is

Örömmel adom hírül, hogy elkészült az iskola és a faluház udvarán lévő közösségi tér térkővel való burkolása. Ennek
eredményeképpen kulturált külsőt kapott a tér, és egyúttal biztonságosabbá vált a közlekedés az iskolások, valamint a
faluház és az önkormányzat rendezvényeinek látogatói számára. 

Fejes Zsuzsanna, polgármester

téRKő BuRKolAtot KAPott A KöZösséGi téR 
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ÓvoDAi életÜnKBől

virágot a virágoknak! 
Kislányok köszöntése nőnapon

Március 15.
„vágtass, vágtass kicsi lovam!

Menjünk a csatába!
A szép magyar huszároknak

nyalka csapatába!”

Iskolába hívogató Gergely-járás 
„Gyere velünk iskolába,

hívogat a szó,
elmondjuk, hogy nagynak lenni

miért olyan jó.”

„Kisze, kisze szalmából,
perzselődj a lángoktól!

vörös táncban hamvadj el,
nekünk most már tavasz kell!”
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Pályázati támogatásnak köszönhetően 
megújul a Faluházunk

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

– „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének 
javítása a vidéki települések lakói számára” – című,

vP6-19.2.1.-63-3-17 számú felhívás alapján
10 000 000 forint támogatásra.
A fejlesztéssel érintett ingatlan:

Besnyő, iskola köz 1., 7/9. hrsz-on lévő Faluház. 
A fejlesztés címe:

„Közösségi ház fejlesztése Besnyőn”
A pályázat pozitív elbírálásban részesült és a mun-
kálatok már meg is kezdődtek. A támogatásból a
falu ház külső felújítását végezzük el.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

MeGújultAK A sPoRtteleP öltöZői
Sportegyesületünk sikeres pályá-
zatának köszönhetően elkészült a
Sporttelepen lévő épület belső
felújí tása. Az elvégzett munkák
eredményeképpen korszerű és kul -
turált körülmények várják a spor-
tolókat. Ezúton is megköszönöm
az egyesület elnökének, Matkovics
lászlónak a településünkért vég-
zett munkáját!

Fejes Zsuzsanna
polgármester


