„Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn”
TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040.
Besnyő Község Önkormányzata

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

BESNYŐ KÖZSÉG
RÖVID TÖRTÉNETE

Kedves Olvasó!
Besnyő község polgármestereként köszöntöm Önt abból
az alkalomból, hogy ezen a kiadványon keresztül ismerkedik e csendes, nyugodt Fejér megyei faluval.
Engedje meg, hogy a következő lapokon keresztül időben
és térben is kalauzává szegődjek egy képzeletbeli besnyői
sétán, melynek során múltunkat és jelenünket, az itt élőket
is megismerheti!
Először községünk történetéről olvashat egy – terjedelmi
okokból – rövid összefoglalót.
A további oldalakon megismerkedhet önkormányzati fenntartású intézményeinkkel, illetve épített környezetünk legjelentősebb elemeivel.
Községünkben élénk civil élet folyik, egyesületeinket, civil
szervezeteinket büszkén mutatjuk be Önnek.
Nagy jelentőséggel bírnak községünk életében a hagyományos közösségi programok. Önkormányzatunk és civil
szervezeteink rendezvényei jól szolgálják a hagyományok
őrzését és továbbadását, építik a közösségi összetartozás
gondolatát.

Ha Ön már ismeri Besnyőt, akkor remélem, örömét leli e
kiadványban, ha pedig még nem járt nálunk, bízom benne,
hogy sikerül érdeklődését felkeltenünk, és mielőbb személyesen – családtagjaival, barátaival – is ellátogat hozzánk!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Az 1950-ben alapított Besnyő község 133 m tengerszint feletti magasságban fekszik, többutcás,
szalagtelkes kialakítású. Belterülete 249 hektár.
Régészeti leletek tanúsága szerint a legrégebbi
korokban is éltek emberek e területen, a Válivölgyben, az ún. Pusztaszabolcsi-süllyedék északkeleti peremén. Itt feltárt bronzkori, római kori
és az államalapítás korából származó leleteket is
őriznek a múzeumok.
Besnyő község neve a besenyő népnévből keletkezett, ami utalás a település besenyő alapítóira. A
név írásban egy 1405-ös oklevélen tűnik fel először,
Besenew alakban. A későbbi századokban Ercsi
környékén több hasonló nevű helységről tudunk:
Alsóbesnyő, Felsőbesnyő, valamint a két Kisbesnyő.
Az utóbbiak közül az egyiket Középbesnyőnek is
nevezték, melynek nevét Sinatelepre változtatták,
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
lábánál fekvő Bodony község volt summásai, mint
telepesek vettek birtokba s a település a puszták
romjain,1950-ben lett önálló községgé. 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 Aggszentpéter és Újfalu aliter Bessenyő – mint elhagyott puszták – a
koronára szálltak.
III. Ferdinánd 1650-ben a területet Szapáry Péternek adományozta, hűséges szolgálataiért. Az új
birtokosok 1676-ban megtiltották a kaszálók és
a rétek használatát. Az 1689-es összeírás szerint
Besnyő lakatlan, majd a Paksy családé lett.
I. Lipót 1702-es rendeletével került 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 terület a gróf Wimpffen
család birtokát képezte, a 24 ezer holdas ercsi
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uradalom részeként, földesura gróf Wimpffen
Siegfried Simon Ferenc volt.
A község helyén volt pusztákon 250 család élte a
gazdasági cselédek nehéz, kilátástalan, egyhangú
és szürke életét.
A Wimpffen uradalom gazdálkodását általános
hanyatlás jellemezte 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 a gabonaféléken
kívül nagyobb területen termesztettek cukorrépát és kísérleti táblán cukorrépamagot. A cukorrépa termelése akkoriban erősen munkaigényes
volt. Ehhez és az aratási-cséplési munkákhoz
idénymunkásokat, summásokat szerződtettek.
A Heves megyei Bodony községből sokan kényszerültek summásnak menni, és megfordultak
Göböljáráson is. Ők a II. világháború utáni földosztás során szerettek volna ide áttelepülni, mert
a falujukban nem jutott nekik föld. A Földigénylő
Bizottság előtt elmondták a kérésüket és kedvező
eredménnyel jártak. Százhatvan család települt át
Besnyőre Bodonyból, később további 50 család
Rákoscsabáról.
Az új telepes község helyét az Iváncsa-ferencmajori
vasútállomástól mintegy 1,5 kilométerre, a szeszgyár és Göböljárás puszta által határolt területen
jelölték ki. Összesen 900 házhelyet is kialakítottak. 1946-48 között a nagy házépítési akcióban
90 lakóház épült, így sikerült nagy számban megszüntetni a sivár, egészségtelen cselédházi lakásokat. 1960 után sorra épültek a korszerű, nagyméretű, fürdőszobás családi házak, folyamatosan
fejlődött ki az intézményi struktúra és vált egyre
szebbé, egyre élhetőbbé e csendes falu.
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Pöttömsziget Óvoda

INTÉZMÉNYEINK
Besnyő Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Fő utca 35. szám alatti
épületben működik, dr. Bugyi Katalin jegyző
irányításával. Munkatársaink a legjobb tudásuk szerint végzik munkájukat, az önkormányzat és az intézmények működésében
háttérintézményként fontos szerepet játszanak és segítik az ügyes-bajos dolgaikkal
hozzájuk forduló lakosokat. Az épület belső

Az óvoda épületében (Kultúr köz 1–3.) működő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatunk
munkatársai mindent elkövetnek a rászoruló
családok gondjainak mérsékléséért, megoldásáért.
Községünk önkormányzata fenntartásában
működik a temető, amelynek régi ravatalozóját pályázati forrás segítségével újítottuk fel
kívülről. Nagy gondot fordítunk a temető rendezettségére, 2008 őszén 300 bokrot ültettek
el közmunkásaink.
A Petőfi utca 4. szám alatti Egészségházban
háziorvosi, gyermekorvosi rendelő, fogászati
szakrendelés és védőnői szolgálat is működik.
Községünk lakói az adonyi központi orvosi
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felújítása még várat magára, de a rendezett
településképhez a hivatal előtti kis tér megújulása – új kerítés, hirdetőtábla, akadálymentesített bejárat, térkő burkolat, virágágyások kialakítása, ízléses pad és köztéri
hulladéktároló elhelyezése – is hozzájárult.
E fejlesztésre pályázati forrás bevonásával
került sor.

ügyeletet és a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi
Központ járóbeteg szakellátásait is igénybe
vehetik.

Óvodánk 1964-ben, két csoporttal kezdte meg
működését.
Jelenleg háromcsoportos az óvoda, a férőhelyek
száma 75.
A csoportszobák esztétikusak, ami elsősorban
kreatív óvodapedagógusainknak köszönhető.
Óvodánk épületét, udvarát, berendezéseit úgy
alakítottuk ki, hogy azok gyermekeink biztonságát, kényelmét, jó közérzetét szolgálják.
Besnyő Község Önkormányzata az utóbbi néhány
évben minden pályázati lehetőséget megragadott
az óvoda fejlesztésére. Az Önkormányzati Minisztérium által bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt 2009.
évi pályázaton megítélt 10 millió 240 ezer forint
pályázati támogatásból valósult meg az óvoda
tetőfelújítása, külső nyílászáróinak cseréje és az
épület bejáratának akadálymentesítése.
A KD-TRFC-2008 pályázaton elnyert összegből
padokat, szemetes edényeket, virágtartókat és virágokat kapott az intézmény, a 23/2008. (VIII.6.)
OKM rendelet alapján pedig informatikai és szakmai eszközök fejlesztésére elnyert támogatásból
informatikai eszközök beszerzése valósulhatott
meg.
Az önkormányzat a TEKI/2009 pályázaton elnyert forrásból térfigyelő rendszert épített ki,
melynek az óvoda is részét képezi.
Szintén 2009-ben, a 28/2009. (VIII.19.) OKM
rendelet alapján informatikai és szakmai eszközök
fejlesztésére elnyert 1 millió forint támogatásból
bútorokat, szőnyegeket, televíziókat, hordozható
magnetofont, mini hifit, fejlesztő játékokat, udvari játékot, homokozó-takarót kapott intézményünk.
Az önkormányzat elnyerte a Poli-Farbe Kft. támogatását, amelynek keretében gyermekszoba
festékeket kapott, így az egész óvoda belső festése is megtörténhetett.
A TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040 „Kompetencia
alapú oktatás bevezetése Besnyőn” című sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat
7 000 000 forintot oktatást segítő eszközökre,
szakmai anyagokra és pedagógusaink képzésére
fordíthatott és a 2009/2010-es tanévben bevezettük intézményünkben a kompetencia alapú
oktatást.

A 2010/2011-es tanévtől mindhárom csoportban
a kompetencia alapú oktatás elvei szerint történik
a képességfejlesztés.
Személyi feltételek:
Az intézményben 5 főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus látja el a nevelő-oktató
munkát, 3 szakképzett dajka és egy részfoglalkozású technikai dolgozó segítségével. Egy óvodapedagógus gyógytestnevelői és tanítói diplomával, 1 pedig fejlesztőpedagógus szakképesítéssel
is rendelkezik. Heti rendszerességgel foglalkozik
logopédus a gyermekekkel.
Egyéb foglalkozások:
Katolikus hitoktatás – szülői igény alapján, heti
egy alkalommal
Angol nyelvoktatás a nagycsoportban
Aerobik oktatás
Gyógytestnevelés – a gyermekorvos javaslata
alapján, mindhárom csoportban
2009. március 1-től heti rendszerességgel folyik a
gyermekek vízhez szoktatása az Adonyi kistérség
Iváncsai Tanuszodájában
2010. február 1-től gyógyúszás indult, amelyen
szakorvosi javaslat alapján vehetnek részt a gyermekek.
Zeneóvodai foglalkozás is igényelhető a középső
és a nagycsoportban.
Arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű,
kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott,
eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekeket neveljünk, akik reményeink
szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív fiatal
felnőtt tagjaivá válnak.
Pöttömsziget Óvoda
2456 Besnyő, Kultúr köz 1–3.
tel.: (25) 233 403,
e-mail: pottomszigetovoda@freemail.hu
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Arany János Általános Iskola

BESNYŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Iskolánk 1960-ban épült, 1990-ben vette fel Arany János
nevét. Pedagógiai tevékenysége középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Intézményünkben fontos a tudás, a
szilárd, biztos ismeretek nyújtása, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása
és ápolása.

A községi helytörténeti gyűjtemény a Petőfi u. 5. szám alatti épületben található, ahol
a Posta, a Gyógyszertár és a Sallai Imre Mg.
Szövetkezet irodái is vannak.
A helyiség átalakítása és felújítása az AVOP
LEADER+ Nemzeti hagyományok ápolása és
fejlesztése című pályázatunknak köszönhetően valósulhatott meg. A gyűjteményt Szuszán
Jánosné szervezésében, önkéntes munkával

alakították ki a Besnyői Népdalkör tagjai, akik
hozzáértéssel és szeretettel válogatták össze a
lakosság által megőrzött és felajánlott néprajzi
tárgyakat, dokumentumokat, és berendezték a
kiállítást.
A gyűjteményben kiállított tárgyak és a fotók a
község múltját mutatják be, visszavezetnek a
bodonyi gyökerekig.

FALUHÁZ

SPORTTELEP

Közösségi rendezvények, előadások, találkozók, bálok helyszíne a Faluház.

Besnyő Község Önkormányzata a 2008. évi
ÚMVP keretében Falumegújítás és -fejlesztés
jogcímre benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően 2010-ben felújíthattuk a sportöltözőt és a régi tűzoltó szertárat, újraépíthettük a
sporttelep kerítését.
A sporttelepen a sportolási lehetőségek bővítése
céljából strandröplabda pályát, strandfoci pályát
és lábtenisz pályát alakítottunk ki. A sportöltöző épületén belső felújítást is végeztünk, mert a
saját és vendégsportolóink is megérdemlik, hogy
méltó körülmények fogadják őket.

Besnyő Község Önkormányzata az utóbbi néhány évben
minden pályázati lehetőséget megragadott intézményünk
fejlesztésére. 2008. nyarán nagyszabású felújítási munkák
történtek, megszépült, otthonosabbá vált iskolánk.
A 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet alapján informatikai és
szakmai eszközök fejlesztésére elnyert 100%-ban támogatott pályázati támogatásból sor került az iskolai informatikai labor korszerűsítésére, 20db új számítógéppel, LCD
monitorokkal, billentyűzettel látta el önkormányzatunk
iskolánkat.
A KD-TRFC-2008. pályázaton elnyert összegből padokat,
szemetes edényeket, virágtartókat és virágokat kapott az
intézmény. A TEKI/2009. pályázaton elnyert forrásból térfigyelő rendszert épített ki önkormányzatunk, melynek az
iskola is részét képezi.
A TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040 „Kompetencia alapú
oktatás bevezetése Besnyőn” című sikeres pályázatnak
köszönhetően az önkormányzat 15 000 000 forintot oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra és pedagógusaink képzésére fordíthatott, továbbá lézernyomtatókkal,
magnókkal, fénymásolóval, laptopokkal, projektorral, LCD
televíziókkal, DVD lejátszókkal, fényképezőgéppel látta el
iskolánkat.
A 2009/2010-es tanévben bevezetésre került iskolánkban
a kompetencia alapú oktatás.
Kompetencia alapú oktatás röviden: az oktatás hatékonyságának a javítása, újszerű módszerek kialakítása, a
képességek kibontakoztatásának újabb lehetőségei, a felzárkóztatás lehetőségeinek bővítése, újabb ismeretszerzési formák; tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált
módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas módszer.
Iskolánkban négy évfolyamon valósítottuk meg a kompetencia alapú oktatást:
– a 3. és a 6. évfolyamon matematika,
– a 4. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás (magyar),
– az 5. évfolyamon az angol tantárgy keretein belül.

A 2009/2010-es tanévtől az informatikát az 1-4. és az 5.
osztályban heti 1-1 órában, a 6-8. osztályban pedig emelt
óraszámban tanítjuk.
Tagozat:
A 2009/2010. tanévtől az alsó tagozat 3. és 4. osztályában
bevezettük az emelt szintű angol nyelv tanítását, így a 4.
évfolyamtól heti 5 órában tanulnak angolt a gyerekek.
Napközi:
A napközi betölti azt a szerepét, ami elvárható: támasza
a délelőtti óráknak, színes programjával segíti a személyiségfejlesztést, a szabadidő hasznos eltöltését.
Célkitűzések:
Azok a tanulóink, akik 1. osztálytól kezdve tanulják az angolt és az informatikát, alapfokú angol nyelvvizsgát, illetve
ECDL vizsgát tehetnek a 8. osztály végén.
Szakkörök:
Iskolánkban két szakkör működik:
– a néptánc szakkör, heti két órában
– az informatika szakkör, heti három órában.

Specialitások:
2008/2009-es tanévtől az 1-3. osztályban bevezettük az
angol nyelv tanítását, heti 1-1 órában; az 1-4. osztályban
néptáncot is tanítunk.
A 2008/2009. tanév második felétől minden tanulónk
úszásoktatásban részesül, hetente 1 órában.
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ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK, LÁTNIVALÓK

JÁTSZÓTÉR

MAGYAROK NAGYASSZONYA
PLÉBÁNIA-TEMPLOM

Gyermekeinknek nagy örömet szereztünk a
2010. évi gyermeknapon, amikor átadtuk az
új játszóteret.
Falumegújítás és -fejlesztés jogcímre benyújtott pályázatunkon 3 millió 500 ezer forintot
nyertünk, amiből elkészülhetett az igényes
kivitelű, egyben a nemzetközi szabványoknak is megfelelő játszótér a faluközpontban
lévő szép ligetben.
Nagy figyelmet fordítunk köztereink ápolására, amivel a besnyőiek és a községbe látogató vendégek komfortérzetét kívánjuk
fokozni. Felújítottuk a buszmegállókat. Új
hirdetőtáblákat helyeztünk el. Pályázati forrásból utcabútorokat vásároltunk, padok,
szemetesek, virágtartók kihelyezésével a
község kulturált megjelenését szolgáljuk.

Wimpffen Szigfrid gróf és neje Stockau Franciska
grófnő a római katolikus hívők számára egy díszes templomot épített Göböljárás majorban,
1897-ben.
A templomépítés gondolata a család elsőszülött fia, György gróf születésekor merült fel,
amikor Szigfrid gróf ezer koronával ajándékozta
meg az ifjú anyát azzal, hogy a családi ékszerkészletet bővítse. A grófnő azonban azt kérte,
hogy az ékszervásárlásra kapott pénzt inkább
templomépítésre fordíthassa. A gróf örömmel
egyezett bele hitvese tervébe, s 1896-ban felkérte a kiváló, világhírnévnek örvendő bécsi
építész, báró Ferstl Henrik fiát, hogy tervezze
meg a templomot. Báró Ferstl Miksa vállalta a
munkát s tiroli születésű lévén, Göböljárásra
egy tiroli stílusú templomot és paplakot tervezett, ami ma is áll.
A munkálatokhoz Wimpffen gróf takarékossági okokból téglagyárat létesített Ercsiben, s az
építőanyagot innen szállították a már akkor is
létező Bahnwagennel (lóvasút) Göböljárás majorba, ahol akkoriban mindössze nyolc család
lakott, de ez a terület felelt meg egy, a gróf terveiben szereplő falu központjának, mint az uradalom földrajzilag legmagasabban fekvő része.

EMLÉKMŰ
Osztrák mesterek egy év alatt építették meg és
1897. június 29-én Steiner Fülöp megyéspüspök – Krisztus királynak ajánlva – felszentelte
a templomot.
A templom és a paplak 2002-ben jelentős
felújításon esett át.

A Besnyőiek Baráti Köre Egyesület kezdeményezésére, szinte az egész falu támogatásával egy emlékhelyet avattunk, amely a II.
világháborúban elesett 32 elődünknek, akik

e környék pusztáiról indultak a frontra és
onnan nem tértek haza, valamint településünk alapításának hatvanadik évfordulójának
méltó emléket állít. Az emlékművet Zámbó
József tervezte, Richter Ferenc és Farkas Lajos
volt a kivitelező.

LIGET
Besnyő község egyik legkellemesebb, legzöldebb
része a központban lévő liget, amely hatalmas,
öreg fáival kellemes árnyat nyújt a meleg nyári
napokon az arra sétálóknak. A parkban kopjafa
és a 2010-ben avatott emlékmű áll, utcabútorok, padok, virágágyások és virágtartók díszítik a teret. A liget mellett található az iskola,
az óvoda és a Faluház együttese, a tér másik
oldalán pedig a játszótér, az Emlékezés rózsa
lugasával.
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BESNYŐI BARÁTI KÖR EGYESÜLET

BESNYŐI NÉPDALKÖR

Első alkalommal 2007-ben hívtuk össze
azokat, akik már több éve nem élnek községünkben, és csak évente egyszer-kétszer
látogatnak haza, akkor is inkább a temetőbe.
Már az első kezdeményezés is sikeres volt.
A résztvevők elhatározták, hogy egyesületté
alakulnak, és a befolyt tagdíjakból és hozzájárulásokból származó bevételt a község javára fordítják. Ennek a gondolatnak a jegyében született, mint első közösen, a település
lakóival, civil szervezeteivel, vállalkozásai
val együttműködve megvalósított céljuk, a
2010-ben, a község 60. születésnapja alkalmából elkészült emlékhely.

A Besnyői Népdalkört 1991-ben alapította
a Nyugdíjas Klub 14 dalos kedvű asszonya,
vezetőjük Szuszán Jánosné. Az együttes
tagja a KÓTÁ-nak (Kórusok és Zenekarok
Országos Szövetsége), rendszeres résztvevői a minősítőknek, több alkalommal értek el ezüst és arany minősítést, valamint
Arany Páva díjat.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség tagjaként,
népzenei versenyeken, fesztiválokon vesznek részt. Több ezüst, arany, egy alkalommal Kiváló Együttes fokozatot kaptak.
A Kossuth Szövetség tagszervezeteként
rendszeres résztvevői a Szövetség programjainak.
2003-ban CD-t adtak ki, „Voltam summás
a besnyői határban” címmel.

2007-ben egyesületté alakultak. Fő feladatuk a község múltjához kapcsolódó summás
dalok megőrzése és átörökítése az utókor
számára. Nagy szerepet vállaltak a Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában, a tárgyi
emlékek gyűjtésében és a kiállítás gondozásában.

BESNYŐI NYUGDÍJASKLUB
Nyugdíjasklubunk hasznos és kellemes időtöltést kínál az idősebb korosztálynak. A
klub rendszeres kapcsolatot tart a környező településeken működő társklubokkal, és

kölcsönösen részt vesznek egymás programjain. A Nyugdíjasklub vezetője Sárosdi
Józsefné.

SZIRONTA CSENGETTYŰ- ÉS CITERAZENEKAR
Besnyőn 1994-től működött zeneiskola,
melynek tanára, Nyersné Vajda Márta 1996-
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ban megkezdte a 6-7-8. osztályos gyerekek
citeraoktatását. Népzenei táborok, sok-sok
gyakorlás során kialakult a ma Szironta nevet viselő citerazenekar, amelynek tagjai
2005 óta csengettyűn is játszanak, amivel
új színt hoztak a község és a térség zenei
életébe. A Szironta név ma már nemcsak
Besnyőn és a környéken, hanem országosan és már néhány külföldi helyszínen is
ismerősen, jó cseng. A zenekar a Sziront’Art
Egyesület égisze alatt működik, elnöke
Sólyom Balázs.

Az egyesület elnöke Fónad Józsefné, titkára
Nagyné Farcalasz Vasziliki

Besnyői Sportegyesület
A Besnyői Sportegyesület 1993 óta bejegyzett társadalmi szervezet, azonban működése szinte a település létrejöttétől számítható.
Az egyesület részt vesz a kistérségi labdarúgó-bajnokságban, utánpótlást nevel, sportolási és szórakozási lehetőséget kínál minden
korosztálynak, tagjaira a falu közösségi rendezvényeinek szervezői is számíthatnak.
Célja, hogy megszerettesse és lehetőséget
biztosítson a fiatal korosztály számára ificsapatán keresztül a sport megbecsülésére,
szeretetére és tiszteletére, valamint felnőtt
csapata segítségével lehetőséget kíván biztosítani a falu lakosainak az igényes sportolásiszórakozási lehetőségekre.
Eredményei között szerepel a felnőtt és ifjúsági csapat szinten tartása és fejlesztése. Az
egyesület jórészt az önkormányzat, illetve
a helyi vállalkozók támogatásával működik,
minimális bevételi forrása a helyi sportmérkőzések belépőjegyeiből származó bevétel
is.
Az egyesület munkássága a helyi lakosság
szemében is elismert, melyet a teltházas
sportmérkőzések, a meghirdetett rendezvé

nyeken való nagy létszámú érdeklődés is
bizonyít.
Az egyesület elnöke: Matkovics László

POLGÁRŐRSÉG
Besnyő község polgárőr egyesülete nagy
segítséget jelent a közbiztonság terén, valamint a rendezvények technikai előkészületeiben és biztosításában is számíthatunk
polgárőreinkre.
KARITÁSZ
A katolikus karitász rászorulókat segítő
akcióit szívesen támogatják a besnyőiek is.
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KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
Évről-évre visszatérően több olyan közösségi programot szervezünk, ahol a falu minden
korosztálya színpadra léphet, bemutatkozhatnak néptáncos gyermekeink, művészeti
csoportjaink..
A három legfontosabb községi rendezvényünk:
– a Falunap – amit május utolsó hétvégéjén,
a Gyermeknapon, családi napként is rendezünk –,
– az őszi szüreti felvonulás és bál, illetve
– a Mikulás ünnepség.

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
A Falunapon főzőversennyel, tűzoltó bemutatóval, sportprogramokkal és népszerű előadók műsorával, színvonalas programokkal
örvendeztetjük meg polgárainkat és az idelátogató vendégeket.

Minden ősszel megrendezi önkormányzatunk a hagyományőrző szüreti felvonulást
és bált. A fiatalok és a gyerekek szép, színes
magyaros viseletben, kisbíróval, bíróval és
bírónéval, lovas kocsikon, csikósok kísérete
mellett zeneszóval, tánccal végigjárják a falu
utcáit. Szokás, hogy ilyenkor, a felvonulás
résztvevőinek házánál táncolnak és ott megvendégelik őket. Este – egészen hajnalig –
bált rendezünk a faluházban.

MIKULÁS

2010-ben, Gyermeknapon a legkisebbek
az új játszóteret vehették birtokba
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Miklós napján, december 6-án minden évben
Mikulás ünnepséget rendezünk községünk
gyermekeinek, ahol mikuláscsomagot kapnak és gyemekműsort élvezhetnek.
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Népdalköri találkozó

BESNYŐRŐL ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJA
2007-ben rendeztük meg első alkalommal
a Besnyőről elszármazottak találkozóját, és
azóta minden ősszel visszatérő programja ez
a községnek. A találkozók résztvevői azóta
egyesületet alapítottak, amely a település
érdekében munkálkodik két találkozó között
is.

A Besnyői Népdalkör szervezésében zajló
besnyői népdalköri találkozók a környék rangos eseményeinek sorában is előkelő helyet
foglalnak el. A hagyományok tisztelete és az
élő népdal, népzene szeretete szerencsére
ma is szerves része a vidéki életnek. Népdalkincsünk megőrzésében és továbbadásában
a saját szervezésű és az ország más településein rendezett találkozókon való magas
színvonalú szerepléssel kiemelkedő szerepet
vállal népdalkörünk

MADÁRIJESZTŐ FESZTIVÁL

Nyugdíjas találkozók
A besnyői idősek a Nyugdíjas Klub szervezésében rendszeresen részt vesznek a környező települések társklubjaival egymás rendezvényein. E jó hangulatú baráti találkozók
sava-borsa az együttlét, egymás műsorának
élvezete és a kötetlen beszélgetés, zene,
tánc, a kikapcsolódás.

Vidám rendezvényünk, amely az egész község, sőt, a kistérség nagy képzelőerővel és
jó kézügyességgel megáldott alkalmi madárijesztő-készítőit is megmozgatja. Művészeti csoportjaink és civil szervezeteink
közös szervezésű fesztiválja amellett, hogy
a versenybe benevezett madárijesztők seregszemléje, gazdag színpadi programmal is
megörvendezteti a résztvevőket

Országos Csengettyűs Találkozó – CsengőFest
A Szironta Csengettyű- és Citerazenekar 2007.
április 14-én, Besnyőn rendezte meg az
I. Országos Csengettyűs Találkozót, ahol az
ország számos pontjáról érkezett csengettyűsök találkozhattak és cserélhettek
eszmét a szakmai fórumon. Vetélkedők és
táncház után a napot egy zenetörténeti csemege zárta: Corelli: Menuetto c. muzsikája
szólalt meg 61 csengettyűn, míg Beethoven
Örömódáját 92 kisharangon szólaltatták
meg a találkozó résztvevői. Azóta e rekord
már megdőlt, s az immár hagyománnyá vált
találkozót minden tavasszal várják a résztvevők és élvezheti a közönség. A 2010.
évi CsengőFest rendezvénynek már külföldi
14

JÓTÉKONYSÁGI BÁLOK

résztvevője is volt, a Szironta elindult a nemzetközi hírnév felé.

Szép szokássá váltak Besnyőn a jótékonysági
bálok, amelyek minden alkalommal egy-egy
felkarolandó ügyet szolgálnak. Voltak bálok
példányul az óvoda, illetve a csengettyű
zenekar fejlesztéséért is és volt, amikor a
szükség úgy hozta, hogy egy-egy kis beteg
érdekében gyűltek össze a faluházban a
besnyőiek és bizonyították önzetlenségüket
s az összefogás erejét, amikor támogatták az
est kedvezményezettjét.
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