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Kedves Besnyőiek!  
Az idén harmadik alkalommal számo-
lunk be azokról a besnyői események-
ről, amelyek a legnagyobb hatással  
voltak községünk életére. 

Visszatekintésünkben élre kívánkozik  
hagyományos falu- és gyermeknapunk 
említése, amelyet június negyedikén 
rendeztünk, és amelyen a nap szomorú 

vonatkozásairól (Trianon), illetve a közelmúltban elvesz-
tett fiatal besnyőiekről is méltó módon megemlékeztünk. 
A jó hangulatban telt napra némi árnyékot vet, hogy más-
nap zsákszámra gyűlt össze a szemét és sajnos szándékos 
rongálások is történtek. 

Nagy jelentőséggel bír Besnyő életében az immár 
ötödik alkalommal megrendezett csengettyűs talál-
kozó, amelynek idén Lezsák Sándor, az országgyűlés  
alelnöke is vendége volt, és ahol a németországi és ha-
zai vendégegyüttesek mellett a vendéglátó Szironta és 
utánpótlása, a Sziromka is színpadra lépett. Jómagam 
is örömmel  vállaltam az egész napos elfoglaltsággal járó 
rendezvényen a közreműködést. 

Új köszönő- és utcanév táblákkal, kandeláberekkel  
szépült községünk - azt hiszem, már mondani sem kell: 

természetesen - pályázati forrásból. Hasonlóképpen  
pályázaton elnyert támogatásból vásárolhattuk meg az  
iskolai laptopprogram számítógépeit, és ily módon áll 
rendelkezésre anyagi forrás az iskola külső felújítására. 
Remélem, sokáig örömüket lelik gyermekeink a korsze-
rű eszközökben és a megújuló iskolaépületben, és sokáig 
gyönyörködhetünk a faluban felállított ízléses és hasznos 
köztéri tárgyakban is.

Nagyon örülök, hogy sikerült megszervezni a négyhe-
tes iskolai tábort, amely gyermekenként hetente 1250  
forintba került a szülőknek, az étkezést pedig a tanévben 
megszokott áron, azaz önkormányzati támogatással a  
felére csökkentett áron tudtuk biztosítani. Ily módon az 
iskola felújítás okán korábban befejeződött tanév miatt 
megnyúlt nyári szünetben is meg tudtuk oldani a gyerme-
kek szakemberek általi felügyeletét, és önkormányzatunk 
segítségével akik fél áron szoktak étkezni, azok ingyen, a 
teljes áron étkezők pedig fél áron kapták az ételt ebben a 
négy hétben is, csakúgy mint az egész tanév során.

Minden kedves besnyőinek kellemes nyarat, jó pihe-
nést, erőgyűjtést kíván

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

2011/3.

Pályázati forrásból 
Besnyő Község Önkormányzata (2456 Besnyő, Fő u.35.) 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból a 
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján, a „Helyi Vidék-
fejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtandó támogatás” pályázati felhívásnak kereté-
ben, a 1001321. azonosítószámú, „Térségi szintű arculati 
elemek kialakítása” célterületre 2009. november 16. nap-
ján benyújtott 2072445303 számú pályázatán 1 millió 387 
ezer 400 forint támogatást nyert. A támogatásból utca-
név táblák, köszöntő tábla és a Ligetbe kandeláberek 
készültek.

Falu- és gyermeknap 2011.

Folytatás a 3. oldalon

Június első hétvégéjén rendeztük hagyományos falu- 
és gyermeknapunkat, amely családi napunk is egyben.  
A rendezvényt Czompó István, pusztaszabolcsi és Szabó  
Ferenc, iváncsai polgármester is megtisztelte jelenlétével.
Június negyedike egy éve a „Megbékélés napja”, egyben 
a trianoni békediktátum évfordulója, amely a magyar nép 
lelkében soha el nem múló fájdalomként él. Idei faluna-
punkon e gyászos évfordulóról is méltó módon megem-
lékeztünk és egyben fejet hajtottunk elveszített besnyői  
szeretteink, különösen Róth Orsi, Gelencsér Veronika és 
Kupi István emléke előtt. (Milyen kár, hogy a falunapot kö-
vető reggelen egy bokor aljában, összetaposva találtuk 
meg a megemlékezésen gyújtott gyertyát…)
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Iskolánkban az idei tanévben az intézmény felújítása 
miatt előbb véget ért a tanítás. 

Mivel több szülő jelezte, hogy gondot jelent számuk-
ra gyermekük felügyeletének megoldása, ezért Besnyő 
Község Önkormányzatának támogatásával a Sziront’ 
Art Közhasznú Egyesület - szakképzett pedagógusok 
közreműködésével - június 6-ától július1-ig nyári tábort 
szervezett, ahol a gyerekek játékos programokon, kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt.

Reméljük, mindannyian jól érezték magukat!

Nyári tábor

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 
az Önkormányzati Minisztérium 1/2010. (I.19.) rendelete 
alapján a bölcsődék és közoktatási intézmények infrast-
rukturális fejlesztésére kiírt pályázat keretében, a besnyői 
Arany János Általános Iskola épületének külső felújításá-
ra. 

A sikeres pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 
7 millió 500 ezer forint támogatásban részesült, amit is-
kolánk eddig még ki nem cserélt külső nyílászáróinak  
cseréjére, az épület homlokzatjavítására és színezésére 
fordíthatott.

Felújítás az iskolában

Besnyő Község Önkormányzata csatlakozott a Közép- 
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társuláshoz, mely társulást 168 önkormányzat  
annak érdekében hozta létre, hogy közösen 
valósítsanak  meg egy modern, egységes, a mai  
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladék-
gazdálkodási rendszert, valamint a bezárt települési  
kommunális hulladéklerakók rekultivációját elvégez-
zék. 

A Társulás a KEOP-2.3.0. „A települési szilárdhul-
ladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése” című pályázat keretében, a  
Kormány és az EU döntése alapján 7,7 milliárd  
forint támogatást nyert el a térségben található 83 
hulladéklerakó rekultivációs tevékenységének elvég-
zésére, így a hulladéklerakók rekultivációját 100%-
ban uniós és állami finanszírozásban végzik el. Ezen 
pályázati forrásból valósul meg településünkön is a 
Csárda-völgyi bezárt szeméttelep rekultivációja. 

Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy fokozottan  
figyeljenek környezetünkre, hiszen közös érdekünk 
településünk megóvása, tisztán tartása. Ismételten 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy közterületen szeme-
tet elhelyezni tilos, aki ezt megszegi, köztisztasági 
szabálysértést követ el, ami pénzbüntetéssel sújtha-
tó.

Amennyiben a keletkezett háztartási hulladék nem 
fér el a szemétgyűjtő edényben, a hulladék kezelése 
az alábbiak szerint oldható meg:
– a Polgármesteri Hivatalban bruttó 300 forintért 

megvásárolható a Vertikál Zrt. logójával ellátott 
szemetes zsák, amit a heti szemétszállítás során 
a szemétgyűjtő edény mellől elszállítanak, illetve

– nagyobb mennyiségű szemét elvihető vagy elvitet-
hető az adonyi szeméttelepre. 

Az adonyi telep telefonszáma: 06 25 504 520
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

A Csárda-völgyi bezárt 
szeméttelep rekultivációja
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Tanulói laptop-program iskolánkban:
Besnyő Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kere-
tében benyújtott TIOP-1.1.1-09/1-2010-0153 azonosítószámú  
„Besnyői tanulói laptop program” című pályázatának köszön-
hetően iskolánk 54 db tanulói és 4 db tanári laptoppal gazda-
godott, melyeket a második félévben kezdtünk használni a 
3–4–5–6. évfolyamokon, angol nyelv, szövegértés, matema-
tika tárgyaknál. 

Az óraszám bizonyos százalékában kellett alkalmazni  
ezeket a hasznos, modern eszközöket. 

A program szerint a nevelő feladatokat küld a saját lap-
topjáról a tanulóknak, ők megoldják, és visszaküldik a tanár-
nak, vagy mentik a saját mappájukba. A tanulók és a tanár 
egyénileg is tudnak egymással kommunikálni, pl. a tanuló 
kérdezhet a tanártól és választ kap, a tanulók egymással is 
kommunikálhatnak a hálózaton keresztül és természetesen 
az interneten levő digitális tananyagokat is lehet használni.  
A tanár a gépén folyamatosan figyelheti, hogyan dolgoznak 
az egyes tanulók, és munkájukat értékeli. 

A gépeken a Windows legújabb verziójával is megis-
merkedhetnek a tanulók és tanárok. A kezdeti nehézségek 
leküzdé se után nagy tetszést arattak ezek az órák és igen 
hasznosak diák és tanár számára egyaránt. 

Sok lehetőséget ad ez a korszerű módszer a tanulás tanítás 
eredményességének fokozására.

„Gyors ész – hamar kész” 
Az idén ismét megrendezték Ercsiben a játékos logikai ve-
télkedőt.

Iskolánkat az 5., a 6. és a 7. osztály képviselte. Sikeresen 
szerepeltünk. 

Az 5. osztály csapata: Farkas Luca, Farkas Sándor, Kovács 
Zsófia, Sattmann Renáta II. helyezést ért el. 

A 6. osztály csapata: Kalotai Vivien, Somogyi Péter, Szalai 
Vanessza, Tálos Klaudia I. lett!

A 7. osztály csapata: Bosnyák Klaudia, Kereszturi Balázs, 
Osuszd Otília, Sattmann Hermina a 4. helyen végzett. Az 
eredményhirdetéskor oklevelet, ajándékokat kaptak a csapa-
tok, majd a házigazdák vendégül láttak bennünket. Gratulá-
lunk a csapatoknak és a felkészítő tanároknak!

Április 11-én megemlékeztünk a Költészet napjáról az ötö-
dik osztályosok színvonalas műsorával.

Három hetet meghaladó projekt
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Madarak és fák napja 
kapcsán tartottuk a három hetet meghaladó projektünket. 

Április 18-tól délelőtti és délutáni foglalkozásokon is 
részt vehettek a gyerekek. Programjaink között szerepelt  

pl.: szemétszedés a faluban, multimédiás bemutatók készíté-
se madarakról és fákról, élőkép, origami-madár hajtogatás, 
fák számlálása, akadályverseny, kvíz, madárhang-felismerés, 
Besnyő fa-térképének elkészítése.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartásra neve-
lést, a természet értékeinek megismerését, és ez a három hét 
kiváló lehetőséget nyújtott erre.

Anyák napi ünnepség
Az Anyák napjára minden osztály lelkesen és nagy szeretet-
tel készítette meglepetés-műsorát. 

Az édesanyák, nagymamák, dédik meghatottan tapsolták 
meg a gyerekeket.

Versenyek
– A 3. osztályosok eredményesen szerepel tek a kistérségi 

Bálint Ágnes  olvasási versenyen, Adonyban. 
  A Ramóna csapat tagjai: Benyovszki Klaudia, Debreceni  

Dezső, Fülöp Zoltán és Kovács Renátó. 
– Mezőfalván III. helyezést ért el a Betűzgető anyanyelvi  

versenyen Debreceni Dezső 3. osztályos tanulónk. 
– Áprilisban Pusztaszabolcson rendezték meg a kistérségi 

népdaléneklési versenyt. Diákjaink innen is értékes helye-
zésekkel tértek haza. 

 Farkas Aliz 3. osztályos és Farkas Luca 5. osztályos tanu-
lónk I. helyezést ért el, Kocsis Gabriella 7. osztályos tanuló 
II., Mészáros Mercédesz 6. osztályos tanuló III. lett.

Seregélyesi néptánctalálkozó 
Május 6-án nagy örömmel utaztak néptáncosaink és kísérőik 
Seregélyesre, ahol a megye általános iskolás korú csoportjai 
léptek fel és tekinthették meg egymás színvonalas előadását. 

A műsorok után fogadáson vehettek részt a gyerekek, és 
élményekkel telve jöttek haza a családias hangulatú rendez-
vényről. 

Osztálykirándulások
Május az osztálykirándulások hónapja  is volt. Szerencsére 
minden osztálynak sikerült jó időt kifognia. A tanulók vissza-
jelzései kivétel nélkül pozitívak voltak. 

Országos kompetenciamérés
Május 25-én a 4., a 6. és a 8. osztályosok országos kompe-
tenciamérésen vettek részt, melynek keretében matematikai 
és szövegértési feladatokat oldottak meg. 

Gyümölcs és tejprogram 
Folytatódott az alma-program és beindult a tej-program.  
Ez utóbbi két program a következő tanévben is elérhető  lesz 
iskolánk számára, így lesz tej és gyümölcs a diákoknak a reg-
geli mellé.

Kicsengettek….
2011. június 3-án a besnyői Arany János Általános Iskolában 
megszólalt a csengő, és lezárult egy mozgalmas tanév. Ezen 
a napon 17 ballagó diák vett búcsút az általános iskolától,  
elköszöntek diáktársaiktól, tanáraiktól. A délután 17 órakor 
kezdődött ünnepségen a 7. osztályosok műsorukkal búcsúz-
tatták el a ballagókat és vették át a stafétabotot. 

A leendő és volt nyolcadikosoknak szeptembertől új kihí-
vásokkal kell szembenézniük: középiskolai felvételi és helyt-
állás a középiskolában. 

Bízunk benne, hogy megállják majd a helyüket itt és ott 
egyaránt. Sok sikert és kitartást kívánunk nekik!

Iskolai hírek
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Kedves Olvasóink! 
Az alábbiakban sok szeretettel adjuk közre id. Gábor 
Ferenc Július című versét. 

Az idősebbekben biztosan sok kedves emléket idéz, 
a fiatalabbak pedig a régi aratásokról szerezhetnek be-
lőle érdekes ismereteket.

Köszönjük szépen Feri bácsinak, hogy eljuttatta hoz-
zánk versét!

id. Gábor Ferenc: 
Július

A július hónapot a nyár közepének tartják,
kint a határban a tábla földek tarkák.

Minden növényfaj más színű köntöst öltött.

A búzavirágok, a szarkalábok,
mind-mind az aratókra várnak,

csak úgy, mint a búzatáblák,
a kövér kalászukat ringatják.

Szőkül már az árpakalász,
ezüst színű a búzakalász.

Olyan a búzatábla, mint a tenger,
hullámzik a végtelenben.
Nyári szellő végig rohan,

nemsokára a kasza is suhan.
Itt-ott már kalapálják,
a gajmóját is igazítják.

Nagyra nőtt az idén a búza,
a kaszás derekát jól meg is húzza.

Szervezik a bandát az aratásra,
szükség lesz most a jó kaszásra.
Természet most kitett magáért,
nem kellett sóvárogni az esőért.

Így van ez rendjén a természettől,
hogy ne kérjünk hitelt a pénzesektől. 

Végre most a parasztra is jól süt a Nap,
örül, mert más is lesz, nem csak szalmakalap.

Lesz most búza is, szalma is bőven,
ha be tudjuk takarítani jó időben.

Felújítási munkák
Az utolsó tanítási napot követően megkezdődött az isko-
la külső nyílászáróinak cseréje, amit a külső és belső festési 
munkálatok követnek majd.

Tanévzáró és vakáció
Az iskola felújítás nem zavarta a tanévzáró ünnepélyt, ahol 
sok kisdiák vehette  át a kemény munkával megszerzett szép 
bizonyítvány után járó oklevelet és kapott megérdemelt  tap-
sot a jelenlévőktől. Reméljük, egy év múlva is hasonlóan 
szép eredményeknek örülhet diák és szülő egyaránt. 
Az általános iskola a nyári szünet ideje alatt zárva lesz, azon-
ban – a hirdetőn olvasható időpontokban – ügyeletet tartunk. 

A vakációra kívánunk mindenkinek sok-sok új élményt, 
örömöt és pihenést!

Az iskolafelújítás miatt előrehozott ballagáson önkormány-
zatunk nevében, polgármesterként én is elbúcsúztattam a 
nyolcadikosokat, további életükhöz jó egészséget, tanul-
mányi és családi sikereket és sok-sok szeretetet kívánva. 

Köszöntöttem pedagógusainkat  is, akik az elmúlt tanév 
során is segítették gyermekeink tudásbeli,  szellemi gyara-
podását, testi fejlődését. Őszintén örülök, hogy sok nyer-
tes pályázatunk révén egyre korszerűbb, szebb és mind 
jobban felszerelt intézményekben folyhat Besnyőn az  
oktató-nevelő munka. 

A nyárra a diákoknak és a pedagógusoknak jó pihenést 
kívánok:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Pedagógusok köszöntése
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Egészségsátor
Az idei falunapon is helyet kapott az Egészségsátor. 
Az arra látogatóknak lehetőségük volt tájékozódni az 
egészséges életmódról és az egyes betegségekről szó-
róanyagok formájában, melyeket haza is vihettek.

Gyermekek és felnőttek egyaránt próbára tehet-
ték tudásukat az egészségteszt kitöltésével, melyet  
sokan nagyon jól oldottak meg, illetve a nehezebb kér-
désekből tanulhattak. Néhány, elsősegélynyújtással 
kapcsolatos kérdéssel az életünk folyamán akár „éles-
ben” is szembetalálkozhatunk, és akkor már nem lesz 
kérdés, mi is a teendő. 

Egészen ifjú látogatóink korosztályuknak megfelelő-
en rajzos, illetve foglalkoztató feladatot oldhattak meg. 
A résztvevők 1-1 müzli szeletet, jegyzetfüzetet és tollat 
kaptak ajándékba, a készlet erejéig.

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a vérnyomásukra, il-
letve a bátrabbak vércukor szintjüket is megmérettet-
ték. 

Esetenként 1-1, a normálistól eltérő eredménnyel is 
találkoztunk, akik közül a besnyői résztvevőknél kont-
rollvizsgálatra visszahívás történt (kérjük, ennek az  
orvosi rendelés idejében legyenek szívesek eleget ten-
ni!), valamint életmódbeli tanácsokat kaptak látogató-
ink. Más községből idelátogató vendégnél, ha eltérést 
tapasztaltunk, az tanácsoltuk, saját háziorvosát keresse 
fel ellenőrzés céljából!

A várakozás ideje alatt egészséges nassolással is-
merkedhettek az érdeklődők. Az alábbi kóstolók álltak 
rendelkezésre: kölesgolyó 3 féle ízben, szezámos rúd,  
pirított szója, karobos (= kakaópótló) kókuszos buláta, 
xilites (= nyírfacukor) citrom ízű nápolyi.

Koncz Györgyné 
és Páli Szilvia

Reggeltől paintball verseny, kispályás labdarúgás, strand-
röplabda, főzőverseny, tűzoltó és karate bemutató,  
kreatív foglalkozás, Egészségsátor várta az érdeklődőket. 
Közben pónilovaglás, arcfestés, hennafestés, lufibohóc, 
ugrálóvár, rodeó bika kötötte le a fiatalokat. A délután egyik 
fő attrakciója volt a VIDEOTON UEFA Kupa-döntős csapatá-
nak és a Besnyői Öregfiúk csapatának labdarúgó mérkőzése. 
Köszönet a szervezésért.

A polgármesteri köszöntővel vette kezdetét a kulturális mű-
sor, melyben láthattuk a néptánccsoport, a művészeti iskola 
növendékei és a Crystal Noir műsorát, majd a nap sztárven-
dégei, a Bagi Iván – Nacsa Olivér alkotta humorista páros, 
őket követve pedig Molnár Ferenc Caramel lépett a színpad-
ra. A jó hangulatú este utcabulival zárult.

Falu- és gyermeknap 2011.
Folytatás az 1. oldalról

Családi napot rendezett a Pöttömsziget Óvodában 
a Szülői Munkaközösség. Fenekesné Placskó Piroska 
és szülőtársai paprikás krumplit főztek az udvaron, a 
gyerkőcöket légvár és kézműves foglalkozás várta. 

A pusztaszabolcsi tűzoltók nagy sikert arattak szi-
rénázó járművükkel, melyre a gyerekek is felülhettek

A Besnyői Öregfiúk barátságos mérkőzésen fogadta a  
Videoton csapatát a falunapon. Az ötletről és a kivitelezésről 
kérdeztük Matkovics Lászlót.
– A bajnokságot nyert Videoton öregfiúi, a nyolcvanas évek-
ben együtt játszva a megye mindenkori legjobb csapatát  
alkotó gárda volt a vendégünk, Jakab Gábor ötlete nyomán 
és segítségével. A Besnyői Öregfiúk csapatát a nyolcva-
nas-kilencvenes évek legeredményesebb besnyői játékosai  
alkották. Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester asszony 
végezte el a kezdőrúgást, a meccs végeredménye: 3:1 a  
Videoton javára. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen rangos 
vendégcsapatot fogadhattunk és reméljük, ezzel a mérkőzés-
sel hagyományt teremtettünk Besnyőn.

KK
Ezúton is köszönetet mondok Jakab Gábornak és Matkovics 
Lászlónak a VIDEOTON focimeccs megszervezésében nyúj-
tott segítségéért!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester
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Bajnok az edzőnk!
Ercsiben, április első hétvégéjén rendezték meg a Fudokan 
Országos Karate Bajnokságot. A sporteseményen 170 ver-
senyző vett részt.

Az iváncsai karatékák közül csak az edzőjük Bachmann  
Tibor indult a felnőtt mezőnyben. A férfiak küzdelmében kör-
mérkőzés zajlott, ami nagyon érdekesen alakult. A versenyen 
minden karatés vesztett egy-egy meccset. A versenyszabály 
szerint, ebben az esetben összesítik a vesztes és a győztes 
meccsek pontjait egyaránt, így pontszámok alapján dől el a 
sorrend. A III. helyezett 6, a II. helyezett 7 pontot, míg a győz-
tes helyért Tibor 16 pontot szerzett.

Az iváncsai karate csapat lassan gyarapodik. Edzőjük  
bízik benne, hogy tanítványai kitartóak leszek, és nem hagy-
ják abba a sport művelését. 

A karatézni vágyók bármikor csatlakozhatnak az Iváncsai 
Kiai Karate Sportegyesülethez. 

Jelentkezéseket várunk 4 éves kortól kezdve, illetve a fel-
nőtteket is, korhatár megkötése nélkül!
Jelentkezés: 
Bachmann Tibor 3. dan mester 
telefonszáma: 06 70 373-1695, 
illetve személyesen az edzéseken, a besnyői általános iskola 
tornatermében, pénteken 16-17:30-ig

Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület 

Az idei csengettyűs találkozó volt mind közül a legsikeresebb. 
Ugyan a tavalyi csengettyűs rekordot nem sikerült megdönteni 
Beethoven Örömódájának közös előadásában, de annyi minden 
más jellemzi úgy a találkozót, hogy leg…, leg…, leg…

Itt léptek fel a legfiatalabb csengettyűsök, akik új módszer-
rel ismerkednek az óvodában a hangszerrel és a zenéléssel.  
A legmeghatóbb előadást is ekkor láthattuk, az érdi habilitációs 
központ fiataljai is bemutatkoztak. A legszebb csengettyű-
sök – pici lányok és felnőttek – gyönyörű ruhákban adták elő 
műsorukat. Ezen a fesztiválon szólaltak meg a legnagyobb 
harangok, s megismerhettünk egy olyan németországi együt-
test, melynek vezetője volt a leglelkesebb karmester. A német 
csengettyűsök nem csak a CsengőFesten vettek részt, öt na-
pot töltöttek a Szirontával és a besnyőiekkel Magyarországon. 
A pár nap alatt szoros baráti viszony alakult ki a németek és a 
besnyőiek között, s ettől lett ez a találkozó a legvidámabb. 

A rendezvényt meglátogatta Lezsák Sándor, az ország-
gyűlés alelnöke. Ő volt idáig a legmagasabb közjogi méltó-
ság, aki megtisztelte a találkozót jelenlétével. A Szironta és a 
csengettyű elkötelezett híve, kapcsolata az együttessel szinte  
folyamatos, ennek köszönhetően a Szironta és a német ven-
dégek a találkozó délelőttjén még a Parlamentben is fellép-
tek. Sorolhatnánk még sok-sok leget, sok-sok színvonalas  

produkciót, sok-sok lelkes segítőt. Ezt a találkozót szervezték és  
bonyolították le a legtöbben, ők készítették a gyerekkel a legszebb 
kézműves termékeket, főzték a legfinomabb ételeket, sütötték a 
legnagyobb tortát. Mindnyájuknak a legnagyobb köszönet!

És akik a legjobban elfáradtak a szervezésben és a megva-
lósításban, még ők is azt mondják: jövőre is legyen Besnyőn 
CsengőFest!

Ötödik CsengőFest Besnyőn

Körzetünk országgyűlési képviselőjének, L. Simon 
Lászlónak a meghívására 2011. június 14-én kedden 
Fejér megye 4. számú választókörzetének a polgár-
mesterei vendégeskedtek a Parlamentben.

A 23 települési vezető közül 18-an tudtak részt ven-
ni a programon, amely parlamenti sétával kezdődött, 
majd a Gobelin-teremben, munkaebéddel folytató-
dott. Az ebéd után a körzet polgármesterei, köztük 
Besnyő polgármestere, Gémesiné Fejes Zsuzsanna, a 
karzatról a plenáris ülés munkájába is betekinthetett


