
A Besnyői Hírmondó leg-
utóbbi megjelenése óta 
nagyon sok fontos ese-
mény történt falunkban. 

Kiemelkedő hagyomá-
nyos nagyrendezvényünk, 
a falu- és gyermeknap, 
családok napja nagyon jól 
sikerült, minden résztvevő 
jól érezte magát.   

Elballagtak óvodánk 
nagycsoportosai és az is-
kola nyolcadikosai; ők a 
jövő, a közösség jövő-
je, és az ő életükben ezek 
döntő jelentőségű ese-
mények. E helyről is kívá-

nok a kicsiknek örömökben, sikerekben, gyarapodásban 
gazdag iskolás éveket, a középiskolába lépőknek pedig 
azt, hogy az eddig a besnyői iskolában megszerzett tu-
dás, szüleik támogatása, szeretete elegendő erőt adjon 
a mindennapokban való helytálláshoz, képességeik kifej-
lesztéséhez, a sok új ismeret befogadásához. Bízom ab-
ban, hogy a sok kínálkozó lehetőség közül megtalálják a 
számukra legjobbat.

Több kisebb fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt 
hónapokban, amelyek már igencsak megértek, és most 
büszkék lehetünk a takarékosan, a közmunkaprogram 
segítségével elvégzett épület-felújításokra, melyekről a 
Besnyői Hírmondó következő oldalain képes beszámo-
lót láthatnak. Szívünkön viseltük a tornaterem korszerű-
sítését, és most nagyon örülünk, hogy a Farlamex Kft.,  
Farkas Lajosék igényes kivitelezésének köszönhetően 
megújult tornatermünket már használatba is adhattuk a 
gyerekeknek. 

A közbiztonságra nagy hangsúlyt fektetünk, ezért is ol-
vashatják körzeti megbízottunk tanácsait. Bízom benne, 
hogy a térfigyelő rendszer kiépítésével nő a lakosok biz-
tonságérzete, és a rendőrség munkáját is segíteni fogja. 

Örömmel adjuk közre oktatási intézményeink híreit, a 
néptánccsoport fejlődéséről szóló beszámolót, kiváló 
munkát végző pedagógusaink tollából. 

Most egy kicsit csendesebb időszak következik, sokan 
töltik szabadságukat ezekben a hetekben, ezért e helyről 
kívánok Önöknek jó nyarat, örömteli családi napokat, he-
teket!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2013/3. szám

Cikk az 5. oldalon

„Ballag már a vén diák…”

Május 25. napján rendeztük hagyományos falu- és 
gyermeknapunkat, amely családi napunk is egyben. 

A rendezvény a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján  
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezeté-
nek végrehajtásához nyert támogatásból valósulhatott 
meg. 

Ünnepünket megtisztelte jelenlétével Beloiannisz 
polgármestere, Papalexisz Kosztasz és neje, valamint 
Pusztaszabolcs új polgármestere, Csányi Kálmán és 
kedves felesége is.

FALU-  
ÉS GYERMEKNAP

Folytatás a 10-11. oldalon
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Fejlesztések, felújítások 2013. I. félévben

Elvégeztük a Polgármesteri Hivatal udvarában lévő tároló épület külső felújítását. A bal oldali kép tanúsága szerint már 
nagyon ráfért

Közmunkaprogram keretében végeztük el a vízház külső felújítását is. A jobbra a felújítás utáni állapot

A körzeti megbízott irodájának külső felújítását is elvégez-
tük, nem közmunkaprogram keretében

Közmunkaprogram keretében végeztük el a ravatalozó  
járólapozását is

Örömmel számolunk be arról, hogy Besnyőn 2013. első fél-
évében is több fejlesztést valósítottunk meg. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, renoválásra érett épü-
leteink külső felújítására kerülhetett sor, továbbá a ravatalozó 

taposózását, valamint a tornaterem teljes belső felújítását és 
a polgármesteri hivatal felújítását végeztük el. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A Besnyőiek Baráti Köre Egyesület a 2013. évi falunapra a  
kemence fölé épített gyönyörű ácsolt tetővel lepte meg a falu 
közösségét. 

A tetőszerkezet azon túl, hogy impozáns, roppant praktikus is, 
hiszen egyrészt az időjárás viszontagságaitól óvja meg – a szin-
tén az egyesület jóvoltából épült - közösségi kemencét, más-
részt a kétoldalt kialakított padokra pakolni vagy ülni is lehet. 

A kivitelező, a Farlamex Kft. a magyarok népi építészetében 
ősidők óta használatos jelképet, a napsugaras motívumot he-
lyezte az építmény központjába. Ez a jelképünk a Nap melegét, 
a szeretetet sugározza felénk, és mind az éltető Napból, mind a 
kemencéből áradó hőt, mind a szívek szeretetének melegségét, 
a közösség erejét szimbolizálja. 

Képviselő-testületünk nevében nagyon köszönöm az egye-
sület vezetőjének, Fónad Józsefné Nellikének és valamennyi 
besnyői és volt besnyői tagnak az újabb adományt, a közösségi 
kemence fölé emelt gyönyörű faszerkezetet, és azon túlmenően 
a falu szépítésében, még szerethetőbbé tételében évek óta vég-
zett kiemelkedő munkát. Ezúton köszönjük meg Farkas Lajosnak 
is, hogy a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület felkérésének eleget 
téve egy ilyen szép és hasznos építménnyel gyarapította közös-
ségünket.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett, „iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú 
vissza nem térítendő támogatás igénylésére, mely pályáza-
ton 3 203 285.- Ft támogatást nyert önkormányzatunk. 

A támogatásból elvégeztük a tornaterem és az öltözők teljes 
belső felújítását és új tornatermi eszközöket szereztünk be.

A felújítás során a tornaterem mennyezetének igen régi 
alumínium burkolatát eltávolítottuk, a mennyezet és az ol-
dalfalak vakolatát javítottuk és elvégeztük a teljes falfelület 
(mennyezet és oldalfalak) lambériázását. 

Az ablak- és a radiátor rácsokat elbontottuk és új, bizton-
ságos védőrácsokat építettünk be, korszerűsítettük a fűté-
si rendszert. 

Kicseréltük a belső ajtókat és az elavult lámpatestek he-
lyett, korszerű világítótesteket szereltünk fel. 

Felszedtük a parkettát, a parketta alatt lévő hajópadlót 
(ami alatt homok volt) és megfelelő aljzatbetont készítet-
tünk, melyre PVC-sportburkolat került.

Elvégeztük az öltözők belső festését, és új burkolatot rak-
tunk az öltözőkben is.

A fejlesztésnek köszönhetően nagyon szép, egyedi és 
korszerű környezet várja a sportolni vágyókat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Befejeződtek a tornaterem felújítási munkálatai

Újabb ajándék a falunak
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Kistérségi népdaléneklési verseny 
Pusztaszabolcson 
Az idén 10. alkalommal, rendezték meg a versenyt április 
23-án, a jubileumhoz méltó módon megszervezve. Meg-
lepetés-vendégként községünkből fellépett Varga Evelin 
és Farkas Luca, gyönyörű citera játékukkal és hangjukkal 
nagy sikert arattak, még a közönséget is megénekeltették. 
Az ünnepi tortából minden jelenlevő fogyaszthatott.

Iskolánkat tíz tanuló képviselte. Felkészítő tanárok:  
Kocsis Ágnes, Debreceni Szilvia, Hortiné Tiringer Júlia, 
Varga Evelin.
Versenyző tanulóink:
1. osztály: Budai Hanna Kata
 Illés Zoltán Milán
   Juhász Bianka
3. osztály Bartik Dominik
4. osztály Varga Dorina
5. osztály Farkas Aliz
 Tálos Alexandra
6. osztály Ofella Fruzsina
7. osztály Farkas Luca
8. osztály Mészáros Mercédesz Evelin.

Kategóriájában 2. helyezést ért el Bartik Dominik, 3. he-
lyezést ért el Varga Dorina, 1. helyezést ért el Farkas Aliz 
és Farkas Luca, 3. helyezést ért el Mészáros Mercédesz 
Evelin. 

Gratulálunk a győzteseknek, és minden részvevőnek, 
aki iskolánkat képviselte!

„Gyors ész, hamar kész” Logikai-  
és matematikai verseny Ercsiben 
Az idén is rész vettünk felső tagozatos csapatainkkal:
5. osztály Benyovszki Klaudia
 Kökény Rafael
 Rózsa Márk
 Tálos Klaudia

6. osztály Benyovszki Laura
 Dosztál Bence
  Hambalgó Csaba
 Méhes Dávid

7. osztály Farkas Sándor
 Sattmann Renáta
 Schillinger Levente
 Szuszán Vilmos

8. osztály Kalotai Vivien
 Orbán Adrienn
 Szalai Vanessza
 Tálos Klaudia

Csapataink derekasan helytálltak az erős mezőnyben és 
csak minimális pontkülönbségek alapján dőlt el a sorrend. 
Két csapat dobogón végzett: 3. helyezést ért el a 7. és a 8. 
osztály csapata. 5. osztályos tanulóink az 5., míg a 6. osz-
tályosok a 4. helyen végeztek. 

Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek!
Felkészítő tanárok: Hortiné Tiringer Júlia és Ress Tibor.

Iskolánk hírei
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Folytatás az 1. oldalról

„Ballag már  
a vén diák…”
Június 22-én délelőtt volt iskolánkban a tanévzáró 
és a ballagás. A 2012/2013. tanévet Farkas Aliz és  
Debreceni Dezső verse után Igazgató úr zárta, aki 
színpadra szólította – nagy büszkeségünkre – a kitű-
nő tanulókat. Nagy örömünkre 19 tanuló kapott ok-
levelet, és vehette át bizonyítványát a megjelentek 
előtt. Gratulálunk nekik az elért szép eredményért!

A tanévzáró legfontosabb gondolata – amit Polgár-
mester asszony is megerősített –, hogy a következő 
tanévet is nyolc évfolyammal fogjuk kezdeni.

A ballagás alkalmából az iskolát a 7. osztály díszí-
tette fel, ízléses, szép ballagási dekorációt készítet-
tek. 

A ballagási ünnepség – hagyományaihoz híven – 
az idén is színvonalas volt, a 7. osztály szép műsorral 
búcsúztatta a 15 nyolcadikos tanulót, akik sok szép 
verssel  köszöntek el iskolájuktól és kedves szavakkal 
köszönték meg szüleiknek és tanáraiknak, hogy sike-
resen befejezhették az általános iskolát és továbbta-
nulhatnak. 

Sok sikert kívánunk a középiskolai tanulmányok-
hoz, a többi diákunknak pedig vidám vakációt!

Besnyői betyárkodó
Iskolánk tanulói május 30-án részt vettek a Sziront’Art 
Közhasznú Egyesület által szervezett Besnyői Betyárkodó 
c. versenyen. Itt a betyárokról, a betyáréletről szerzett is-
mereteikről kellett számot adniuk, komolyabb és játékos 
feladatok kapcsán.

Százhalombattai csapatokkal mérték össze tudásukat a 
gyerekek, és nagyon ügyesen szerepeltek.

A betyárokról szóló megzenésített versek meghallgatá-
sa után az eredményhirdetésen kiderült, hogy csapatunk 
az 1. helyet szerezte meg.

A BETYÁRKÓDÓ csapat tagjai: Farkas Luca, Kovács 
Zsófia, Kalotai Vivien, Hambalgó Csaba.

Kovácsné Németh Csilla

Május és június hónapban zajlottak  
az osztálykirándulások.
Június 3-án az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács  
által meghirdetett akció keretében iskolánkban Soós  
András átvizsgálta tanulóink kerékpárjait, valamint játékos 
kerékpáros ügyességi vetélkedőt szervezett. A vetélkedőn 
részt vett tanulók sok értékes és a közlekedésbiztonság 
szempontjából hasznos ajándékot kaptak. Közreműködé-
sét köszönjük!

Szerenád
Hagyomány iskolánkban, hogy a nyolcadik osztályosok 
a nevelőtestülettől gyertyafényes szerenádon búcsúznak 
el. Iskolánk pedagógusai örömmel hallgatták kedvenc da-
laikat.

Bankett
A banketten a nyolcadik osztályosok vendégeként a hete-
dik osztály vett részt. A rendezvény nagyszerű hangulat-
ban telt. Gyerekek s szülők egyaránt jól érezték magukat.

Bolondballagás
Június 14-én a nyolcadikos tanulók végigjárták az osztá-
lyokat és intézményeket, lovas kocsin is tettek egy kört a 
faluban. 
Köszönjük Simon László segítségét!

Besnyő Község Önkormányzata a 4/2012. (III. 1.) 
BM rendeletben meghirdetett, „A közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” 
tárgyú pályázatán nyert támogatásból elvégeztük 
településünkön a térfigyelő rendszer kialakítását. 

Bízunk benne, hogy a megvalósult fejlesztés-
nek köszönhetően nő a lakosok biztonságérzete, 
és a rendőrség munkáját is nagyban megkönnyíti  
majd.

Térfigyelő rendszer
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Az Arany János Általános Iskola Tánccsoportját Szöllősi Anna 
tanítónő hozta létre, az évek során egy jól működő tánccsopor-
tot épített fel.  Jó közösség bontakozott ki, megszokottá vált a 
néptáncos élet. Jól kialakította a segítő szülők csoportját is, akik 
minden fellépés előtt, tudva a dolgukat, segítették a gyereke-
ket az öltözködésben, s minden más aktuális előkészületben. 
A csoport rendszeresen fellépett a falunapokon, községi rendez-
vényeken, színesítve a rendezvények műsorát.

A tanárnőnek pár hónapja gyermeke született, és félő volt, 
hogy távollétében a jó kis csoport esetleg felbomlik, megszűnik, 
s olyan színfolt tűnik el a besnyői palettáról, amit igazán sajnált 
volna minden néptáncos gyerek és szüleik, s nyugodtan mond-
hatjuk, hogy az egész falu is, hiszen a gyerekek fellépéseik során 
mindig nagy élményt nyújtottak a falu apraja-nagyjának.

Néptáncos múltam és ez irányú képzettségem kapcsán „egye-
nes ágon örököltem meg” a tánccsoport vezetését. Egy kis  
rábeszéléssel elvállaltam e munkát, a próbák során kiderült, 
hogy milyen jó együtt dolgozni ezekkel a gyerekekkel. Nagyon 
sokat kaptam vissza tőlük abból, amit tanítottam, s hálás vagyok 
nekik ezért. 2012. szeptember elsejétől dolgozunk együtt. Az ele-
jén volt egy kis mozgás, voltak, akik mentek, és nagyon sokan 
voltak, akik jöttek, de hát ez természetes, és a kb. 20 főből végül 
kialakult egy közel állandó létszám.

A tánccsoport hivatalos létszáma jelenleg 32 fő, de pl. a 
seregélyesi tánctalálkozón és a falunapon 39 fő táncolt. Van-
nak beugrók, akik nem szakkörösök, de egy-egy fellépésen ki-
segítenek. Úgy gondolom, hogy egy közel 120 fős iskolában ez  
nagyon dicséretes létszámnak felel meg. Köszönet azoknak a 
szülőknek, akik úgy érzik, hogy manapság fontos a gyermeknek 
egy ilyen közösség.

11 fiú és 9 lány alsó tagozatos, 2 fiú és 10 lány felső tagoza-
tos, és mindig vannak olyan ügyes gyerekek, akik gondolkod-
nak, hogy táncosok legyenek, tehát a jelentkezés folyamatos.

2012 szeptemberében volt a besnyői hagyományos szüreti 
felvonulás Ezen az alkalmon részt vett a tánccsoport, s ennek a 
programnak egyik színfoltja volt a táncosok műsora.

2012 októberében a tánccsoport a Besnyői Népdalkörrel és a 
Szironta együttessel adott közös műsort a faluházban. Mindkét 
fellépés a már ismert táncok bemutatásából állt. A csoport már 
ismert egy kanásztáncot, valamint egy színvonalas ún. moldvai 
blokkot, amely három résztáncból állt. Ebből kezdtünk el épít-
kezni.

A tánccsoportban valójában kétféle munka folyt. Egyrészről a 
már meglévő táncokat kellett megőrizni, felfrissíteni, másrész-
ről új táncokat tanultak a gyerekek. S volt még egy elképzelés, 
amely a legkisebbeket érintette: úgy beépíteni a csoport mun-

kájába az iskolai órákon tanultakat, hogy legyen egy utánpótlás 
csoportunk, akik önállóan tudnak előadni játék-és motívumfűzé-
seket a csoport fellépései alkalmával. Így sok kis lelkes elsős és 
másodikos került a csoportba.

Ezután a csoport életében az intenzív tánctanulás időszaka kö-
vetkezett. Elkezdődtek a Borsodi és Rimóci karikázók próbái. 
A Rimóci lánykarikázó dalanyagát Varga Evelin tanította a gye-
rekeknek, köszönöm munkáját, s remélem a jövőben is hozzá 
tud járulni szép hangjával, tudásával a csoport munkájához.

Elkezdtük a munkát a kétfajta verbunkkal a Kónyi és Kapuvári  
verbunkkal.

Ezek kimondott fiútáncok, de ennek ellenére a Kapuvári ver-
bunkban lányok is szerepeltek, egy rendhagyó színpadra állí-
tásban. Nem a hagyományos kör formát tartottuk meg, hanem  
elcsúsztatott  vonalban táncoltak. A falunapon sikeresen adták 
elő a gyerekek. Ezekkel párhuzamosan pedig tanulták az egyik 
legényes táncot, a Kiskun legényest, amely Wünsch László 
táncpedagógus, koreográfus mester gyűjtéséből származik. 
Ez egy fiútánc, a nevéből is kitűnik, azonban több lány is tán-
colt benne, (természetesen lányként) hiszen tánccsoportunkban 
még mindig kisebbségben vannak a fiúk.

A somogyi lassú és friss csárdás táncelemeit leginkább az isko-
lai órákon tanulták a gyerekek, de időnként a néptánc szakkörre  
is becsempésztem. Ez a tánc annyiból volt különleges  a csoport 
életében, hogy ez egy ízig-vérig páros tánc, tehát a lány és a fiú 
együtt táncolják, s ilyen tánc nem volt még a repertoárban. Hála 
Istennek, a gyerekeknek tetszett. Nem könnyű tánc, mivel a pá-
roknak a megtanult elemekből kell improvizálni, de nagyon szép 
látványt nyújt. S a fellépések bizonyítják, hogy érdemes volt fog-
lalkoznunk vele, hiszen a nézőközönségnek is tetszett.

Heti egy alkalommal 2 órát próbáltunk (ez nagyon kevés, ezért 
nem mondhatnám, hogy rohamlépésekben haladtunk az új tán-
cok tanulásával, de be tudtuk fejezni mindegyiket  határidőre). 
Ez a határidő a falunap volt, pontosabban nem is, mert volt egy 
nagy főpróbánk,  egy héttel előtte Seregélyesen, a néptánc-talál-
kozón, ahol a legtöbb megismert táncot bemutatták a gyerekek, 
mégpedig nagy sikerrel. Nagyon örültek nekünk, mármint, hogy 
elfogadtuk a meghívásukat és el is mentünk. Több tánccsoport 
ebben az ínséges időben nem tudta kigazdálkodni az utazás költ-
ségeit, s nem tudott eljönni. Ezért is tudom, hogy milyen nagy 
segítség volt a falunk segítsége. Itt köszönöm meg Gémesiné 
Fejes Zsuzsanna polgármester asszonynak és a besnyői képvi-
selőknek, hogy úgy döntöttek, átvállalják az utazás költségeit. 
Köszönjük. Még hozzátartozik Seregélyeshez, hogy a tánccso-
portunk egy két napos hétvégét nyert egy Seregélyeshez közeli 
pusztán, amelyet a következő tanévben „nyaralhatunk” le.

A falunapi fellépésre nagyon készültek a gyerekek, nagyon lel-
kesek voltak és rettenetesen várták is az előadást, és már meg 
akarták mutatni az itthoniaknak, hogy mit tanultak. Az előadás 
napján a fellépésünket izgalmakkal teli várakozás előzte meg, 
hiszen nem egy csoporttag valahol az ország más táján éppen 
osztálykirándult, vagy szerepelt, s félő volt, hogy nem ér haza 
kezdésre, amikor minden percre pontosan volt beosztva. De az-
tán jól alakultak a dolgok s összeállt a csoport és egy 40 perces 
műsorral kápráztatta el a közönséget, vagyis főleg az anyukákat, 
apukákat, nagyikat, akik eljöttek megnézni a csemetéket. Köszö-
nöm minden vendégnek, akik itt voltak, hogy eljöttek megnézni 
a gyerekek műsorát!

A gyerekek az első percektől kezdve nagyon lelkesek voltak, a 
táncpróbákra rendesen jártak, hiányzás időszakonként, betegség 
miatt volt. A próbák is nagyon jó hangulatban teltek, úgy ítélem 
meg, hogy jól érzik magukat a gyerekek ebben a közösségben. 

NÉPTÁNC
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A május hónap is eseménydúsan telt a Pöttömsziget  
Óvodában. A csoportok az anyák napi daloktól, versek-
től zengtek, készültek az ajándékok. Nagy izgalommal 
készült mindenki az édesanyja köszöntésére. Május ele-
jétől folyamatosan tartották a csoportok az anyák napi 
ünnepségeket.

A Méhecske csoportos gyermekek és szüleik kirán-
dulni voltak Budapesten egy játszóházban, ahol az ovi-
saink kedvükre mozogtak, játszottak, szórakoztak.

Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük; 
az óvodában is színessé és emlékezetessé tettük ezt a 
jeles napot. Közös játékokat, barkácsolást szerveztünk a 
csoportszobában és az udvaron, majd megvendégeltük 
óvodásainkat finomságokkal.

Andrási Ákos és ifj. Baki Imre jóvoltából új játékkal 
bővült udvarunk, egy lovas szekeret kapott az óvoda 
gyermeknapra, amit az apróságok nagy örömmel vet-
tek birtokba.

Köszönjük szépen!

A nagycsoportosok életében fontos pillanat érke-
zett el május 31-én, amikor búcsút vettek az óvodától. 
A ballagási ünnepségen a gyermekek dalokkal, versek-
kel, vásári és lakodalmas játékkal, tánccal búcsúztak az 
óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől és kispajtásaiktól.  

Kívánunk nekik az iskolai életre is sok örömet, kitar-
tást és sikert!

Ballagó gyermekek:
Bata Milán Kupi Jázmin
Benyovszki Adrián Kurucz László
Farkas Réka Lepsényi Máté
Halász József Márk Varga Laura
Juhász Olivér Varga Rebeka
Kiss Márk Vass Béla
Kosztopulu Alexandra Zarycki Emma
Kroó Zoltán

Az óvoda július 31-ig tart nyitva.
Az óvodás gyermekeknek és szüleiknek, az óvoda  

dolgozóinak kívánunk tartalmas pihenést és szép  
nyarat!

A szülőkkel igyekszem jó kapcsolatot ápolni továbbra is, a ki-
alakult segítő szülői csoportot egyben tartani. Itt mondanám el, 
hogy a fellépések nem jöhetnének létre a kiszolgáló személyzet  
nélkül. A fellépések előtt közel 40 ruhát tesznek rendbe alsószok-
nyákkal, szoknyákkal, blúzokkal, harisnyákkal, bőgatyákkal, mel-
lényekkel, ingekkel, cipőkkel, csizmákkal stb. egyetemben. Ők 
azok, akik elkísérik a csoportot fellépéseikre. Minden fellépés 
után kimossák egyben az összes fehér ruhát, minden fellépés 
előtt kivasalnak minden egyes ruhát. 

Időnként varrnak egy-egy bőgatyát, inget, alsószoknyát, vagy 
színeset. Kezelik a tánccsoport gyönyörű ruha- és eszközkészle-
tét. Én megemelem kalapomat előttük és megköszönöm egész 
éves fáradhatatlan munkájukat. Legyen itt a neve azoknak az 
anyukáknak, akik ebben a munkában részt vettek.
Juhász Andrásné Jámborné Kovács Mária

Vadas Zsófia Ács Titanilla

Lacziné Szőke Erzsébet Kalotainé Berta Beáta

Tálosné Payer Andrea Nagy Judit

Tálasné Payer Krisztina Péter Mónika

Pup Gyuláné Berta Mónika

Benyovszki Istvánné Vargáné Kovács Erika

Farkas Brigitta Fenyves Tiborné

Nagyné Klein Márta

Úgy ítélem meg, hogy mozgalmas tanévet zártunk a táncosok-
kal, sok élmény érte a gyerekeket és engem is a felkészülések 
és előadások alatt. Szigorú, időnként fárasztó próbák, mosoly, 
öröm, izgalmak, tisztelet, érdeklődés, barátság, jókedv, amelyek 
jellemezték együttlétünket.

Köszönöm minden néptáncos gyereknek, hogy taníthattam 
őt, köszönöm az együttlétet. Bízom abban, hogy a jövő tanév-
ben is sok mosolygós gyerekarcot látok majd a próbákon.

Mindenkinek jó időtöltést kívánok a nyári szünetben:  
Gábor Feri tanító bácsi
A tánccsoport névsora
Benyovszki Dorina Nagy Szabolcs

Benyovszki Klaudia Németh Barnabás

Benyovszki Rebeka Nyikus Evelin

Bosnyák Melinda Ofela Fruzsina

Debreczeni Dezső Oláh Rajmund

Debreczeni Norbert Oláh Viktória

Farkas Aliz Patatics Benjamin

Farkas Luca Patatics Klaudia

Horváth Márton Pető Petra

Juhász András Pup Fruzsina

Juhász Bianka Rizojanisz Periklész

Kalotai Kitti Szabó Benedek

Kokics Veronika Szűcs Árpád

Kokics Zsombor Tálas Alexandra

Kovács Renátó Tálas Klaudia

Laczi Péter Tálas Roland

Laczi Zoltán Varga Dorina

Lakakisz Nikolaosz Varga Petra

Miklós Melinda Zajácz Dominika

Nagy Emese

Gábor Ferenc

Óvodánk életéből
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Az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetően befo-
lyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és 
biztonságban érzik-e magukat a közterületeken. 

A betöréses lopás bűncselekmény nemcsak anyagilag 
érinti az áldozatot érzékenyen, hanem lelkileg is, hiszen 
ilyenkor egy vadidegen hatol be a magánszférájukba, és  
elviszi azokat a tárgyakat is, amelyekhez szoros érzelmi szá-
lak fűzik. Ha azonban felhasználjuk a mechanikus és elek-
tronikus vagyonvédelmi lehetőségek széles tárházát, és  
néhány egyszerű magatartási szabályt betartunk, jó eséllyel 
megvédhetjük vagyonunkat. Felmérések szerint egy betörő 
5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert 
lát, ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja 
meg, hogy lebukjon, inkább odébb áll. 

Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetőséget ad 
elbújni az elkövetőnek! Ne legyen szem előtt létra és egyéb 
olyan tárgy, amely segítségével a felső szinten levő erké-
lyekhez, ablakokhoz fel lehet mászni! Mozgásérzékelő lám-
pával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el biztonsági 
kamerát! A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csen-
gőt, így látja is, ki csenget! A kapu, a bejárati ajtó, garázsaj-
tó akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik!

 A családi házak esetében legveszélyeztetettebb helyek 
a nyílászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az 
ablakok, az erkélyajtók. Biztonságunk érdekében célszerű, 
mechanikai védelemmel (rács, fémredőny) ellátni minden 
olyan nyílást, amelyen egy vékonyabb testalkatú ember át-
fér. 

A bejárati ajtó erős (fém vagy keményfa) anyagból ké-
szüljön, több ponton záródjon, vagy több zárral. A zsanérok   
erősek legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem, és a 
megfelelő zár is elengedhetetlen. Ma már korszerű, fúrásál-
ló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatók. 

A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is 
szilárd anyagból, megfelelő zárral kell készülnie. 

Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek 
kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését megelőz-
hetjük biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk otthonról,  
ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a betörők így köny-
nyűszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal érdemes  
védeni. 

A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: 
léteznek egészen egyszerű, elemmel működő nyitásérzé-
kelők ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen  
hatékony az elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles hang-
gal jelez. 

A korszerű mechanikus védelmet kiegészíti az elektroni-
kus védelem. Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi a zá-
rak kinyitásának módját, fontos, hogy a külvilág és/vagy a 
távfelügyeleti szolgálat tudomására jusson, hogy valaki jog-
talanul akar behatolni a házba.

A riasztó rendszerek választéka széles körű, a házilag is 
szerelhető olcsó rendszerektől kezdve a profi rendszerekig 
bármi kapható, az árak is széles skálán mozognak. A leg-
egyszerűbb védelem is jól jöhet, ha a betörőt megzavarja.  
A riasztók lehetnek helyi hanghatással működők, és/vagy 
jelezhetnek a mobiltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cé-
gek riasztó és vonuló szolgálatához lehetnek bekötve.  

A riasztórendszerek mozgásérzékelővel, nyitásérzékelők-
kel, tűz- és füstérzékelőkkel rendelkezhetnek, attól függően, 
milyen szintű védelmet szeretne a lakástulajdonos.

Amennyiben készpénzt, ékszert, egyéb értéket tart ott-
hon, érdemes a falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített széfbe 
tenni azokat. A betörők leginkább a készpénzt és az éksze-
reket viszik el, érdemes tehát ezeket jól elzárni.

Ügyeljünk a gépkocsi indítókulcsára is: előfordult már, 
hogy nemcsak a lakásból tűntek el az értékek, hanem a 
szem előtt levő indítókulccsal az autó is. 

A legjobb mechanikai és elektronikus védelem is kevés, 
ha nem tartják be az alapvető biztonsági magatartási szabá-
lyokat. Zárja be a nyílászárókat akkor is, ha csak rövid időre 
megy el otthonról! Ha elvesztette a kulcsát, haladéktalanul 
cseréltessen zárat a lakásajtón! 

Ha csak rövid időre is elhagyja a lakást vagy házat, kulcs-
csal zárja be az ajtót! 

Soha ne hagyja a kulcsot egy „jól bevált kinti rejtekhe-
lyen” – a betörők ezeket nagyon jól ismerik. Ne hagyjon  
kulcsot belül sem olyan bejárati ajtó zárjában, amelynek 
üveges része is van! Vigyázat! A bukóra hagyott ablakokat a  
betörők nagyon könnyen kinyitják. 

Ha csengetnek, ne nyisson ajtót meggondolatlanul, ide-
genekkel szemben fontos az egészséges bizalmatlanság! 
Az ajtón legyen széles látószögű kitekintő optika és ajtó-
lánc! A kémlelő ablakon nézzen ki, és idegennek ne nyisson  
ajtót, ha nagyon szükséges, csak a biztonsági ajtólánccal 
nyissa ki résnyire az ajtót! 

 A biztonságos lakókörnyezet fontos eleme, hogy a szom-
szédok kölcsönösen segítsék egymást. A Szomszédok  
Egymásért Mozgalom (SZEM) olyan társadalmi bűnmeg-
előzési program, melynek célja a lakóközösségekben elő-
forduló bűncselekmények megelőzése, a biztonságosabb 
életkörülmények kialakítása. 

A mozgalom biztonságot nyújt nemcsak az otthonlevők-
nek, hanem annak a családnak, egyénnek is, aki elutazik, el-
hagyja hosszabb-rövidebb időre otthonát. 

Amennyiben a körültekintő viselkedés, a megtett óvintéz-
kedések ellenére mégis bűncselekmény sértettjévé válna,  
kérjük, hogy tegyen haladéktalanul bejelentést az ingyene-
sen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszá-
mon. A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyja el, azt a 
sikeres nyomrögzítés érdekében ne változtassa meg!

Soós András
r. főtörzszászlós

körzeti megbízott

Pár gondolat biztonságunk védelméről

Rákszűrés
A besnyői hölgyek közül már sokan részt vettek  
Dr. Baráth Károly szülész-nőgyógyász főorvos által 
végzett méhnyakrák-szűrésen. A vizsgálatot az ön-
kormányzatunk finanszírozta. A behívható páciensek 
számát  sajnos 20 főben limitálta a főorvos úr, eszköz 
és idő hiánya miatt. Nagyon nehezemre esett azt mon-
dani a bejelentkezéskor, hogy már telt a létszám. 

Remélem, hogy a megszokott módon majd ősszel 
(általában október-november) is szervezhetek újabb 
szűrővizsgálatot, és akkor, akiknek nem sikerült most 
eljönni, pótolhatják az évenként javasolt szűrést.

Páli Szilvia 
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Az Iváncsai Kiai Karate Egyesület áprilisban meghí-
vást kapott a II. Kakusei Karate országos bajnokságra. 
A megmérettetésen sok karate klub képviseltette ma-
gát. Mivel a verseny nem zártkörű volt, több stílus is 
nevezhetett.

Karatésaink indultak kata (formagyakorlat) és kumite 
(küzdelem) versenyben is.

A viadalon az iváncsai fiatalok szépen szerepeltek és 
fényes érmeket is hoztak.

Versenyzői és a bírói kar is sportszerűnek bizonyult, 
aminek karatésaink külön örültek.

 Kata Kumite
Farkas Sándor  Bronz
Szuszán Vilmos  Bronz
Horváth József Ezüst Ezüst
Bachmann Tibor Arany Arany

Gratulálunk!

Májusban Százhalombatta rendezte a Kőrösi Karate  
Kupát, ahol már 8 iváncsai versenyző képviselte egye-
sületünket: Fábián Fanni, Bor Laura, Farkas Sándor, 
Molnár Gergő, Horváth József, Fábián János, Tokai  
Dániel, id. Bachmann Tibor.

A rendezvényen 180 karatés indult, így minden kor-
osztályban sok ügyes fiatal mutatta be tudását. 

A kisebbek versenyében nem sikerült érmet szerez-
ni, de több vigaszági mérkőzést is vívtak az iváncsai 
karatékák.

A junior korosztályban kumitéban Horváth József 
több ellenfelét legyőzve második helyen végzett, míg 
Fábián János a felnőttek 9 fős mezőnyében szintén 
ezüstérmet szerzett.

Bachmann Tibor szerint kell néha, hogy karatésai 
ilyen nagy létszámú versenyen is megmutassák tudá-
sukat, mert sokat tanulhatnak és láthatnak a mérkőzé-
sekből.

A karate egyesületnek még van a tanévben felada-
ta, hiszen még egy verseny és egy övvizsga várja őket, 
ezekhez további sikereket kívánunk.

Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület

Karate hírekKultúra és művészet 
A név kötelez
Egyre több a tennivaló a Szironta háza táján. Nemcsak a 
zene, hanem az önkéntesség és a civil együttműködések erő-
sítése is sok feladat elé állítja az együttest. 

Az utóbbi hónapokban főként az önkéntesség népszerűsí-
tése kapcsán igyekeztünk jó példát mutatni. Június elején a 
dunai árvíznél segédkeztünk a gátakon, a homokzsákok töl-
tésében és pakolásában. Emellett adományosztások lebo-
nyolításában és különböző rendezvények megvalósításában 
is közreműködtünk. Az I. Besnyői Lovas Nap létrejöttében  
például civil szervezeti hátterünkkel és tapasztalatunkkal se-
gédkezünk. Az utóbbi időszakban pedig szinte hetente olvas-
hattak-hallhattak rólunk az érdeklődők a sajtóban az önkéntes 
kezdeményezésünk kapcsán. 

A jótékonyság jegyében kupakgyűjtő akciót hirdettünk az 
Önkéntesség Hete alkalmából. A Mezőföldi Önkéntes Pont 
koordinálásával több, mint másfél mázsa kupak gyűlt össze. 
Ezt a kulcsi Carpe Diem Alapítványnak adományoztuk, akik 
beteg gyermekek rehabilitációjával is foglalkoznak. Segíteni 
akarásból pedig nincs hiány. A november óta besnyői köz-
ponttal működő Mezőföldi Önkéntes pont csaknem félezer 
önkéntest regisztrált eddig a faluban és a környező telepü-
léseken, akik eddig több mint 4.000 órában vállaltak önzetlen 
segítséget a közösségekért.   

A Sziront’Art Közhasznú Egyesület életében mérföldkő-
nek számít, hogy március 8-tól a Szironta csengettyűsei már 
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos  
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény  
hatálya alatt, regisztrált előadó-művészeti szervezetként te-
vékenykednek. Bár egyelőre ennek csak az adminisztratív ter-
heit érezzük, de a jövőben jelentősen megkönnyíti majd az 
életünket. Céljaink megvalósításához is nagyban hozzásegít-
het minket a regisztráció. Ezt főként a pályázati lehetőségek 
mellett megnyíló költségvetési fejezeti támogatások jelentik. 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy Besnyő neve szerte az 
országban ismerősen csengjen. Ennek apropóján – és per-
sze a csengettyűzés népszerűsítése okán – májusban immár 
hetedik alkalommal rendeztük meg a CsengőFestet, aho-
vá most is az ország számos tájáról érkeztek fiatal zenészek 
és egy igazi elő-gyermeknapot szerveztünk számukra, közös 
örömzenéléssel. 

Az iskolásoknak a betyáréletről szóló vetélkedőt és rajz-
pályázatot hirdettünk. Mintegy félszáz rajz érkezett szerte a 
megyéből, a faluházban pedig a betyáréletet idéztük fel egy  
vetélkedő és minikoncert keretében. A legjobban a besnyői 
iskolások csapata teljesített. Ezúton is gratulálunk nekik!

Nem feledkezünk meg a hátrányos helyzetű fiatalok-
ról sem. Nemrég a százhalombattai régészeti parkban és a 
tabajdi „mezítlábas” parkban 13 besnyői gyermek tölthetett el 
egy napot szervezetünk közreműködésével. Ősztől operaelő-
adásokra visszük a fiatalokat. Az óvodások zenei nevelését  
is kiemelten fontosnak tartjuk és citeraoktatással is foglalko-
zunk, de a helyi általános iskola néptáncoktatásába is bekap-
csolódtunk.

A népdalkörrel pedig újabb minősítőre készülünk. 
Augusztus végén a legjobbak között mérettetjük meg ma-

gunkat. Egerbe utazunk az Arany Páva Díjasok gálájára. Csen-
gettyűs fronton új CD-t készítünk, hamarosan ismét elérhető 
lesz weboldalunk angol nyelven. Munkánkat bemutató kiad-
ványt szerkesztünk, és felelevenítünk egy hagyományosnak 
szánt rendezvényt. Decemberben az Advent sétányra vár-
juk majd a falu apraja-nagyját. Ez azt is jelenti, hogy idéntől a 
köz akaratának eleget téve a madárijesztő fesztivál helyett az  
Advent sétány lesz hagyományos programunk. A visszaté-
résre nagy meglepetésekkel készülünk decemberben…
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Reggeltől paintball verseny, kispályás labdarúgás, krea-
tív foglalkozások és Egészségsátor várta az érdeklődőket.  
Közben lovaglás, igen látványos lovasbemutató, arcfestés, 
lufi hajtogató bohóc, trambulin, kastélyos légvárvár kötöt-
te le a fiatalokat. 

Kérésünkre a helyi Sallai MG Szövetkezet állított ki mező-
gazdasági gépeket, a Pest Megyei Speciális Mentők pedig 
egy tűzoltóautót. 

A Motor Ördögei Baráti Kör vonultatott fel szebbnél 
szebb motorokat. Ezúton is köszönet érte.

Sokan betértek a délelőtt folyamán az „Egészségsátor-
ba”, ahol Koncz Györgyné és Páli Szilvia várta az érdeklő-
dőket. 

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a vérnyomásukra, illetve 
a bátrabbak vércukor szintjüket is megmérettették. A vá-
rakozás ideje alatt a gyermekek és felnőttek is tölthettek 
ki egészségtesztet. A feladatlapon többnyire a mindennap-
jainkban előforduló, egészségünkkel kapcsolatos kérdések 
szerepeltek. A résztvevők kis ajándékcsomagot kaptak. 

A szűrővizsgálat alkalmával 1-1 kontrollra történő visz-
szahívás is szükséges volt. Néhány hasznos tanáccsal, 
tájékozta tó füzetekkel is gazdagodhattak a megjelentek, 
az egészséges nassolás megismeréséhez pedig kóstoló is 
rendelkezésre állt.

Délután a változékony időjárás miatt, a biztonság kedvéért  
megépített nagy sátor alatt foglalhatott helyet a szabadtéri 
színpadon zajló események közönsége. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester köszöntőjével 
vette kezdetét a kulturális műsor, melyben láthattuk a Besnyői 
Népdalkör és a Szironta Csengettyű- és Citerazenekar,  
az Örökmozgók, a besnyői néptánccsoport, a művészeti  
iskola növendékei, iskolánk 4. osztályosainak ”Palkó és sza-
mara” című előadását, valamint a karate csoport bemuta-

Falu- és gyermeknap 2013.
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tóját, majd a nap sztárvendégei, Szinetár Dóra, őt követve 
Janicsák Veca, majd Jolly és Suzi lépett színpadra. 

A jó hangulatú este utcabulival zárult.
Köszönöm a helyi és a kistérségi kulturális csoportoknak, 

együtteseknek, hogy műsorukkal emelték a falunap színvo-
nalát: a Besnyői Népdalkörnek, a besnyői néptánccsoport-
nak, a Szironta Csengettyű- és Citerazenekarnak, a besnyői 
tánciskolásoknak, az Örökmozgó tánccsoportnak, iskolánk 

4. osztályosainak, Bachmann Tibornak és a karatésoknak, 
valamint a gyermekeket felkészítő pedagógusoknak.

Köszönetet mondok a falunapon nyújtott a segítsé-
gért Baki Ferencnének, Beutler Gábornak, Fenyves Tibor-
nak, Fenyvesné Marcsinak, Fricz Dorkának, Fricz Vikinek, 
Fricz Zoltánnak, Konczné Mártinak, Matkovics Lászlónak, 
Páli Szilviának, Petkes Andrásnak, Pintér Attilának, Szabó  
Bandinak, Szabó Bandusnak, Szabó Donátnak, Szabó  
Rolandnak, Szabóné Nagy Juditnak, Szalados Csabának, 
a polgárőrségnek, községünk Képviselő-testületének, dr.  
Bugyi Katalinnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak.

Megköszönöm továbbá az Ercsi és Vidéke Takarékszö-
vetkezet helyi fiókjának támogatását. 

Remélem, hogy mindenki jól érezte magát a falu ünne-
pén, és jövőre is találkozunk a besnyői falunapon!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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2013 júniusában rendeztük meg az I. Besnyői lovasnapot. 
A kedves látogatók testközelből ismerkedhettek lovakkal, 
csikókkal és póni lovakkal. A lovakon kívül sok-sok más ér-
dekes program is várta a vendégeket. A legkisebbeknek 
ugrálóvárral, állatsimogatóval kedveskedtek a szervezők, 
a nagyobb korosztály számára pedig a csikós bemutató, a 
Székesfehérvári Lovagrend bemutatója és a házi ügyessé-
gi versenyek, díjugrató versenyek és fogathajtó versenyek 
látványa nyújtott maradandó élményt. Ezen kívül kipróbál-
hatták magukat íjászkodásban és lovaglásban is a látogatók,  
valamint a népi játszótér 20 féle fajátéka és a kézzel hajtott 
kosaras körhinta rejtelmeiben is elmerülhettek. 
Akinek ez nem volt elég, az különböző bőrből készült dolgo-
kat is készíthetett a kézműves területen, egy kis segítséggel. 

A nap zárásaként sor került az elmaradhatatlan tombola hú-
zásra is ahol - a lovasnaphoz híven - a fődíj egy kiscsikó volt!

Egyúttal köszönjük az összes tombola felajánlást, a támo-
gatásokat és egyéb segítséget.

Külön köszönet fő támogatóinknak: 
Andrásiné Magyar Éva    
Audit-89 Kft.     
Avium Baromfi Feldolgozó Üzem (Andrási József) 
Baki Endre, ifj. Baki Endre    
Baki-Transz (Baki Imre)    
Besnyő Község Önkormányzata   
Besnyő Községért Közalapítvány   
Bozsoki Marianna     
Bőle Ferenc     
Éden Plusz Kft. (ABC)    
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet    
Ercsi Pékség     

Farkas Gábor     
Farlamex Kft. (Farkas Lajos)     
Gémesiné Fejes Zsuzsanna    
Germánné Lakatos Ibolya    
Jakab Attila     
Keilbach Sándor     
Keresztúri Béla     
Kollárné Farkas Éva    
Kovács Péter      
Kupi Józsefné     
NZS Bt.      
Petkes András     
Rideg Gyuláné     
Sallai MGTSz  
(Kereszt Sándor, Pesszer Béla, Matkovics László)
Szász Sándor     
Sziront’Art Közhasznú Egyesület 
Varga Tamás     

A rendezvény lebonyolításáért és önkéntes munkájukért 
köszönetet mondunk: Dj. Dody és Buci, Farkas Józsefné, 
Farkas Norbert, Gémesi Endre, Keresztúri Balázs, Keresztúri  
Béla, Keresztúriné Csete Ildikó, Kövér Zsolt, Pesszer Béla, 
Pesszer Fruzsina, Petkes András, Petkes Andrásné, Petkes 
Gábor Márton, Pető László, Simon László, Szabó András, ifj. 
Szabó András, Szabó Roland, Tóth Zsolt, Trutman László, 
Varga Tibor, Varga Zsolt, Vászin Anna, Vörös Zsanett, továb-
bá az Önkormányzat közmunkásainak, a Besnyői Polgárőr-
ségnek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Pusztaszabolcsi 
Mentőszolgálatnak, az Adonyi Rendőrőrsnek.

Külön köszönet: Hallósy Péternek és csapatának
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