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Kedves Besnyőiek!
Méltán vagyunk büszkék arra, a Besnyő
viszonylatában nagynak számító beruházásra, amelynek keretében jelentős
fejlesztéseket valósítottunk meg több
utcánk aszfaltozásával, megújításával és a kapcsolódó környezetszépítő
munkálatokkal.
Az élhető és szerethető faluképhez hozzátartozik, hogy pormentesek az utak,
az óvoda parkolója, hogy esztétikus és praktikus a buszmegállók kialakítása, illetve hogy méltó módon közelíthető
meg községünk gyönyörű temploma. Nagy öröm a műfüves pálya elkészülte, melynek használatával kapcsolatos
útmutatót is találnak a Besnyői Hírmondóban.
E helyről is boldog nyugdíjas éveket kívánunk a nyugállományba vonuló Baki Ferencnének, aki meghatározó
alakja volt és marad általános iskolánknak, és sok éven át
vállalt aktív közéleti szerepet: képviselőként is ténykedett
Besnyőért.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Elballagtak
nyolcadikosaink

A végzős diákok idén is megtartották az iskolánkban hagyományos bolond ballagást

7. Gyermeknappal
egybekötött családi nap
2014. május 24. napján került megrendezésre településünkön az önkormányzatunk által szervezett 7.
Gyermeknappal egybekötött családi nap. Délelőtt igyekeztünk legifjabb polgáraink és a futballrajongók kedvében járni.

Legifjabb tehetségeink

Folytatás a 2. oldalon

A 2013/2014-es tanév végén 12 ballagó diák vett búcsút
a besnyői iskolától, diáktársaktól, tanároktól, név szerint:
Döbröczöni Sándor
Méhes Anna Margaréta
Farkas Luca
Pup Fruzsina
Farkas Sándor
Sattmann Renáta
Kokics Zsófia Veronika
Schillinger Levente
Kovács Zsófia Réka
Szuszán Vilmos
Kurucz Lambert
Urbán Balázs
A ballagtató osztályfőnök: Kovácsné Németh Csilla
„Keresd, az életben mindig a szépet
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz,
S hidd el, ha sokszor durva is az élet,
Mindig találni benne kellemest és szépet.”
Goethe gondolataival kívánunk nektek további életetekhez
jó egészséget, tanulmányi és családi sikereket és nem utolsó
sorban sok-sok szeretetet!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

7. Gyermeknappal egybekötött családi nap
Folytatás az 1. oldalról

A délutáni műsorban pedig neves vendégelőadók, országszerte híres helyi művészeti csoportjaink, községünk
legifjabb tehetségei egyaránt szerepet kaptak.
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát ezen a
napon.
Folytatás a 12. oldalon

Besnyői Népdalkör

Szakemberek vártak minden érdeklődőt az Egészségsátorban.
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a vérnyomásukra, illetve a
bátrabbak vércukor szintjüket is megmérették.

Karatésok

Kreatív feladatokkal várták az óvónénik és a dajka nénik a gyerekeket

Besnyői tánciskolások
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Sajnos a szeles idő miatt elmaradt a hőlégballonozás

ÉPÜL-SZÉPÜL BESNYŐ – FEJLESZTÉSEK
Jelentős
útfelújítások
településünkön
Önkormányzatunk az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának eredményeként és sikeres pályázatunknak köszönhetően jelentős útfelújítási munkákat végezhetett el 2014.
év májusában.
Az Iskola köz, a Piac tér, a Bem, a Dózsa Gy., az Árpád, a
Szegfű, a Vörösmarty, a Zrínyi, a Jókai, a Pipacs, a Diófa,
a Viola, az Ady E. utca aszfaltozása, az Új, a Belmajori,
aTáncsics, a Móra és a Kossuth utca egy-egy szakaszának aszfaltozása, a Diófautca kövezése és a Toldy, az Új, a
Szabadság, az Arany J., a Damjanich és a Dankó utca kátyúzása készült el a felújítás kertében.
A jelenlegi Képviselő-testület távlati terve, amennyiben erről még lesz lehetősége dönteni, természetesen
az, hogy ha újabb pályázati lehetőség nyílik az adósságátvállalásban nem részesült települések számára, az aszfaltozásból most kimaradt utak aszfaltozására és a járdák
felújítására nyújt majd be pályázatot.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Vörösmarty utca

Dózsa György utca

Piactér utca

Új utca
Folytatás a következő oldalon
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Az útfelújítás részeként leaszfaltoztuk a templom bejáratához vezető utat is

Petőfi-Táncsics utca sarkán lévő buszmegálló a térkövezés után

Az útfelújítás részeként elvégeztük az óvoda bejáratánál lévő terület rendbetételét. Az óvoda bejáratához
vezető teret aszfaltoztuk, a parkoló pedig köves burkolatot kapott.

Fő – Rákóczi utca sarkán lévő buszmegálló

Új térkő burkolatot kapott
mindhárom buszmegállónk

Petőfi-Széchenyi utca sarkán lévő buszmegálló
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Felújítottuk az iskola
udvarában lévő színpadot
A felújítás során a már elhasználódott színpad fedését
polikarbonát lemezekre cseréltük és közmunkaprogram
keretében a színpad oldalát műgyantával vontuk be

Műfüves sportpálya építése
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nagyon
fontosnak tartja az egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztések
támogatását is.
Ezért a lehetőséget kihasználva
önkormányzatunk 2013. év őszén
pályázatot nyújtott be a Magyar
Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Program keretében
sportfejlesztésre meghirdetett támogatás igénylésére.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően településünkön június
elejére megépült a 20 x 40 m
(22 x 42) méretű műfüves futballpálya.
A mai követelményeknek megfelelő futballpálya több funkciót
is betölt majd településünk életében, hiszen szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmas, mint
a sportegyesület vagy intézményeink sportprogramjainak segítésére.
Reméljük, a sportszerető bes
nyőiek örömmel veszik majd
használatba az új létesítményt.

A műfüves sportpálya használata:
A sportpályát hétköznap 8-16 óra között közoktatási
intézményeink használják, kedd, szerda és pénteki
napokon 16-20 óra között Sportegyesületünk használja, azon túl a pálya bérelhető.
Bejelentkezni a pálya használatára, bérlésére
Kovácsné Áginál lehet a 0630 719 6907 telefonszámon.
A pályát bérelni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfő:
16-20 óráig
Csütörtök: 16-20 óráig
Szombat:
10-20 óráig
Vasárnap:
10-20 óráig
A pálya bérleti díja augusztus 31. napjáig:
1.500 Ft/óra

Műfüves sportpálya használatra vonatkozó szabályok:
A műfüves sportpályára lépéskor váltócipő használata kötelező!
Hernyótalpas vagy teremcipőben lehet a pályát
használni, gumistoplis és éles cipő használata tilos!
Rágógumival sportolni balesetveszélyes és tilos!
Nézők, érdeklődők a műfüves területen kívül, illetve
a palánkon kívüli területen tartózkodhatnak!
A műfüves sportpálya teljes területén ételt (különösen szotyolát, tökmagot) fogyasztani tilos!
A műfüves sportpálya területén dohányozni tilos!
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ÉLELMISZEROSZTÁS
A Karitász támogatásában működő EU-s csomagosztás
időszaka ideiglenesen véget ért, ennek ellenére Besnyő
településszerencsére nem maradt támogatás nélkül.
Sikeres pályázatot tudhat magáénak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából. Ezen osztásokkor nem tartósélelmiszer osztás, hanem élelmiszermentés valósul meg,
melynek során „lejárat” közeli termékek kerülnek kiosztásra.
2014. június 30-án Besnyő település is lehetőséget kapott,
hogy ilyen élelmiszereket oszthasson szét a rászoruló családoknak. Joghurt, puding, sütőpor, konzerves kukorica került
az osztáson megjelenő családokhoz.
Élelmiszeradományban részesülhetnek a helyi önkormányzat szociális ellátásait igénybe vevők köréből azok, akik:
– Egyedülálló személyek, szociális alapellátás keretében étkeztetést vesznek igénybe
– Kisnyugdíjasok,
– aktív korú, hátrányos munkaerőpiaci helyzetűek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve rendszeres szociális segélyben részesülnek,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
– lakásfenntartási támogatásban részesülnek
– a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátásában részesülnek és a fenti szempontrendszernek megfelelnek.
– azok a személyek, akik valamilyen válságos élethelyzetbe
kerültek és segítségre szorulnak.
Mivel ezek az osztások ad-hoc jellegűek, így előre nem
tudható az időpontjuk és gyakoriságuk, ezért a felkészülési
idő is rövidebb. A felajánlott élelmiszereket 2 napon belül el
kell szállítani és maximum 15 napon belül kiosztani.
Az eddigi évenkénti 2 alkalommal ellentétben, ezek ennél
többször is kivitelezhetők lehetnek, amennyiben az Élelmiszerbanktól felajánlás érkezik. Mivel a csomagokban tejtermékek is vannak, így azok tárolására településünkön nincs
lehetőség, ezért azonnal a családokhoz kell juttatni a termékeket.
Az osztás során többször szembesültem azzal a helyzettel, hogy a listán szereplő nevek, illetve a hozzájuk tartozó
címek nem mindig mutattak egyezést, így kérek mindenkit,
aki részesült adományban és az aláíráskor valamilyen eltérést tapasztalt, hogy a helyi családsegítő szolgálatot felkeresve pontosítsa az adatokat!
Az adományok felvételekor az egy háztartásban élők bármelyike, meghatalmazás nélkül felveheti a csomagokat.
Amennyiben a kiértesített személy, illetve a vele egy háztartásban élők közül senki nem tud megjelenni a csomag
felvételéért, kérem, szíveskedjenek meghatalmazást írni annak, akit szeretnének a csomagért küldeni. A meghatalmazások tartalmazzák a meghatalmazó nevét, születési nevét (ha
eltér a névtől), születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi
igazolvány vagy TAJ számát, lakóhelyét.
A meghatalmazott nevét, születési nevét (ha eltér a névtől), születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi igazolvány
vagy TAJ számát, lakóhelyét, továbbá a meghatalmazás tényét, az osztás dátumát, mindkét féltől származó aláírást,
illetve két tanúval történő hitelesítést. A tanúk neve alatt tüntessék fel a lakóhelyet, személyigazolvány számot és saját
kezű aláírást. Több esetben is előfordult, hogy voltak, akik
nem kaptak csomagot, és jelezték, hogy az EU-s osztásokon
részt vettek. Ez azért fordulhatott elő, mert nem ugyanabból
alistából kerültek ki az itt felírt nevek.
Jelen esetben a fent leírt kritériumok alapján kerültek megállapításra a rászorulók. Amennyiben viszont bármelyik
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felsorolt ponttal egyezést találnak és nem kaptak csomagot,
vagy tudnak olyan személyről, aki kimaradt, kérem, jelezzék
a családsegítő szolgálatnál!
Mivel ezek az osztások eltérnek az előző években megszokottaktól, egy új rendszer felállításán kell dolgoznunk.
Egy olyan kapcsolati háló kialakítására van szükség, ahol
az információáramlás gyorsan és egyszerűen valósul meg,
hogy mindenki időben értesüljön az időpontokról. Ezért
szükséges az előforduló hibákat kijavítani a pontos elérhetőségek érdekében.
Bár jelen helyzetben nem tudok olyan mértékű támogatást nyújtani a családoknak, mint az EU-s osztások során,
bízom abban, hogy az élelmiszermentés során kiosztott élelmiszerek is segítséget nyújtanak a családoknak és kellemes
perceket és ízeket a gyermekeknek, unokáknak.
Léhner Nikolett
családgondozó

Ezúton is köszönetet mondok Besnyő Község Önkormányzat családgondozójának, Léhner Nikinek, aki
mindent megtesz azért, hogy a szociálisan rászoruló
családoknak segítséget nyújthasson.
Niki lelkiismeretes munkájának és sikeres pályázatának köszönhetően a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
legutóbb 9000 db jégkrémmel támogatta településünket. A sok finom édességet a gyerekek nagy örömére
július 23. napján át is vehették a besnyői rászoruló családok. Az osztásban nyújtott segítségért köszönet illeti az
Önkéntes Pont munkatársait is.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
Májusban a Pöttömsziget Óvoda mindhárom csoportjában
évzáró műsorral, versekkel, énekes játékokkal, mesedramatizálással, tánccal zártuk le az eseményekben gazdag
2013/2014-es tanévet.
Elbúcsúztak óvodánktól a nagycsoportos gyerekek, akiket az óvodás szép emlékek kísérnek el az iskolába.

Május 23-án a Maci csoportosokat délelőtt a Szülői Szervezet vendégelte meg, délután ünnepi műsorral köszöntek el az óvó néniktől, dajka néniktől, óvodás társaiktól.
A búcsúzó gyermekek névsora: Andrási Réka, Czeichner
Glória, Cseppen Leonetta, Csoknyai Milán, Góman
Dániel,Jakab Lajos, Kozma Dáriusz, Kurucz Hermina,
Nagy Laura, Nagy Vivien, Patatics Fanni, Takács Jázmin,
Varga Kíra. Kívánunk nekik sok szorgalmat, szép eredményeket a tanulásban!

A Falunapon a Szülői Szervezet szervezésében jótékonysági süti vásár zajlott, a befolyt pénzből óvodánkat
kívánják támogatni. Szeretnénk megköszönni minden
Szülőnek a tanévben nyújtott segítséget!
Júniustól az óvodás gyermekek többsége otthon élvezi a nyár nyújtotta örömöket. Szeptember 1-jén szeretettel
várunk minden kicsi és nagy óvodást az új tanévre!
Gönczölné Rákász Zsuzsanna
intézményvezető

Május 28-án a Sziront’ Art Művészeti és Kulturális
Közhasznú Egyesület szervezésében „Úgy tetszik, hogy jó
helyen vagyunk itt” – zenesziget és népi játékok témanap
került megrendezésre intézményünkben.
A színes programok sok élménnyel gazdagították a
gyermekek életét: népi hangszerek interaktív bemutatása, táncház, meseelőadás, ugrálóvár, lufihajtogató bohóc,
arcfestés, népi játékok.
A nap zárásaként az Alma Együttes játékos koncertje
nyújtott remek szórakozást a családoknak.
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2014-es második félévi karate eredmények
Bachmann Tibor 4. danos vizsgája után a tanítványok
is kitettek magukért, hiszen februárban Nánai Ferenc 8.
danos karate mester jött vizsgáztatni a karate diákokat és
mindenki eredményesen vette az akadályt.
Február végén Horváth József a karate diákolimpiára nevezett be, ami most először volt úgy meghirdetve, hogy továbbtanulási pontot is vitt magával az a
versenyző,aki érmet szerzett. Ezért az olimpián sok profi versenyző is képviseltette magát. József a 17 évesek
mezőnyében kumite (küzdelemben) versenyzett. A korosztályban 8 induló, köztük 6 válogatott versenyző volt
jelen. Sajnos a fiatal karatés első meccsét 2:0 pontozással elvesztette, attól az ellenféltől, aki a korosztály győztese lett, ezért Józsefa vigaszágon folytathatta a mérkőzést ahol nagyon szép és szoros mérkőzessen nyert, és
így bronzérem került a nyakába. Az Iváncsai Klubnak ez
az első Diákolimpiai érme.

Ezen a megmérettetésen az Iváncsaiak edzője,
Bachmann Tibor indult, küzdelemben.
A felnőtt Kumite rögtön az elején zajlott, így Tibor hamar a pályára került. Karatésunk ellenfele nem jelent
meg, így az Iváncsai fiatal továbbjutott. A következő ágon
izgalmas mérkőzessen Tibor 7:5-re diadalmaskodott, és
így a döntőbe jutott, ahol saját Budai XI csapattársa várta. Tibor sajnos vereséget szenvedett, így második lett.
A verseny végén Horváth József a 17 évesek mezőnyében indult, de két szoros mérkőzésen kikapott, és így
negyedik lett.
Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

Újra használható
a tornatermünk
Mint arról már korábban beszámoltunk, műszaki hiba
miatt le kellett zárnunk a tornatermünket. A vizsgálatok elvégzését követően a szakemberek megállapították, hogy anyaghiba okozta a problémát.
A helyreállítást a kivitelező cég végezte el a saját
költségén, melynek köszönhetően újra használhatják
a sportolásra vágyók a szép, felújított tornatermet.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Gratulálunk. Március végén Szigetszentmiklósra utazott az Iváncsai csapat a Kakusei országos karate bajnokságra.
A verseny végén a felnőtt kata formagyakorlatban
volt kettő érdekeltsége az Iváncsai csapatnak, hiszen ifj.
Bachmann Tibor és FábiánJános is versenyzett.
Most először fordult elő a klub történelmében hogy
edző és tanítvány egy versenyszámban induljon. De
egymással nem kerültek szembe, mert sajnos vereséget
szenvedtek ellenfeleiktől, de ami jó hír, hogy mindketten
a dobogó harmadik fokára állhattak. Ifj.Bachmann Tibornak sajnos nem volt ellenfele küzdelemben így sajnos a
felnőtt kumite elmaradt.
Nem sokkal később az old boys kumite vette kezdetét, ami Id. Bachmann Tibornak és Fábián Jánosnak volt
nem kis feladat. A versenyszámban négyen indultak, így
körmérkőzést hirdettek. János két mérkőzését fölényes
pontozással nyerte és az utolsó, döntő mérkőzésén szoros, 5:4 arányú pontozással alulmaradt, így ezüstéremmel térhetett haza. Id. Bachmann Tibor nagyon szép,
szoros mérkőzéseket vívott, végül a harmadik helyen
végzett. Gratulálunk a versenyzőknek!
Április 12-én Ercsi adott otthont a 2014-es fudokán országos bajnokságnak.
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„Osztály, vigyázz!

Igazgató bácsinak jelentem, az 50 éves osztály, nem tudom pontosan,
hány fővel, a találkozón megjelent!”
A kölcsönös köszöntők, egy kis nosztalgiázás után bemutattam a jelenlegi iskolaigazgatót, Kovács Gábornét,
majd megnéztük a felújított tornatermet, amelyet mi még
nem használhattunk, mert később épült fel. Ezt követően, a
közös fotózás után oldottabb hangulatban, fehér asztal mellett folytattuk a beszélgetést, mindenki dióhéjban elmondta
élete 50 évének történéseit… Örömünkre szolgált, hogy csatlakozott Kovács Istvánné tanító néni is hozzánk. Néhányan elhelyeztük a temetőben három elhunyt osztálytársunk sírjára
az emlékezés virágát. (A negyedik osztálytársunk sírjára pár
nappal később jutott el a virág az iváncsai temetőbe.)
Késő délutánig tartott a jó hangulatú találkozó, elénekeltük
régi közös dalainkat, a Helytörténeti Gyűjtemény fotóit nézegetve felidéztük régi emlékeinket.

Megilletődve álltak fel a jelentéshez az iskola 8. osztályának
padjaiból az öregdiákok.
50 éves jubileumi találkozót ünnepeltünk. Izgalommal próbáltuk egymást felismerni, nem mindenkit sikerült.
A névsorolvasás, a felújított tablóról történt. (Az eredeti
tabló régen tönkre ment, a felújítást Gábor Ferenc tanár úr és
Denkovics Gyula volt diák végezte el. Köszönet érte!)
Megemlékeztünk azokról a volt tanárainkról és osztálytársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk, örökre eltávoztak.
Említést tettünk azokról is, akik valamilyen ok miatt
nem jöhettek el a találkozóra. Örömmel üdvözöltük Nagy
Ferenc igazgató bácsit és Vuleta Györgyné tanár nénit.

Egy kis statisztika:
Az 1960-ban felépült új iskolában az 5. osztályt kezdtük el.
Előtte a régi göböljárási iskolába (volt, aki máshova) jártunk.
Az iskola igazgatója Takács Mihály volt, osztályfőnökünk:
Takács Mihályné. Egy év múlva új igazgató került az iskola
élére: Nagy Ferenc. Osztályfőnökünk Nagy Ferencné lett.
8 osztály létszáma 39 volt. (Egy osztálytársunk az utolsó
évben elköltözött, nem került a tablónkra, de a találkozóra
eljött.) A 40 diák közül meghaltak 4-en, meghívtunk 36-ot, a
találkozón részt vettek 24-en.
A 11 tanárunk közül öten nem élnek már, hárman eljöttek,
ketten nem tudtak eljönni, egyről nem tudunk.
Szuszán Jánosné
(Pacskó Jolán)

A 2014. évi önkormányzati választásokon képviselőjelöltként indulni szándékozók bemutatkozó
anyagát a Besnyői Hírmondó következő számában megjelentetjük, amennyiben 2014. szeptember
10-ig megküldik szerkesztőségünk e-mail címére: kata.koczka04@gmail.com
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Apáink útján…
A besnyői gyerekeknek a Sziront’Art Kul-Turi pályázati programjának keretében nyílt lehetőségük személyesen
is megismerkedni a bodonyi hagyományokkal, a táj szépségével, és távoli rokonaikkal, ugyanis június végén egy
hétre a Mátrába látogathattak táborozni. A 40 diák többsége az egyesület pályázati programjának keretében utazhatott, de 16 gyermek táborozását a Besnyő Községért
Közalapítvány támogatta. A programok során a gyerekek
megismerkedhettek a környék látnivalóival, a helyi templommal, az ország legmagasabban fekvő vízesésével, jártak a parádsasvári üveggyárban, a Kékesen, szövést, agyagozást tanultak és közben játékos vetélkedőkön tehették
próbára ügyességüket, rátermettségüket.
A Szironta TÁMOP-programjában egyébként csaknem kilencszáz gyermeknek biztosít tanórán kívüli foglalkozásokat.
Ezek között nemcsak különböző szakkörök, de számtalan kirándulás és táborok is szerepelnek. A velencei és
martonvásári diákotthonban például csengettyűs fejlesztő
foglalkozásokat tartanak, de a hangszer megjelenik az óvodások és iskolások számára biztosított programokon is.
A 2013/2014-es tanév második félévében mintegy
félezer diák vett részt a megye nyolc településén (Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Lovasberény, Martonvásár,

Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Velence) zajló Szirontás programokon. Szeptembertől pedig folytatódnak a szakkörök és
kirándulások.
A képes élménybeszámolók elérhetők a Szironta Együttes Facebook-oldalán, de a programokról a www.kulturi.
hu internetes oldalon is bővebb információval szolgálnak
a szervezők.

HATÁRTALAN LEHETŐSÉG
2014. július 6. és július 13 között Erdélyben táboroztak a
besnyői diákok. A helyi általános iskolából több mint húsz
tanuló Csíkkarcfalván, az Olt-patak mentén töltött egy hetet. A gyerekek számára ingyenes nyaralást a Sziront'Art
Közhasznú Egyesület Kul-Turi pályázatának keretében, Európai Uniós forrásból biztosította. Besnyőn hasonló lehetőségük még nem volt a gyerekeknek.
A diákok a héten bejárták a Csíki-medencét. Megnézték Gyergyószék és Csíkszék nevezetességeit: szálláshelyükön, Csíkkarcfalván a helyi erődtemplomot, a madicsai
és nagyloki borvízforrást, a közeli Csonka-tornyot. Jártak a
Gyilkos-tónál, a Békás-szorosban és a Békási-víztározónál.
Gyimesbükkön, az ezeréves határon a Rákóczi vár romjait, Csíksomlyón pedig a Kis-Somlyó hegyet mászták meg
és pihentek meg a szabadtéri oltárnál, de a kegytemplomba is ellátogattak. A Csíki Székely Múzeumban a székelyek
életét, szokásit bemutató tárlat mellett a néhány száz évvel
ezelőtt élt elődeik bőrébe bújtak.
Erdély természeti és épített öröksége után a folklórral ismerkedtek a fiatalok. Helyi mesemondótól hallgattak legendákat, majd a Hargita Néptáncegyüttes tagjai a
táncházban mutatták meg a gyerekeknek a környék néptánc-hagyományait – élő zenére. A tanulók a csíki népviseletet is magukraölthették.
Hazafelé a Sóvidéket is meglátogatták. Ott nemcsak a
korondi kézműves kerámiákkal ismerkedhettek meg, de a
parajdi sóbányába is ellátogatott a csoport, amely rengeteg élménnyel érkezett haza Besnyőre.
A Sziront’Art Kul-Turi projektje egyébként 25 millió forintos uniós támogatásból valósulhat meg. Az egyesület azt
vállalta, hogy egy éven át a térség nyolc településének ki-
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lenc oktatási-nevelési intézményében biztosít tanórán kívüli foglalkozásokat mintegy kilencszáz diáknak.
Ezek főként az élő népi hagyományok megismertetésének lehetőségét kínálják a gyerekeknek, de sajátos
nevelési igényű tanulóknak csengettyűs foglalkozásokat is
tartanak.
A pályázattal kapcsolatos szakkörök, táborok eseményei folyamatosan nyomon követhetők az interneten a
www.kulturi.hu címen, vagy a Szironta Együttes facebook
oldalán. Ez utóbbi helyen képes élménybeszámolót is láthatnak erdélyi utazásunkról. Bár a Sziget Napijegy már
gazdára lelt az oldalunkat lájkolók között, de augusztusban
a színházkedvelőket hívjuk játékra portálunkon, érdemes
lájkolni profilunkat!

II. BESNYŐI LOVASNAP
Lovaglás, lovas kocsizás és íjászkodás volt a program a II.
besnyői lovasnapon
A besnyői lovasok tavaly először rendezték meg a
lovasnapot, ami a tavalyi nagy sikerre való tekintettel
2014. június 14-én, immár második alkalommal is megrendezésre került.
A rendezvény nevéhez híven idén is a lovaké volt egy
napra a főszerep Besnyőn. Aki a több tucat ló látványával
nem elégedett meg, az további színes programok között
válogathatott, a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig. A kicsiket idén is ugrálóvár és kézzel készült fa játékok
várták. A nagyobb korosztály figyelmét a sok lovas program valamelyike biztosan le tudta kötni. A programok között idén is volt díjugratás, fogathajtás és lovas ügyességi
verseny, melyre szép számmal volt nevező. A bátor versenyzőknek egy újdonság is volt a díjkiosztásnál, ugyanis
most először adták át a besnyői lovasnap vándorserlegét, amit minden évben a legjobb fogathajtó fog megkapni.

Az idei évben ezt a serleget sikerült Besnyőn tartani.
Most először rendeztük meg az íjászversenyt is, ahol pár
próbalövés után bárki kipróbálhatta magát. A programok
között természetesen megtalálhatták továbbá a lovaglást,
a póni lovaglást és a lovas kocsizást is, aki pedig kicsit
pihenni szeretett volna, bármikor beülhetett kézműves
sátrunkba, és elkészíthette saját munkáját.

nálunk, ezúton is elnézést kérünk mindenkitől, aki csak
emiatt látogatott ki rendezvényünkre, de reméljük, hogy a
rögtönzött csikós bemutatóval és az egyéb lovas bemutatókkal tudtunk kárpótolni minden kedves vendéget!
A rendezvényt az idei évben is rengeteg besnyői és
környékbeli vállalkozó, vállalkozás és magánszemély
támogatta, amit ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek!

Továbbá köszönjük az összes önkéntes munkáját is, akik
hozzájárultak rendezvényünk zavartalan lebonyolításához.
Reméljük, minden kedves vendégünk jól érezte magát
és jövőre már-már hagyományként rendezhetjük meg
újra ezt a programot.
Petkes András

Besnyôi Hírmondó

Az év sztárvendége a pusztaötös lett volna, akik sajnos (a
szervezők hibáján kívül) végül mégsem tették tiszteletüket
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Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,
OSZK ISSN 2061-0963
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A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com
Készült 650 példányban, 2014. július 25-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 3/BH/2014.
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7. Gyermeknappal egybekötött családi nap
Folytatás az 1. és 2. oldalról

Ezúton is mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult a
Falunap sikeréhez, munkájával vagy támogatásával,
vagy előadóként emelve annak színvonalát.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Sziromkások

Iskolánk néptánccsoportja

Iskolánk néptáncosai, az új moldvai viseletben

Iskolánk legkisebb néptáncosai is nagyon ügyesek voltak
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A nyugdíjas élet
küszöbén
Baki Ferencné Rózsika néni életében is elérkezett az a nap, amikor
már nem az iskolai csengőhöz igazítja a napirendjét, hanem más, új
feladatokkal tölti meg a naptárát.
Egy olyan tevékeny ember, mint
ő, aki az elmúlt 39 évben a besnyői
iskoláért, a gyerekekért és a munkatársaiért, az itt élőkért dolgozott, bizonyáranem könnyen lassít
nyugdíjas tempóra, így biztosak lehetünk benne, hogy ő sem fog soha semmire ráérni, an�nyi dolgot talál magának….
Rózsika néni a rácalmási általános iskolás évek után
Dunaújvárosban érettségizett, majd Pécsett szerzett
magyar-orosz szakos általános iskolai tanári diplomát.
1975-ben került a besnyői iskolába, ahol 27 éven át vezető beosztásban dolgozott, kereken 20 évig volt az intézmény igazgatója.
Rózsika néni – ahogy ő maga megfogalmazta – élete
nyitott könyv a besnyőiek előtt, a faluba kerülése óta aktív résztvevője volt a közéletnek.
Képviselő-testületünknek a 2010-es választásokig tagja volt. Számára mindig az Ember, a tanítványai voltak a
középpontban, méltán vívta ki a közösség tiszteletét és
szeretetét. Most, amikor búcsút int az iskolának, és végre talán saját magára is több időt fordíthat, azt kívánom neki a Képviselő-testület és a besnyőiek nevében,
hogy legyen jó egészsége, legyen része örömökben és
bőségben, vegye körül szerető családja és barátai az
elkövetkezőnyugdíjas években!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

