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Kedves Besnyőiek!
Végre nagyon jó az idő, egyre többet
tartózkodhatunk a szabadban.
Környezetünk rendbe tétele elengedhetetlen, de természetesen
a szabályok betartása is kívánatos,
mind a tűzgyújtás, mind a közterületi szemételhelyezés tekintetében,
amivel kapcsolatban tájékoztatót olvashatnak a Besnyői Hírmondó e
havi számának hasábjain. És ha már
jó idő és szabadtér, akkor szabadtéri programok: újra
találkoznak a csengettyűsök, készülünk a május végi falunapra, ami gyermek- és családi nap is lesz, hagyományainknak megfelelően, sztárvendégekkel, megszokott
és új szórakoztató programokkal, és már most adunk
némi hírverést a lovasnapnak is.
Lapunkon keresztül Besnyő község is tisztelettel köszönti az Amerikában élő, 85. születésnapját ünneplő
Prof. Dr. Bejczy Antalt, aki Göböljáráson töltötte gyermekkorát. Jó érzés tudni, hogy ilyen nagy tudású, remek
ember termett e tájon.
Hívjuk, várjuk Önöket és barátaikat, ismerőseiket falunapunkra! Jöjjenek minél többen, ünnepeljünk együtt!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Sok szeretettel köszöntjük
az édesanyákat,
nagymamákat, dédiket!
Devecsery László: Édesanyámnak
Napraforgó fényre fordul,
én tehozzád szólhatok:
Édesanyám! Hozok néked
messzi-égről csillagot.
Ám, ha őket el nem érem,
a szemedet keresem,
belenézek és megértem:
mily nagy kincs vagy énnekem.
Fénylőbb, szebb a csillagoknál,
minden égi ragyogásnál,
az, amit én tőled kaptam:
e szépséges nagy titok,
HOGY A GYERMEKED VAGYOK!

Egy rendőrségi eljárás margójára
E helyen tájékoztatjuk Önöket arról a rendőrségi eljárásról, amely Háder József feljelentése alapján 2015. január
26-án indult Besnyő Község Önkormányzata ellen –
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt –, és amely eljárást 2015. március
2-án le is zárt a rendőrség.
A megszüntető határozat kimondja, hogy az eljárás során beszerzett adatok alapján megállapították, hogy „hűtlen kezelés, illetve más bűncselekmény elkövetése nem
történt, így a nyomozás megszüntetésre került”.
Az eljárást a rendőrség lefolytatta, és egy bő hónap
után a nyomozást meg is szüntette, hiszen a feljelentés
szerinti vád teljesen alaptalan volt.
Mint ahogy azt Önök az elmúlt években már megtapasztalhatták, önkormányzatunk valamennyi tagja, magamat is beleértve, és hivatalunk munkatársai is, nagy
körültekintéssel, a legjobb szándék által vezérelve, becsületesen és tudásunk legjavát adva végezzük munkánkat.
Erre polgármesterként nagyon büszke vagyok.

Sajnálatos, hogy időt, fáradságot, energiát kell fordítani
ilyen eljárásokra, légből kapott vádak nyomán, immár
nem először.
Természetesen már túl vagyunk az újabb procedúrán,
és már csak annyi dolgom maradt, hogy korrekt módon
tájékoztassam Önöket a történtekről. E tájékoztatóval
csupán annyi a szándékom, hogy a falu nyilvánossága
elé tárjam az információt és közös gondolkodásra hívjam fel Önöket.
Önök hogy látják, jó-e az faluközösségünknek, hogy
Besnyő község neve ilyen alaptalan rágalmak kapcsán
kerül megemlítésre?
Ha Önök is úgy látják, hogy ez a viselkedés méltatlan
községünkkel szemben, kérem, adjanak ötletet, hogy
mi, mint faluközösség, miként vehetnénk elejét további,
megalapozatlan ármánykodásoknak?
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

MEGEMLÉKEZÉS
„Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.”
Juhász Gyula: Március idusára (részlet)
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, a szabadságharc hőseiről emlékeztünk meg 2015.
március 13-án a Faluházban, majd az azt követő koszorúzással a kopjafánál.
Iskolánk tanulóinak színvonalas műsoráért köszönet
illetia diákokat és a felkészítő pedagógusokat.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Újabb adományosztás
településünkön
Besnyő Község Önkormányzata által fenntartott Családsegítő Szolgálat családgondozója, Léhner Nikolett szervezésében újabb adományosztásra került sor 2015. március
19-én, Besnyőn. Az osztáson a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából 1.518.450.-Ft értékben adtunk át élelmiszereket,
melyek szállításában az Avium 2000 Kft., szortírozásában
és az osztásban pedig önkormányzatunk munkatársai segédkeztek.
Ezúton is köszönjük mindannyiuk munkáját.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A tűzgyújtás
rendje Besnyőn

Itt a jó idő, a gyermekek egyre több időt töltenek a
szabadban, és újra birtokba vették a játszóteret

A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében az avar és kerti hulladék
égetését csak az alábbi időpontban lehet végezni:
Január 1. és szeptember 30. napja között: minden
héten csütörtök 13.00 órától péntek 22.00 óráig.
Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott időponttól eltérő időpontban az avar és kerti hulladék
égetése tilos.
Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az
együttélési szabályokat tartsa be!
Ellenkező esetben bírságolni leszünk kénytelenek!

FELHÍVÁS

Az ebek veszettség elleni oltására Besnyőn
2015. május 7-én 15 órától 18 óráig
és 2015. május 9-én 9 órától 12 óráig
a Polgármesteri Hivatallal szembeni parkolóban kerül sor.
A veszettség elleni oltás díjköteles, az oltás helyszínén fizetendő.

A veszettség elleni oltás és féreghajtás egységes bruttó ára: 4.000 Ft – az eb súlyától és
méretétől függetlenül!

NAGYON FONTOS:

Megkérünk minden kutyatulajdonost, hogy az összevezetéses kutyaoltásra, csak chippel ellátott kutyákat hozzanak, mert csak azokat az ebeket olthatja be
az állatorvos, melyeket már egyedileg megjelöltek.
A 115/2012. (VI.11.) Kormányrendelet értelmében
2013. január 1-től minden, négy hónaposnál idősebb
ebet csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölve lehet tartani.
Nem oltható az összevezetés során olyan eb, amely
betegségre utaló tüneteket mutat, illetve fékezhetetlen és ezzel veszélyezteti környezetét.
A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8.§ (2 bek.) értelmében, a veszettség elleni védekezés feltételeként
kötelezőez ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtószerrel való kezelése.
Az összevezetett eboltásra a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII. 20.)
FVM rendelet 7.§ 1) c), valamint a Magyar Állatorvosi
Kamara Szabályzata az ebek veszettség elleni védőoltásáról (EVEV) alapján kerül sor.
A háznál történő oltás előzetes, telefonos egyeztetést
követően történhet, 4.000 Ft (oltási és féregtelenítési)

+1.000 Ft kiszállási díj ellenében. Oltási könyv pótlása 500 Ft!
Dr. Kelemen Ferenc
magán-állatorvos
mobil: 0630 530 1513

FELHÍVÁS!
Sajnálatos módon több helyütt tapasztalható
jelenség településünkön, hogy egyes ingatlantulajdonosok az ingatlanukon keletkező kerti hulladékot összegyűjtik és azt az ingatlanuk előtti
közterületen helyezik el. Felhívom a figyelmet,
hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény értelmében a hulladék közterületen való
elhelyezése minden esetben tilos. Így abban az
esetben sem megengedett, ha azzal a céllal helyezik el az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot a
közterületen, hogy azt idővel eltüzeljék.
Közterületen történő települési hulladék elhelyezése a hatályos jogszabályok értelmében
hulladékgazdálkodási bírság kiszabását vonja
magával.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy figyeljünk
együtt településünk tisztaságára, óvjuk környezetünket! Ellenkező esetben bírságolni leszünk
kénytelenek!
dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető
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Óvodai életünkből
A besnyői Pöttömsziget Óvoda eseménydúsan várta a tavaszt.
Március elején a Faluházban az Eleven Társulat előadásában
A nyuszi meg a sün c. mesedarabot tekintették meg ovisaink.
Minden kisgyermek figyelmét felkeltette az interaktív előadás.
Március 4-én az Arany János Általános Iskola diákjaival, tanáraival közösen égettük el a kiszebábokat, mellyel elűztük a tél
végét.

A 4.osztályosok Gergely napon az iskolába hívogatták óvodás
gyermekeinket. A színvonalas műsort Bodrogi Csilla tanítónő
állította össze és készítette fel tanítványait. Köszönjük szereplésüket! Március 9-13-a között tartottuk a „Huszárok hetét”. Ez
a hét a március 15-i ünnepről való méltó megemlékezésé volt.
Énekeltünk, mondókáztunk, verseltünk huszárokról, katonákról.
Készültek zászlók, lányoknak ünnepi párta, fiúknak huszársapka.

A március 16-20-ig terjedő hét az egészséges életmódra
hívta fel a gyermekek és szüleik figyelmét. Minden nap az „Ép
testben ép lélek!” gondolat jegyében zajlott. A hét folyamán készítettünk zöldségekről, gyümölcsökről, testápolásról, testmozgásról plakátokat, tornáztunk, megkóstoltuk a pusztaszabolcsi
tejüzem termékeit, ellátogattunk a mentőállomásra is. A gyerekek érdeklődve hallgatták Dr. Pásztor László főorvos előadását a
dohányzás káros hatásairól.

A hét utolsó napján csoportjaink gyermekei szüleikkel együtt
készítettek zöldség- és gyümölcsszobrokat, valamint együtt játszottunk mozgásos feladatokat a tornateremben.
A felnőttek rövid időre ismét gyermekekké válhattak. Március
végén a Süni csoportos ovisok óralátogatáson voltak a 4. osztályban. Az iskolába készülők „megízlelhették” az iskolai életet.
Április elején vártuk óvodánkba a „nyuszit”. Nagyon vidáman
és izgatottan telt ez a várakozás.

A gyerekek simogathattak kiscsibét, valamint élő nyuszit is,
amit köszönünk Tálasné Payer Krisztinának.
Április 14-én dr. Kecskeméti Beáta fogorvosnő tartott a helyes
fogápolásról előadást. A gyerekek megismerhették, melyik ételek teszik tönkre fogaikat, hogyan védjék, óvják azok épségét.
Gyermekeink vidáman, érdeklődve vettek részt programjainkon!
Minden segítséget, támogatást köszönünk a szülőknek!
„Azt mondják a cinegék,
itt a tavasz,nyitnikék,
kék ibolya, gyöngyvirág,
csupa öröm a világ!”
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SZIRONTA HÍRMONDÓ
Térítésmentesen elkészíti
Közelgő jubileum
Kilencedszer válik a csengettyűsök fővárosává Besnyő.
Május 16-án várjuk az ország csengettyűs együtteseit a szabadtéri színpadra.
Bár a CsengőFest elsősorban szakmai program, hiszen a
hangszerrel foglalkozó pedagógusok és zenészek egyetlen
találkozási és tapasztalatcsere-lehetősége, a közönségnek
is tartalmas időtöltést kínál. A résztvevő zenészek ugyanis
csapataikkal és egy közös produkcióval is bemutatkoznak. A
csengettyűsök koncertje május 16-án, szombaton 14 órakor
kezdődik majd. Itt bemutatkoznak a találkozóra jelentkezett
együttesek, majd a koncert végén a rendezvény hagyományainak megfelelően az összes zenész egyszerre szólaltatja meg az Európai Unió Himnuszát, Beethoven Örömódáját.
Ez egy házi rekordkísérlet is, hiszen évről évre célunk, hogy
minél több csengettyűn szólaltathassuk meg a zeneművet.
Tavaly sikerült megdönteni az eddigi rekordot: 292 csenget�tyűn csendült fel az ismerős dallam. Bízunk benne, hogy idén
ennél is több kis harang zengi majd az összetartozás himnuszát.
Hívjuk, várjuk az érdeklődő besnyőieket is a 9. CsengőFestre
május 16-án az iskolaudvarba, a szabadtéri színpadhoz!

adóbevallását a Szironta!
Ingyenesen segítünk kitölteni a személyi jövedelemadó bevallásokat. A családi adókedvezmények és a tartós betegség
után járó adó-visszatérítés igénylésében is kérheti közreműködésünket. Az adózókat május közepéig várjuk irodánkban.
Az adóbevallások elkészítésének egyetlen feltétele, hogy
az adózó személyi jövedelemadójának civil szervezetek részére felajánlható 1 százalékáról a Sziront’Art Közhasznú
Egyesület javára rendelkezzen, ezzel is támogatva kulturális,
közművelődési, művészeti tevékenységünket.
Az adóbevallásokat május 20-ig kell eljuttatni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz. Szintén eddig az időpontig lehet
rendelkezni az szja 1+1 százalékáról. A bevallások elkészítéséhez elengedhetetlen a munkáltató által kiállított, a 2014-es
adóévre vonatkozó igazolások csatolása.Az adózókat hétköznap 10 és 16 óra között várjuk a Faházban található Szirontairodában. Előzetesen lehet időpontot is egyeztetni (tel:
06-25-222-111, e-mail:iroda@kulturi.hu). Az adófelajánlás lehetőségével egyénileg is lehet élni. Az ehhez szükséges nyilatkozaton csak adószámunkat kell feltünteti: 18501472-1-07.
Köszönjük, ha gondolnak ránk ebben a formában is!

Megerősítette közhasznúságát
a Szironta Együttes
Közhasznú szervezetté nyilvánította a bíróság a Szironta
Együttest. Ezzel a tavaly hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv és az új Civil törvény rendelkezéseinek is megfelel
szervezetünk.
A közhasznúság új szabályainak való megfelelés elnyerése
csaknem egyéves folyamat eredménye. A korábbinál sokkal
szigorúbb feltételeknek kellett megfelelnünk, így közfeladat
ellátására irányuló tevékenységet, a megfelelő társadalmi
támogatottságot, erőforrásokat kellett igazolnunk. Ezt mind
pénzügyi, mind társadalmi feladatok tekintetében be kellett
mutatnunk a bíróságnak, amely csaknem egy éves bürokratikus folyamatot, két hiánypótlási eljárást követően április
elején küldte meg számunkra a közhasznúságot is rögzítő határozatot. Ennek értelmében 2015. február 1-jétől a
Sziront’Art Közhasznú Egyesület módosított alapszabálya
szerint – jogilag folytatólagosan – az új közhasznúsági feltételek meglétét is igazolta. A végzés tanúsága szerint a szervezet a Szironta Együttes megnevezést is jogosult a jövőben
hivatalos irataiban és dokumentumain használni.
A korábbi évek gyakorlata alapján az alapszabályban megfogalmazott céljaink is kibővültek. A gyermekek zenei fejlesztése, helyi civil kezdeményezések felkarolása, támogatása,
oktatási-nevelési feladatokban való közreműködés és közművelődési feladatok ellátása is szerepel az egyesület céljai
között. Ennek szellemében korábban már több civil szervezet, csoport is jelezte, hogy egyesületünk keretein belül kívánja ellátni feladatát, egyszerűsítve ezzel az adminisztratív
és szigorú jogi feltételeknek való megfelelést.
Közhasznú szervezetként az átláthatóság kulcskérdés, így
törvényi kötelezettségünk is a nyilvános működés. Projektjeinkről, működésünkkel kapcsolatos információkról szívesen
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
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Iskolánk hírei

Mindennapjaink és a plusz
A rövid szünet után kipihenten hozzáláttunk a hátralévő,
szünetmentes egység feladatainak áttekintéséhez. Programokban nem lesz hiány, s még sok- sok feladat áll előttünk.
Április 14-15-én a Sziget Színház előadásán vettünk részt:
az alsó tagozat a Mátyás, az igazságos c. mesét, a felső
tagozat az A dzsungel könyve c. darabot nézte meg. A
program ingyenes volt, az Ercsi Eötvös József Általános
Iskolával való jó együttműködés eredményeként. Természetesen mindenki nagyon jól érezte magát. Kovács Katalin
ismét rendezte a két buszt, amellyel utaztunk.
Április 15-én Dunaújvárosban részt vettünk a Tehetség
napja programon. Köszönjük a Sziront’Art vezetésének és
az iváncsai önkormányzatnak, hogy a gyerekek utaztatását
megoldották. A szülőkre ismét szükség volt, s ők is vállalták a kíséretet.
Három tanulónk részt vett a pusztaszabolcsi körzeti népdaléneklési versenyen április 16-án: Farkas Alíz 2., Tálos
Alexandra 3. helyezett lett.
Április 17-én Székesfehérváron 3 tanulónk a megyei Bendegúz versenyen szerepelt szépen. Mezőfalván voltunk
szavalóversenyen, ahol Kiss Márk 3. helyezett lett.
Április 21: Bálint Ágnes verseny Adonyban, április 22-én
Megyei TEK verseny, valamint matematika-logikai területi
vetélkedő Ercsiben, 16 tanulóval.
Az iskolai beíratás április 16-17-én rendben lezajlott. A
beíratást megelőzően több alkalommal volt közös program
az ovisokkal. Szeretettel várjuk a 16 kis tanulót.
A közlekedésbiztonsági pályázat eredménye 193680 Ft
lett. Indulunk a 2. fordulón is, bízunk a sikerben.
Az egészséges táplálkozás részeként 4 alkalommal zöldségkóstolót tartottunk, mellyel szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét a zöldségfélék fogyasztásának fontosságára
a mindennapi életben.
Befogadták a TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák c. pályázatunkat. Nagyon bízom benne, hogy eredményesen pályáztunk a 12 millió forintra, s számos programmal
gazdagodnakmindennapjaink.
A meglepetés napja volt április 11. Egy nagyon jól előkészített jótékonysági bált rendeztünk az iskola javára. A
szavak nem tudják visszaadni az érzést, amit közösen a
szülőkkel megfogalmaztunk. Fergeteges rendezvény volt.
Ehhez sok minden kellett: több mint 180-an jöttek el, s nagyon sokan támogatták elgondolásunkat. Nem vállalkozom
a felsorolásra, mert szinte egy emberként mozdultak meg
a településen élők, a vállalkozók, hogy kifejezzék támogató szándékukat. Sok értékes tombola s pénzadomány is
összegyűlt. A rendezvényre 170 ezer forintot költöttünk, s
621 ezer forint lett a tiszta bevétel. Erre nem számítottunk,
s hálás szívvel köszönjük a részvételt. Meg kell fogalmazzam, hogy az anyukák, apukák teljes összhangban, nagyon
jól tudtak együtt dolgozni. Előtte, közben és utána 8- 10
szülőmindig jelen volt, és segített, dolgozott. Iskolánk legidősebb tanulói palotással nyitották meg a rendezvényt, és
felléptek a művészeti oktatásban részt vevő lányok, két 6-7.
osztályos tanulónk és a Pyrgos, MothersDance csoport is,
nagy sikerrel. A gyerekek nevében köszönöm mindenkinek! A rendezvény, remélem, hagyománnyá válik, s jövőre ismét találkozunk.
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Fiaink nagyon szeretnek sportolni, s a „bőrt” rúgni. Körzeti, erős versenyben 2. helyezettek lettek. A sors úgy hozta, hogy részt vehetnek a megyei versenyen, április 26-án.
Drukkolunk nekik, s köszönjük a helyi sportegyesületnek a
két nagyon jó minőségű labdát.
Ismét mozgalmas időszakot tudunk magunk mögött, melyet a szülők, pedagógusok a gyerekekkel közösen éltek
meg.
Mátyási Sándorné
intézményvezető

Tisztelgés Bejczy Antal előtt
Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy a besnyői kötődésű
világhírű tudós 85. születésnapja a nemzetközi tudományos közélet kiemelt eseménye
az idén, és Bejczy Antal professzor szülővárosa, Ercsi a
közelmúltban kiállítással és előadással tisztelgett a tudós előtt.
A magyar származású Prof.
Dr. Bejczy Antal fizikus, az
Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA Jet Propulsion
Laboratory vezető kutatója, a California Institute of
Technology, illetve a Washington University in St.
Louis professzora, az Óbudai Egyetem díszdoktora, a nemzetközi űrkutatás és robotika kiemelkedő
személyisége 85. születésnapjához kapcsolódva az
Óbudai Egyetem 2015. február 16-17-én „Pioneer
of the Space Robotics” 2015 (Az űrrobotika úttörője 2015.) című rendezvénysorozattal, kiállítással,
nemzetközi kollokviummal és kapcsolódó programokkal mutatta be Bejczy Antal életét, szakmai tevékenységét, illetve a róla elnevezett Bejczy Antal
iRobottechnikai Központot (BARK).
A professzor szülővárosában, Ercsiben, április 1417-ig volt látogatható az a kiállítás, ami az Eötvös József Művelődési Házban rendeztek, Prof. Dr. Bejczy
K. Antal fizikus, az „Űrrobotika Atyja” címmel. A
kiállítás megnyitóján Dr. Gáti József professzor mutatta be a világhírű tudós életútját, melynek néhány
jelentősebb állomásáról az alábbiakban olvashatnak.
1930-ban született Ercsi Sina-telepen. Gyermekkorát a mai Besnyő területén, Göböljáráson töltötte,
ahol édesapja, Bejczy Jenő főintéző volt. Középiskoláit Kalocsán, a jezsuitáknál végezte. Esti tagozaton
beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karára.
1956-ban elhagyta az országot. Norvégiában
fejezte be tanulmányait, ahol egyúttal doktori címet szerzett alkalmazott fizikából. Az atomreaktorok
szakértőjeként 1966-ban NATO-ösztöndíjjal az Egyesült Államokba került, a Cal-Tech (California Institute
of Technology) műszaki egyetem fizika tanszékére.
Három év múlva kutatói állást kapott a NASA legnagyobb intézetének számító, még a Kármán Tódor
alapította JetPropulsionLaboratoryban (Sugárhajtás-
laboratórium), ahol azután a távirányítású robottechnika részlegét vezette. Több mint 150 publikációja
jelent meg a robottechnológia és a távirányítás területén, továbbá e témakörben 6 találmányát jegyezték be az Egyesült Államokban, s 41 kitüntetéssel
elismert újítást mondhat a magáénak.

1969-től nyugdíjazásáig, 32 éven át dolgozott a világhírű kaliforniai JetPropulsionLaboratory (JPL) kutatójaként, a távoli űrkutatás témáiban. E mellett, a
St. Louis-i Washington Egyetem robotika tanszékének volt tanszékvezetője.
1997-ben került sor főműve, a Sojourner névre
hallgató Mars-járó bemutatkozására, melynek alkotói gárdáját vezette.
Mi, besnyőiek, büszkék vagyunk arra, hogy egy világhírű tudóst adhattunk az emberiségnek.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Gyermeknappal egybekötött családi nap lesz Besnyőn
2015. május 30-án, szombaton,
melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Helyszínek:
délelőtt a sportpálya, délután az iskola udvara
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-13.00
10.00
10.00-12.00
9.00-15.00

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
14.30

15.30

17.15
18.00
19.00
20.00
21.30 órától
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Program

Kispályás labdarúgás, melyre jelentkezni Szalados Csabánál lehet, a
0620 595 6684-es telefonszámon
Lovaglás
Íjászat
Egészségkuckó
Mezőgazdasági gépek kiállítása
Hórihórgas Hujákolók gólyalábas
és óriásbábos felvonulása
Motor Ördögei Baráti Kör felvonulással egybekötött kiállítása
Kreatív sátor gyerekeknek (arcfestés, kézműves
foglalkozások)
légvár csúszdával, óriásgömb, trambulin
Lézerharc
Népi játszótér (20 féle népi játékkal), kosaras körhinta
Lufihajtogató bohóc
Smart Fon Foto kiállítás a Besnyői Arany János
Általános Iskola
Lépcső Galériájában
Polgármesteri köszöntő
Kulturális műsor, melyben fellépnek:
Besnyői Népdalkör a Szironta Csengettyű- és Citerazenekarral
Besnyői tánciskolások
Karate bemutató
Besnyői Néptánccsoport
Hastáncos lányok
PÉTER SZABÓ SZILVIA
CSEPREGI ÉVA
Tombolahúzás
3+2 EGYÜTTES
hajnal 4 óráig „Utca buli”

