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Kedves Besnyőiek!
Az elmúlt két hónap igen eseménydúsan telt Besnyőn. Ünnepelt a 35 éves
nyugdíjas klub, amely összefogja az
idős korú besnyőieket és kellemessé
teszi számukra a klubnapokat. Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárul áldásos tevékenységükhöz. Az idén is
találkoztak a Besnyőről elszármazottak, és egy jó hangulatú napot
töltöttek el Faluházunkban. Ugyancsak Faluházunk adott
otthont a térségi népzenei minősítőnek is, ahol a Besnyői
Népdalkör a Szirontával közös előadásával ismét kiérdemelte a legrangosabb minősítést, az Arany Pávát.
E helyről is gratulálunk!
Méltó módon megemlékeztünk az aradi tizenhármakról,
1956 hőseiről is. Köszönet az iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas műsorokért. Halottak napján
leróttuk kegyeletünket elhunyt szeretteink sírjánál.
Bár a szüreti felvonulás napján az időjárás nem volt hozzánk kegyes, és nem az eredeti tervek szerint alakult a
program, azért nem maradtunk az idén sem tánc és bál
nélkül. Másik közösségi programunk, a Szent Mihály napi
máglyagyújtás pedig kifejezetten remek hangulatban telt.
Köszönet minden résztvevőnek!
Örömünkre szolgál, hogy néptánccsoport szerveződik
Besnyőn, amely a jövőben minden korosztály számára
hagyományőrző jellegű, valódi közösségi-kulturális programot kínál. Reméljük, minél többen bekapcsolódnak a
néptánccsoport életébe! És ha már szó esett a hagyományokról, ne hagyják ki hagyományos, az óvodások javát
szolgáló, jótékony célú óvodabálunkat sem!
A hónap végén, november 29-én már advent első vasárnapja lesz. Idén is közösen gyújtunk gyertyát e nap délutánján. Mindenkit szeretettel várunk!

Elszármazottak
találkozója
A Faluházban rendeztük október 17-én a Besnyőről elszármazottak idei találkozóját, melyen igen örvendetes
módon sokan részt vettek.
A vendégeket Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester és az egyesület elnöke, Tóth Zsuzsanna köszöntötte. A résztvevők nem kis örömére a Márványos
Tamburazenekar adott színvonalas műsort, és Dr. Rácz
Péterné, Tilinger Magdolna szebbnél szebb, foltvarrással készített kézimunkáit is megcsodálhattuk. Megtisztelte rendezvényünket Hetessy József, A HÁRSFA VIRÁGA című könyv írója is, aki gyermekkorában kis ideig Besnyőn lakott.
Jó érzés évről évre megtapasztalni a kötődést, a ragaszkodást, amely ide köti mindazokat, akik már elköltöztek Besnyőről, de szívük egy darabkáját végleg itt
tartja a falu, az itt élők szeretete, a tudat, hogy ha a találkozóra, a temetőbe vagy örömteli családi eseményekre Besnyőre visszalátogatnak, hazajönnek, itt mindig
itthon lesznek.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk a falu apraját-nagyját
az általános iskola udvarában
2015. december 6-án 16 órakor kezdődő

mikulás ünnepélyre!
A 14 éven aluli besnyői gyerekek
ajándékot kapnak, melyet
a nevükre szóló papírral vehetnek át.

Folytatás a 2. oldalon

Elszármazottak
találkozója
Folytatás az 1. oldalról

Ez az az érzés, ez a szülőföld iránti szeretet, amely akár a
fát a gyökér, táplálja az immár távol élőket. Mi pedig minden évben várjuk a találkozót, ahol felelevenedik Besnyő
múltja, terítékre kerül jelene és némi rálátást nyerünk jövőjére is. Köszönjük, hogy ismét együtt lehettünk, jövőre
újra találkozunk!

Közmeghallgatás
A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre
meghirdetett közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés,
amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és
egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű
kérdéseiket és javaslataikat.
Besnyő Község Képviselő-testülete 2015. október
28-án tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné
Fejes Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató
keretében összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2014. szeptembertől 2015. szeptemberig
végzett munkáját.
A közmeghallgatás keretében a község életét érintő
leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd a Besnyői Pöttömsziget Óvoda vezetőének, Gönczölné Rákász Zsuzsannának a beszámolója
és végül a védőnői feladatok ellátásáról szóló beszámoló került ismertetésre.
A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadások után a beszámolókat a képviselő-testület
elfogadta.

A tűzgyújtás
rendje
Besnyőn
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság
egészségének védelme érdekében az avar és
kerti hulladék égetését csak az alábbi időpontban lehet végezni:

Egész évben
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!
Abban az esetben, ha az égetést nem a meghatározott napon vagy időpontban végezték, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvédelmi hatóságának tűzvédelmi hatósági
eljárást kell indítania.
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Közérdekű
telefonszámok
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal
Besnyői Kirendeltsége:
Telefon: 0625 50 50 50
0625 22 21 50
Telefax: 0625 50 50 55

Besnyői Pöttömsziget Óvoda:

Telefon: 0625 22 20 20
E-mail: pottomszigetovoda@freemail.hu

Besnyői Arany János Általános Iskola:
Telefon: 0625 50 50 20
0625 50 50 21
E-mail: info@aranysuli.besnyo.hu

Besnyői Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Telefon: 0620 216 4953

Besnyői védőnői szolgálat:
Telefon: 0625 50 50 58
Mobil:
0620 355 6698

Besnyői fogászati rendelő:

Telefon: 0625 50 50 59
(időpont egyeztetés rendelési időben)
E-mail: markedent@freemail.hu

Besnyői gyógyszertár:

Telefon: 0625 23 36 34
(nyitvatartási időben)

Besnyői háziorvosi rendelő:

Telefon: 0625 23 34 07
Sürgős orvosi ellátást igénylő esetben a háziorvost
hétköznap 7-16 óra között a 0620 409 9544-es telefonszámon lehet elérni.

Besnyői gyermekorvosi rendelő:

Telefon: 0625 50 50 58
Mobil:
0630 458 4897
Sürgős orvosi ellátást igénylő esetben a gyermekorvost hétköznap 7-16 óra között a 0630 458 4897-es
telefonszámon lehet elérni.

Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ:

Telefon: 0625 50 90 60
0625 25 10 63
Hétköznap: 16,00 -7,00 óra között,
hétvégén és ünnepnapokon: 7.00-7.00 óra között
sürgős esetben továbbra is a Kulcsi Központi Háziorvosi Ügyeleten szíveskedjenek segítséget kérni!
cím:
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

Szociális célú tűzifa
támogatás igénylése
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A sikeres pályázatunknak köszönhetően az idei évben is
lehetősége van lakosainknak szociális célú tűzifa támogatás
igénylésére, az alábbiak szerint: Szociális célú tűzifa támogatásban részesülhet az a személy, akinek háztartásában
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft), egyedül élő esetén a
nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft).
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az, aki, vagy akivel
egy háztartásban élő személy
a) aktív korúak ellátására jogosult, és abban részesül,
b) időskorúak járadékára jogosult, és abban részesül,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
d) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
e) 65 éven felüli, egyedül élő nyugdíjas.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem benyújtásával indul.
A kérelmeket az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal
Besnyői Kirendeltségén lehet benyújtani 2016. február 01.
napjáig, kizárólag ügyfélfogadási időben.
A kérelmeket a képviselő-testület 2016. február 15. napjáig
folyamatosan, a benyújtást követő soron következő testületi
ülésén bírálja el. A képviselő-testület a beérkezett kérelmek
között sorrendet állít fel a jövedelmi helyzet és a fent meghatározott körülmények összevetésével.
Amennyiben a belügyminiszter döntésében meghatározott mennyiségű tűzifa 2016. február 15. napja előtt kiosztásra kerül, a további, a rangsorban hátrébb álló kérelmek
elutasításra kerülnek.

Halottak napja
Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.
- Marjorie Pizer
Bár Halottak napja évente egyszer van, azok, akiket szerettünk és már nincsenek köztünk, az év
minden napján velünk vannak, mert a szívünkben
élnek tovább.
Emlékezzünk rájuk úgy, hogy ne a fájdalmunk, a
veszteségérzetünk legyen figyelmünk fókuszában,
hanem az azért érzett hála, hogy az ő életük ajándék volt nekünk.
Gondoljunk rájuk mind erősebb szeretettel a
szívünkben, és éljünk úgy, hogy akik utánunk
maradnak, hálásak lehessenek, hogy ismerhettek
bennünket.
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ISKOLÁNK HÍREI
Gyerekszemmel:
Október 6.

Október 6-án a 13 aradi vértanúra emlékeztünk. Az 5.
osztály vállalta, hogy feleleveníti az eseményeket. Nagyon
sokat készültünk, és örülünk, hogy sokan megnézték megemlékező műsorunkat. Bízunk benne, hogy át tudtuk adni
az előadás üzenetét: Tisztelegjünk a hősök előtt, akik szabadságunkért áldozták életüket!
Pető Petra 5. osztályos tanuló

eredményeit. Egy élményekkel dús napot tudhatunk magunk mögött.
Farkas Aliz 8. osztályos tanuló

A népmese napja

Benedek Elek születésének évfordulóján, szeptember 30án ünneplik a népmese napját.
Az iskolában mi is megünnepeltük. Én és az osztálytársaim, a negyedik osztályosok, előadtuk A mackó család című mesét, amit az osztálytársam, Budai Hanna írt.
Először meglátogattuk az óvodásokat és előadtuk nekik a
mesénket. Nagyon furcsa érzés volt visszamenni az óvodába. Másnap az iskola alsó tagozatával együtt készültünk ünnepelni a népmese napját. Kivetítőn magyar népmeséket
néztünk, például: A háromágú tölgyfa tündérét és a
Nyakigláb, Málészáj és Csupaháj című meséket. Később
keresztrejtvényt töltöttünk ki népmesei szereplőkről és
helyszínekről.
Délután az iskola tornatermében előadtuk A mackó családot a többi osztálynak is, amiben én játszottam Medve
Mamát. Utána Gábor Ferenc tanító bácsi A hazug és a szót
szóra mondó című népmesét adta elő, úgy, hogy ő volt a
mesélő és gyerekeket választott ki szereplőknek. Mellényt, kalapot, bő gatyát és pipát kaphattak a szereplők.
Közben Varga Dorina citerával kísérte a történetet.
Nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy jövőre is
ilyen jó lesz a népmese napja.
Nyikus Evelin 4. osztályos tanuló

Együtt az iskola
Nagyvonalú egészségnapot tartottunk október 20-án.
A napon az egészséges ételekre, gyümölcsökre, zöldségekre, tejtermékekre fordítottuk a hangsúlyt. Ezeket
összefoglalva a vitaminoké volt a főszerep.
Az osztályok, kicsik is, nagyok is, rengeteg finom kóstolótállal készültek.
Gyümölcssalátát, zöldség salátát, szendvicseket, müzlit és tejtermékeket tálaltak fel, amely nagyon csábító
volt mindenki számára. Mindenki jól belakott, de a vetélkedőről se feledkezzünk el! Sok csapat nevezett. Kreatív
csapatneveket és találó csatakiáltásokat hallottunk ellenfeleinktől.
Mozogtunk is: reggel egy kiadós, reggeli tornával
indítottuk a napot, és sorversenyen vettünk részt. Sok élményt szereztünk a napon. Izgatottan várjuk a verseny
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Az állatok világnapján

Iskolánkban minden évben megemlékezünk kedvenceinkről, az állatokról. Azért, mert ha szomorúak vagyunk, felvidítanak.
Ha gondozzuk őket, azt meghálálják, kedvesek velünk.
Legyél Te is jó gazdija a kutyusodnak, cicádnak! Sokféle állatot hoztak az iskolaudvarba a gyerekek, s lehetett
őket simogatni. Volt sok kutyus, szép cicák, nyuszik, tengeri malac, teknős, galamb. Jó volt velük lenni.
Szeresd Te is az állatokat!
Donát Dominika 5. osztályos tanuló

A papírgyűjtés

A papírgyűjtést minden évben megrendezi az iskolánk.
Szeptember végén tartottuk az iskola udvarán, délután
14:00 órától lehetett hozni az összegyűjtött papírt.
Mázsán mértük a papírral telt zsákokat, kartonokat, a
lemért papírt a papírkupacra rakták, utána bedobták a
konténerbe. Volt, aki biciklivel, autóval, talicskával hozta
a hulladékot. A gyerekek fülig érő szájjal pakolták a több
tonna hasznos anyagot. Délután négy óráig volt gyűjtés.
Az összes papír lemérése után a nyolcadikosok segítettek
Éva néninek bevinni a mázsát. Az első osztály ért el I.
helyezést, gratulálunk nekik.
Szabó Benedek 5. osztályos tanuló

Hagyományteremtés
A nyelvi témahét keretében új kezdeményezés zárta a
hetet. Hallowe’en-partyra hívtuk a gyerekeket. Sokan
beöltöztek, majd jót játszottunk.
A vendéglátást a szülők megoldották.
Ha tetszett a rendezvény, hagyományt teremtünk
belőle. Persze jövőre sokkal több faragott tököt szeretnénk.
Mátyási Sándorné
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Nyugdíjas találkozó
Nyugdíjas találkozó helyszíne volt 2015. szeptember 19-én
a Faluház. A Besnyői Nyugdíjas Klub tagjai, Sárosdiné Kati
néni vezetésével, szeretettel fogadták, jó házigazdaként látták vendégül a társklubokból érkező barátokat és vendégeket. A szombat délutáni rendezvényen a Nyugdíjas Klub 35
éves fennállása és a közelgő Idősek Világnapja alkalmából
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester asszony és Nagyné
Farcalasz Vasziliki alpolgármester asszony köszöntötte a nyugdíjasokat.
A rendkívül jó hangulatú rendezvényen meghívott vendégként szerepelt a többszörösen Arany Páva díjjal kitüntetett Besnyői Népdalkör, a Karizma Művészeti Együttes és
Marczinka Mária.

35 éves a Besnyői
Nyugdíjas Klub


E helyen is szeretném megköszönni a Besnyői Nyugdíjas Klub tagjainak és vezetőjüknek, Sárosdi Józsefné,
Kati néninek, hogy hasznos és kellemes időtöltést kínálva, szeretettel gondoskodnak a Besnyőn élő idősek
színvonalas programjairól, hogy hagyományaikat ápolva rendszeresen kapcsolatot tartanak a környező településeken működő nyugdíjas klubokkal, immár 35 éve.
Besnyő Község Önkormányzata nevében gratulálok
ehhez a szép évfordulóhoz, és kívánom, hogy nyugdíjas klubunk még hosszú évtizedekig nyújtson örömteli szórakozást!
A következő gondolatokkal kívánok jó egészséget,
szeretetben, bőségben hosszú életet!
„Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra,
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod.
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre, akik
annyit tettek, s jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, jussanak eszedbe!
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve!
Szüleid, akik az életedet adták,
nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress! Mindenki azt mondja:
hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza!”
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A népdalkör programjából
A Besnyői Népdalkör tagjai az október 10-ei, az immár
ötödik Arany Pávát eredményező országos minősítés
után sem tétlenkedhettek, mert a következő hétvégén
Monokon, a XXI. Kossuth Népdalköri találkozón vettünk részt.
A szereplés jól sikerült, nagy tapsot kaptunk. A szereplést követően a résztvevő csoportok koszorút helyeztek el Kossuth Lajos szülőházának falán. Utána egy
ódon hangulatú, óriási pincében volt az ebéd. Megtekintettük a Kossuth Emlékházat, a felújításra érdemes
Andrássy-kastélyt és a katolikus templomban őrzött
Orbán pápa ereklyét.
Nagy örömmel üdvözölt bennünket Hajnal Józsefné,
Schlitter Adélka, aki többeknek volt kedves tanító
nénije, és azért jött el Monokra a törökszentmiklósi
csoporttal, hogy velünk találkozzon. Üdvözletét küldi a
számára kedves emlékű Besnyő lakosainak, volt tanítványainak, ismerőseinek.
A szálláshelyünk Szerencsen volt, a Huszárvár Hotelben, amely a Rákóczi-várban található. Meglátogattuk
a Zemplén Múzeumot, rövid sétát tettünk a szép, tiszta
és rendezett várkörnyéki parkban és utcákban.
Néhányan esti fürdőzésen vettünk részt a városi termálfürdőben. Szerencset elhagyva az Európa-kapun
jöttünk keresztül.

Ez után a fárasztó, de élményekben gazdag hétvége
után a következő hétvégén Budapesten léptünk fel, a
Morvai Károly Nóta- és Dalkör Egyesület meghívására.
Nagy sikert arattunk summásdalainkkal.
Szuszán Jánosné
népdalkörvezető

Ötödszörre is
Arany Páva díj
Örömmel adjuk hírül, hogy a KÓTA (Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége) 2015. október 10-én Falu
házunkban rendezett térségi és országos népzenei
minősítőjén a Besnyői Népdalkör a Szironta citerazenekarral együtt lépett színpadra, és ismét kiérdemelte az Arany
Páva díjat.
Ezzel már ötödik alkalommal nyerik el a legmagasabb
minősítést, ami nem kis büszkeségre ad okot nemcsak az
együttesek tagjainak, de valamennyi besnyőinek.
Szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Gratulálunk a Népdalkörnek és a Szirontának az újabb,
legmagasabb rangú elismeréshez!

Hazafelé úton betértünk Erdőtelkére, a csodálatos
őszi hangulatú arborétumba, és megtekintettük a romjaiban is lenyűgöző Buttler-kastélyt.

A dunaújvárosi Jámbor Benedek ikertestvérével, Lilivel
állt a zsűri elé, és a jutalom: Arany Páva díj
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Székely Istvánné (1956-2015.)
Besnyő Község Önkormányzata e helyről adja hírül,
hogy türelemmel viselt betegségben elhunyt Székely
Istvánné, aki több ciklusban önkormányzati képviselő is
volt.
1974-ben kezdett a besnyői óvodában dolgozni, amelynek aztán több évtizeden át volt a vezetője. Ez év október
1-jétől, negyven évi munkaviszony után - első és egyetlen munkahelyéről - nyugállományba vonult, majd alig
három héttel később elhunyt.
Bár betegsége mindenki előtt ismert tény volt, megdöbbenést keltő halálhíre mégis felkészületlenül ért bennünket.
Székely Istvánné, Kati óvó néni emlékét kegyelettel
megőrizzük.
Besnyő Község Önkormányzata

A Pöttömsziget Óvoda hírei
Az ősz beköszöntével az óvodások birtokba vették a
gyönyörűen felújított óvodát, a számukra nagy gonddal
előkészített csoportszobákat.
Boldogan játszottak egymással, öröm volt számukra,
hogy újra együtt lehetnek.
Észrevétlenül rázódtak vissza az apróságok az óvoda
„rendjébe”. A nevelési év első hetei a kiscsoportosok
befogadásáról, a szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtéséről szóltak a Süni csoportban. Mostanra már a
legkisebbek is otthonosan mozognak intézményünkben.

Az őszi asztalról nem hiányozhatott a sokféle vásárfia, gyümölcs és finomság. Miután minden gyerkőcnek
elfogyott a garasa, s a kosarak megteltek, kezdődött a
mulatság, roptuk a táncot.

A legkisebb óvodásaink, a Süni csoportosok
Mindezek mellett sok érdekes esemény színesítette új
és régi gyermekeink napjait az elmúlt időszakban.
Szeptember 17-én Soós András r. főtörzszászlós, körzeti megbízott a biztonságos közlekedés szabályaival ismertette meg a Méhecske csoportos gyerekeket.
A Takarítási Világnap alkalmából szeptember 22-én a
szorgos gyermekkezek port töröltek, sepertek, gereblyéztek, s közben megtanulták, hogy környezetünk tisztántartása, a környezetvédelem nagyon fontos dolog.
Nevelési programunkban kiemelt helyet foglal el a néphagyományok ápolása, ezért minden évben, szeptember 29-én megtartjuk a Mihály-napi vásárt mindhárom
csoportban.
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Óvodai életünknek a mese elengedhetetlen része.
Nemcsak pihenteti a gyerekeket, hanem formálja személyiségüket, fejleszti képzelőerejüket. Szeptember
30-án a Magyar Népmese Napján, a 4. osztályosok kedveskedtek nekünk egy mesedramatizálással.

Október 1-jén zeneünnepet tartottunk. A zene fontos
szerepet játszik életünkben.
Megszínesíti az ünnepeket, felüdít, szórakoztat, nevel
minket.
A Zene Világnapján élményadással keltettük fel az
óvodások zenei érdeklődését. Nyersné Vajda Márta változatos, interaktív zenei foglalkozását nagyon élvezték a
gyerekek.

Ovi-galériánkban évszakonkénti kiállításon művészeti
élményt nyújtó alkotásokat, jelenleg gobelineket csodálhatnak meg a gyerekek és a szülők.
Következő programunk a Márton-napi lámpás felvonulás lesz.
November 11-én 17 órakor indulunk az óvodától a
gyerekekkel és a szülőkkel. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Az állatokról szólt a nap október 5-én intézményünkben.
Mesét, verset hallgattak, énekeltek a gyerekek róluk,
tablót készítettek állatképekből.

Sok szeretettel meghívunk
minden kedves besnyői lakost
a Pöttömsziget Óvoda jótékonysági

Mikulás retro partyjára

Az udvaron állatsimogató keretében közeli kapcsolatba
is kerültek a szülők által behozott kis kedvencekkel.
Október 21-én a Márványos Tamburazenekar tagjai
jó hangulatú szüreti táncházat tartottak óvodásainknak
népi játékkal, népdallal, mesével.

Helyszín: Faluház
Időpont: 2015. december 5.
(szombat) 21 óra
Jegyek elővételben kaphatók:
Glória ABC,
Katinka delikátesz,
dohánybolt
JEGYÁR: 1500 Ft
TOMBOLA: 100 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
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Baba-Mama találkozó
Az Anyatejes Táplálás Világnapjára emlékezvén minden
évben szerveztem Baba-Mama találkozót védőnőként.
Az idén immáron kisgyermekes anyukaként tettem ugyanezt. Léhner Nikolett Gyermekjóléti Szolgálat kolléganőjével
közösen rendeztük meg október elején. Miután a szoptatásban leginkább a 0-2 évesek érintettek, ők kaptak személyes meghívást.
A találkozón vendégünk volt: Boldizsár Posta Szilvia,
aki a Hipp cég képviseletében néhány babatáplálási és
babaápolási tanácsot adott, lehetőség volt termékeit kipróbálni, apró ajándékokat is kaptunk. A Milupa cég
személyesen nem képviseltette magát, de termékmintákkal és kóstolóval ők is támogattak bennünket. Néhány
anyuka kérésére-javaslatára megbeszéltük, hogy minden
hónap első szerdáján szervezünk egy összejövetelt.
A következő Baba-Mama találkozó időpontja 2015. december 2. (szerda), 9-9.30 körüli kezdéssel, kb. 11 óráig.
Helyszín: Besnyő Község Önkormányzat Tanácsterme.
Szeretettel várunk minden babát 0-3 éves kor, akik még
nem járnak közösségbe, és szívesen ismerkednének, játszanának hasonló korú gyermekekkel. Természetesen
anyukájukkal együtt!
Mindenki hozzon váltócipőt a gyerkőcnek, akár magának is, ha fázik a lába! 1-2 játékot, ami strapabíró és nem
bánja, ha más gyermek is játszik vele!
Nikolettnek köszönhetően alakult egy facebook-os csoport: Baba- Mama Klub Besnyő, kihasználva az internet
adta lehetőségeket a tájékoztatásra, itt közzétesszük majd
mindig a következő időpontot. Kérem, akit érintett, és
szeretne részt venni az összejöveteleken jelentkezzen a
csoportba! Kismamák jelentkezését is szívesen várjuk, a
baba érkezésére való felkészülésben szívesen adok szakmai tanácsot, illetve több gyermekes anyukák is szívesen

megosztják tapasztalataikat. Jó babázást és jó egészséget
kívánok mindenkinek!
Páli Szilvia

Kedves Besnyői
Hölgyek, Asszonyok!
2015. november 19-én (csütörtökön)
14.30 órától 15.30 óráig
ingyenes nőgyógyászati rákszűrés lesz
Besnyőn, a védőnői tanácsadóban.
A vizsgálatot végzi: Dr. Baráth Károly szülész-
nőgyógyász főorvos.
A Dr. Úr csak azokat tudja fogadni,
akik 1 évnél régebben voltak nőgyó
gyászati rákszűrésen és előzetesen
bejelentkeztek.
Bejelentkezni:
- személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
- telefonon pedig a 06 (25) 505 050-es számon lehet.
A VIZSGÁLATRA AZ ÉRVÉNYES
TAJ-, SZEMÉLYI ÉS LAKCÍMKÁRTYÁT
LEGYENEK KEDVESEK MAGUKKAL HOZNI!
Köszönjük!
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerület
Besnyői Arany János Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0637

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
TÁMOP 3.1.4.C „INNOVATÍV ISKOLÁK
FEJLESZTÉSE 2. ÜTEM” INNOVÁCIÓ AZ
„ARANYOS” GYEREKEKÉRT

–

A projekt megvalósulását az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg. A projekt 2015. május 1-jén indult, 2015. október 31-én zárult le. 12
millió forint vissza nem térítendő támogatásban
részesültünk.

–

Bevezető

–

A TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0637 azonosító számú pályázaton iskolánk 12 millió forintot nyert, az „aranyos” gyerekek innovatív iskolája pályázaton.
A pályázati támogatás lehetőséget nyújtott mindazon
tevékenységek elmélyítésére, melyeket eddig is folytattunk, de most lehetővé vált tudatosabbá, kiteljesedve
hatékonyabbá tenni mindennapi munkánkat.
Fontosnak tartja kollektívánk a projekt által finanszírozott tevékenységek közösségformáló hatását.
A tevékenységek folyamatosan, a foglalkozások a szakmai terveknek megfelelően alakultak.
A pályázat nemcsak programjainkat színesítette és tette változatossá, hanem 1,8 millió Ft értékben eszközvásárlásra is lehetőségünk nyílt. Eszköztárunk számos, az
idegen nyelv tanulását segítő eszközzel, fejlesztő eszközzel és sport-, illetve informatikai eszközzel gyarapodott.
A pályázat mindenképpen elérte a kitűzött célt: az
innováció beépült a mindennapokba, hagyománnyá
tehető programok szerveződtek, a pedagógusok módszertani kultúrája gyarapodott, s a programokon keresztül a közösségformálás önkéntelenül megvalósult.

Kötelező tevékenységek:

– A nyilvánosság biztosítása keretében kihelyeztük a „C”
majd a „D” típusú táblát. Az iskola honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetők voltak az események.
Két ízben jelentettünk meg az előrehaladásról cikket a
helyi újságban.
– Az erdei iskola és a természetközeli sporttábor
július hónapban megvalósult, melyeket a környezeti
nevelés és az ökoiskola szellemében szerveztünk meg.
Valamennyi tanulóval ellátogattunk Budapestre, az
Állatkertbe.
– Az informatika tantárgy fejlesztése keretében a
szakkör lezajlott, melyen a tanulók digitális eszközök

–

–
–

–

használatával a digitális kompetencia fejlesztésére helyeztük a fő hangsúlyt.
A komplex közlekedési ismeretek oktatása során az
elméleti és gyakorlati ismeretek ötvöződtek. A tevékenység során körzeti megbízottunk sokat segített.
A foglalkozáson kiemelt szerepet kapott a kerékpáros
közlekedés.
A mozgásos tevékenység keretében sportnap megtartására került sor, változatos, játékos feladatokkal.
A nyelvi témahéten a beszédközpontú nyelvoktatásra
törekedtünk, fejlesztve a diákok szókincsét és kommunikációs kultúráját.
A pedagógiai módszertani megújulás továbbképzésen: 2x30 órában, helyben 10-10 fő pedagógus vett
részt. A továbbképzés segített bennünket az elméleti
ismereteket átültetni a mindennapi gyakorlatba.
Egészségnap: Élj tudatosan!
Egészség-nap: fő cél volt megértetni, hogy az egészségük milyen nagy kincs, s hogy mit tehetnek annak
megőrzése érdekében.
Eszközbeszerzés: 1,8 M Ft értékben

Választott tevékenységek:

– Az elsősegélynyújtó tanfolyam rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot a gyerekek körében. A szituációs játékokban valósághűen mutatták be az életben
előforduló gyakori sérüléseket, azok gyors és szakszerű ellátására megoldást kaptak.
– A lelki-testi egészség, a sport megszerettetését szolgálta az úszásoktatás, 35 fő részvételével.
– Az ECDL tanfolyamon az iskolai tanterv adta lehetőségek kiegészítéseként különböző témakörökben
tovább bővítették a gyerekek informatikai ismereteiket:
képszerkesztés, képszerkesztő programok, táblázatszerkesztés, Excel táblázatkezelő program, készítettek
diagramokat, megismerkedtek a nyomtatással.
– Egyéni megküzdő-képesség tanfolyam segít a gyerekeknek az agressziókezelésben. A tanfolyam után több
kisgyerek tagja lett a helyi egyesületnek.

Befejezés:

A kitűzött célok teljesültek, a gyerekek sok-sok játékos
tevékenységgel, gyakoroltatással új, több ismeretet szereztek.
Nőtt felelősségérzetük, színesedtek társas kapcsolataik,
s a projekt hasznos volt a közösségformálás szempontjából is.
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MEGEMLÉKEZÉS ’56-RÓL
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, mártírjairól emlékeztünk meg 2015. október
22-én a Faluházban, majd azt követően a kopjafánál
történt koszorúzással.
Iskolánk felső tagozatosai kiemelkedően színvonalas és megható műsoráért köszönet illeti a diákokat
és a felkészítő pedagógust, Takács Katalin igazgatóhelyettest.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

II. Országfutás
Iskolánk lelkes futócsapata márciusban már részt vett
az I. Országfutáson, melynek sikeressége arra buzdította őket, hogy nekivágjanak a II. Országfutásnak is.
Tanulóink és kísérőik a Besnyő-Iváncsa vasútállomás-Besnyő távot futották le október 24-én.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
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Októberi verseny hírek és edzőtábor
Augusztus elején Bachmann Tibor egy egyhetes fudokán
karate táborban vett részt, ahol a Funakoshi díj tisztelet érdemrendjét szerezte meg, immáron második alkalommal.
Tibor a táborban nagyon sokat edzett és nagyon jól érezte magát; nagyon sokat tanult Dr. Nánai
Ferenc 8. danos mestertől. Edzője Tibort szinte minden
nap kérdezte, hogy mennyire jól érzi magát és a mester
a díjkiosztáson is megemlítette, ha egy karate mester jól
érzi magát, az csakis jó tábor lehet.
Október 3-án tartották Pilisen a nemzetközi kempo bajnokságot, amelyen Bachmann Tibor is részt vett.
A karatéka a verseny után két nappal ünnepelte a 33.
születésnapját, és nála fiatalabb versenyzők ellen kellett
küzdenie. Tibor a Mesterek Katájában (formagyakorlat)
versenyzett, és a harmadik helyen végzett, bár sok néző
szerint az ő gyakorlata volt a legjobb. A formagyakorlat
után a light contact küzdelmek következtek, aminek a lényege a tiszta technikák bemutatása.
Tibornak a felnőtt -80 kg versenyszámban kellett
tudását megmutatnia. Ebben a súlycsoportban 6 versenyző nevezett, ahol Tibor az első körben sima 2:0-ásgyőzelemmel jutott tovább. Sajnos a következő fordulóban egy
K1 versenyző ellen Tibor 2:1 pontozással alulmaradt, így
bronzérmet nyert.
A küzdelem után nagy felháborodást keltett sok szurkolóban az ítélet, hiszen az iváncsai versenyzőnek nagyon
sok lábtechnikája célba talált, míg a K1 versenyzőnek nem
voltak tiszta technikái, csak a náluk alkalmazott csapottak találtak célba. Tibor a verseny után elégedett volt a
teljesítményével, hiszen amit ő tud, azt a versenyen bemutatta. Gratulálunk.

Október 17-én tartotta az Iváncsai Kiai Shotokan Karate
Sportegyesület Pusztaszabolcson a szokásos versenyét.
A viadalon 11 klub 140 versenyzője mérette meg magát kata (formagyakorlat), kumite (küzdelem) és csapat
katában.
Most először volt olyan örömteli meglepetésben részük
a versenyzőknek, hogy ebéddel és palacsintával várták
őket a szervezők.

Az iváncsai egyesület eredményei:
10-14 éves csapat
kata
ezüstérem
a csapat tagjai: Bór Laura, Patatics Benjámin
és Patatics Klaudia
Medve Natália

kata

bronzérem

Simó Patrik

kumite

bronzérem

Bór Laura

kata

bronzérem

László Vivien

kata

bronzérem

Tóth Bence

kata

bronzérem

Patatics Benjámin

kumite

bronzérem

Patatics Klaudia

kata

bronzérem

Fábián János

senior kata
senior kumite

ezüstérem
aranyérem

Gratulálunk a versenyzőknek!
December 19-én még vár egy nagy verseny a csapatra, amire el is kezdték a felkészülést. Sok sikert kívánunk
nekik.
Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület
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Szüreti felvonulás és bál - 2015.
A szeptember 26. napjára tervezett szüreti felvonulást sajnos
a rossz idő miatt el kellett halasztanunk. Nagy szívfájdalmunk,
hogy másnap iskolánk néptáncosai nélkül, csak a „nagyok” részvételével tudtuk a felvonulást megtartani, annál is inkább, mert
mind a kicsik, mind a nagyok roppant lelkesen, sok gyakorlással
készültek a közös táncra, a felvonulásra.
Ezúton is köszönöm a részvevőknek, a segítőknek, az érdeklődőknek, hogy hozzájárultak e rendezvényünk sikeréhez,
hagyományaink továbbéltetéséhez! Reméljük, hogy jövőre már
a most szerveződő néptánccsoport tagjai is részt vehetnek e
programon.
Bízunk benne, hogy jövőre nem fog ilyen rossz tréfát űzni
velünk az időjárás, és nemcsak a szüreti bálnak, hanem a felvonulásnak, a táncnak is fergeteges sikere lesz.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Máglyagyújtás Besnyőn
Besnyő Község Önkormányzata idén is bekapcsolódott az
„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!” országos programsorozatba.

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek és érdeklődőnek, hogy személyes közreműködésével, részvételével
hozzájárult a programsorozat sikeréhez!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

NÉPTÁNC! NÉPTÁNC! NÉPTÁNC!

Felhívás!

Felnőtt néptánccsoport
alakul Besnyőn.
14 éves kortól 99 évesig
várunk táncolni vágyókat.
Néptánc alapok nem szükségesek,
a tánctanulás
kezdő szintről indul.
Az első megbeszélésünket
2015. december 17-én, 17 órakor
tartjuk a Besnyői
Arany János Általános Iskolában.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámokon:
Gábor Ferenc: 06 30-826 61 99
Andrásiné Vass Hermina: 06 30-2353-731
Péter Mónika: 06 20-518 60 75

Besnyôi Hírmondó

Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
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Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő
A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

E programsorozat keretében Szent Mihály napjának
tiszteletére máglyát gyújtottunk az iskola udvarában.
Vendégeinket az iskolaudvaron épült közösségi kemencénkben sütött langallóval vártuk.
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