2020/1. szám

Kedves Besnyőiek!

Besnyõ község idén 70 esztendõs,
és általános iskolánk is ebben az
évben ünnepli alapításának 60. évfordulóját. E kerek jubileumok alkalmából kiemelt tisztelettel emlékezünk meg falualapító elõdeinkrõl,
mindazokról, akik egy emberöltõvel
ezelõtt elkezdték a pusztákból önálló községgé szervezett település fejlesztését, a faluközösség öszszekovácsolását, és azokról a volt
iskolaigazgatókról, tanárokról és
tanítványaikról is, akik az elmúlt hatvan évben beírták
nevüket a besnyõi általános iskola történetébe. Méltó
keretek között kívánunk alkalmat adni a visszatekintésre
és arra, hogy értékeljük a bejárt utat, elemezzük, hol tartunk most, mind a faluközösség, mind az iskola vonatkozásában, ezért május 30-31-én kétnapos rendezvényre
hívunk minden érdeklõdõt, hogy együtt emlékezhessünk
és ünnepelhessünk.

Bár már nagyon készülünk e jeles eseményre, közben
zajlik a mindennapi élet is Besnyõn. Folyamatosan pályázunk és az elnyert források segítségével fejlesztjük községünket. Elkészült az iskolai játszótér korszerûsítése, amihez
LEADER pályázaton nyertünk anyagi támogatást, és több
más nyertes projektünk megvalósítása is elkezdõdik a
közeljövõben. Ezekrõl is olvashatnak a Besnyõi Hírmondó
hasábjain, és beszámolunk az óvoda, az iskola és a civilszervezetek életérõl is.
Folytatjuk a fásítási programot, hogy még szebb, vonzóbb településképet alakítsunk ki, és a fák telepítésével
ténylegesen is szolgáljuk Földünket, a jövõ nemzedékeit.
Találkozzunk a március 15-ei megemlékezésen, valamint
a hó végére tervezett faültetésen, és várjuk Önöket a
május utolsó hétvégéjén rendezendõ kétnapos rendezvényünkön is!
Tisztelettel:

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Nőnap alkalmából

szeretettel
köszöntjük
a besnyői
lányokat, asszonyokat!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető

ISmÉT SIKERESEN pÁlYÁzTuNK!

– A Magyar Falu Program keretében a
„Temetõ fejlesztése” címen kapott
támogatásból felújítjuk a temetõ
kerítését.
– Szintén a Magyar Falu Program keretében pályáztunk járdafelújításra,
és a „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” pályázaton nyertünk, mely támogatásból a Táncsics utca járdafelújítását végezhetjük el.

Örömmel adjuk hírül,hogy Besnyõ
Község Önkormányzata sikeres pályázatainak köszönhetõen az alábbiak
szerinti újabb fejlesztések valósulnak
meg a közeljövõben Besnyõn:
– „A közösségi szolgáltatások elérhetõségének javítása a vidéki települések lakói számára” címû pályázati
felhívásra (kódszám: VP6-19.2.1.63-3-17.) benyújtott „Közösségi ház
fejlesztése Besnyõn” címû nyertes
pályázatunk megvalósítására kapott
támogatásból elvégezhetjük a Faluház külsõ felújítását.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

FALUNAPI ELÕZETES

Felhívás!

2020. május 31-én délután

Azzal a kéréssel fordulunk azokhoz
az ingatlantulajdonosokhoz, akiknek az ingatlanán nincs feltüntetve
a házszám, hogy a legkülönbözõbb helyekrõl a számukra érkezõ
küldemények pontos kézbesítése
érdekében legyenek szívesek a
házszámot jól látható módon elhelyezni a ház utcafrontjának falán,
vagy a kapun, a kerítésen, a bejáraton!
Köszönjük!

Részletes program a Besnyõi Hírmondó következõ számában!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Idén 70 éves településünk és 60 éves az iskolánk!

E kerek évfordulók méltó megünneplésére készülünk,
ezért ebben az évben hagyományos falunapunk helyett
egy kétnapos rendezvényünk lesz.

Szeretettel várunk minden besnyõit és valamennyi érdeklõdõt

2020. május 30-án

délelõtt sport- és gyermeknapi programokkal
délután kulturális mûsorral, majd
Rácz Gergõ, Groovehouse, Dupla Kávé, Kaczor Feri fellépésével
általános iskolánk tanulóinak mûsorával
19 órától ZORALL koncerttel!

100 FÁT BESNYŐÉRT
– folytatjuk!

Az ősszel, Patai Norbert kezdeményezésére indított és sikeresen
indult „100 fát Besnyőért” fásítási program folytatását
március végére tervezzük, ezért kérjük, hogy akik csatlakoznának
a kezdeményezéshez, legyenek kedvesek azt a Besnyői
Önkormányzati Hivatalban, a 0625 505050-es telefonszámon
2020. március 19-ig (csütörtök) jelezni!
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Köszönettel, a gyermekeink, az unokáink,
a jövő nemzedékek nevében,
Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 301 397 8997

FEJLESZTÉS AZ ISKOLA UDVARÁN

Pályázati támogatásból térköveztünk és játszótéri eszközöket helyeztünk el az iskola udvarán, a
Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület által kiírt „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó
településkép kialakítása (VP6-19.2.1.-63-2-17)” LEADER helyi felhívásra benyújtott pályázatunk
sikere nyomán. A 3013978997 iratazonosító számú Támogatói okiratban megállapított támogatásból megvalósult a Besnyõ, Iskola köz 1., 7/9 hrsz-ú ingatlanon a közösségi tér kialakítása, a
meglévõ játszótér felújítása, bõvítése.
Fejes Zsuzsanna, polgármester
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pEdagóguSoK, SzülõK, dIÁKoK – EgYüTT

Szinte most volt, amikor megszólalt az elsõ csengõszó,
s immár zártuk a félévet. Az iskolák életében vannak
mérföldkövek, s ez kiemelten igaz a félévre, majd a
tanév végére. Ez az az idõszak, amikor áttekintjük, hogy
mit terveztünk, s abból mit sikerült megvalósítani. Számos dolgon vagyunk túl, s a tapasztalatokat összegezve
folytatjuk nevelõ-oktató munkánkat.
Bármennyire igyekszünk olyan iskolát mûködtetni,
ahova a gyerekek szeretnek járni, s netán még a hétköznapok sem szürkék, mégis ez a rendszer megköveteli az
értékelést. A munkánk ezen része a legfontosabb, és sok
mindent figyelembe kell venni. A nagyon sok és esetenként nagyon nehéz tanagyag folyamatos, következetes
napi munkát igényel a gyerekektõl. Ehhez – ha azt átgondoljuk, hogy képességeiket tekintve nagyon nem
egyformák a gyerekek, akkor – a sokféle bizonyítványt
máris értjük. Van, akinek nagyon sokat kell teljesítenie,
s mégis csak közepes érdemjegyet ér el, s van, akinek
csak át kell gondolnia mindazt, amit az órán hallott. Én
mindig tiszteltem azokat a gyerekeket, akik sok munkával értek el – önmagukhoz képest – jó eredményt.
Ha a számok tükrében nézzük ezt a félévet, akkor
ezek a számok beszédesek:
• Tanuló létszám 122 fõ (alsó 60 fõ, felsõ 62 fõ)
• Kitûnõ tanulók:

Szöveges minõsítés alapján kiválóan megfelelt
– 1. osztály: Debreceni Zalán Norman, Gábriel Ferenc, Kiss Eszter, Kiss Vince László, Kocsis Ádám,
Komáromi Maja Adrienn, Madarász Noémi, Németh Csenge, Németh Csongor, Száki Liliána,
Szikszai Zoé
– 2. osztály: Halász Botond, Kovács Hanna, Szikszai
Nikolaosz
– 3. osztály: Németh Regina, Halász Bendegúz
– 5. osztály: Szikszai Thesszalia, Varga Nóra
– 7. osztály: Zarycki Emma, Kroó Zoltán
– 8. osztály: Horváth Viktor
Büszkék vagyunk rájuk!
Az alsó tagozatban a tanulmányi átlag: 4,42, a felsõ
tagozatban: 4,6. Bukásmentes iskola vagyunk!
Most van folyamatban a végzõs tanulók beiskolázása, ami precíz, gondos munkát igényel.
Gratulálunk Kaszap Elina 5. osztályos tanulónak
és felkészítõjének, aki az Arany Pacsirta Országos
Minõsítõn arany fokozatú elismerésben részesült!
Kiemelt feladatunk mellett a szabadidõs tevékenységre is lehetõséget adunk tanulóinknak. Az elmúlt
idõszakban a Sziront’Art Közhasznú Egyesülettel sikerült eljutni Székesfehérvárra, ahol a gyerekek balesetmentesen és nagyon profin korcsolyáztak. Szintén az
egyesület támogatásával mentünk Budapestre, ahol
megtekintettük 26 tanulóval a Láthatatlan, illetve a Tutanhamon kincseit bemutató kiállítást. Hálásan köszönjük Sólyom Balázséknak nemcsak az anyagi segítséget,
hanem azt is, hogy nagy-nagy türelemmel, empatikusan töltöttek el velünk 1-1 napot. Miután anyagilag ez
elég megterhelõ a szülõknek, ezért nagy segítség, hogy
az utaztatásra nem kellett költeni.
A Szüsze támogatásával bábszínházban voltak az
alsó tagozatosok. A Lázár Ervin Program keretében
Budapesten voltak színházban a 8. osztályosok.

Iskolánk, az Arany János Általános Iskola alapításának 60. évfordulója alkalmából egy fotókkal gazdagon illusztrált kiadványt állított össze az intézmény vezetője, Mátyási Sándorné,
Visszatekintő 1960–2020. címmel, melyet Önkormányzatunk
az évforduló tiszteletére megjelentet. Néhány cím a tartalmából:
A kezdetek 60 év távlatából • Iskolánk jelene
Iskolánk tanulói és pedagógusai a 2019/2020-as tanévben
Visszaemlékezések • A jövő iskolája

Reméljük, sok besnyői kötődésű embernek sikerül örömet szereznünk vele.
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Közös rendezvény volt a szülõkkel a farsang. Minden
osztály tombolatárgyakkal, sütivel, programmal támogatta a rendezvényt. Ismét jó hangulatú délután volt,
szervezetten, ötletes jelmezekkel, szuper produkciókkal.
Köszönet és elismerés a szülõknek is a sok-sok érdekes,
munkaigényes jelmezért, a palacsintáért, a sütiért.
A Zsûri és Kovács Renátó is hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.
Ismét pályázunk a Hankook-nál, s a tanév végéig még
számos feladatunk van. Az idei évben is részt veszünk
a Domestos „Mosdófelújítás” pályázatán. Mindenkit kérünk, hogy a
www.domestos.com/hu
mosdófelújítás alatt szavazzon iskolánkra! (A visszaigazoló e-mailre is rá kell kattintani, ez néha spam-ben található. Ez azért fontos, mert a szavazat csak akkor érvényes, ha a visszaigazolásra is rákattintunk!)
Találkoztunk az ovis szülõin a leendõ 1. osztályosok
szüleivel. A beiratkozás várhatóan április 23-24-én lesz,

errõl tájékoztatót olvashatnak majd. Szeretettel várjuk
elsõ osztályos tanulóinkat! Kérem, hogy a beiratkozás
elõtt keressék fel az adonyi okmányirodát, és hozzanak
adatlapot a diákigazolvány igényléséhez.
Március hónapban négy osztály vesz részt színházlátogatáson a Lázár Ervin Program keretében, majd egy
osztály a Fõvárosi Nagycirkuszba látogat el.
Pár gondolatot szeretnék elõzetesen írni a 60 éves
évfordulóról.
Az idei évben a Családi falunapon együtt fogunk ünnepelni. Minden osztály pár percben bemutatkozik
majd, s köszönteni szeretném a már nyugdíjas kollegáinkat. Ekkorra elkészül egy kiadvány is. Bízom benne,
hogy sokan emlékezünk az elmúlt 60 évre.
A legnagyobb kihívás lesz felkészülni az új Nemzeti
Alap Tanterv (NAT) bevezetésére, a táborokra, a ballagásra, s ki tudja, még mire, de ne feledjék, együtt mindig mindent megoldottunk.
Mátyási Sándorné
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FaRSaNgI móKa az óVodÁBaN

„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!
Fergeteges ez a bál, még a ház is muzsikál!”

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi
idõszak, ekkor van ideje a hangoskodásnak, alakoskodásnak és a mulatozásnak.
Egymás után születtek az óvodában a farsang fõ kellékei, a különbözõ technikákkal készült színes, ötletes álarcok, valamint mókás alkotások, dekorációk.
Elõtérbe kerültek a bolondos mesék, de a versek, mondókák, csúfolódók, népi gyermekjátékok, dalok is a farsang hangulatát idézték.
Csoportonként szervezõdött a jelmezes, táncos vigadalom, az önfeledt játék, tréfás szórakozás. A mulatság nem
múlhatott el mókás játékok nélkül, de helyet kaptak a népi
gyermekjátékok, körjátékok, csúfolódók is. A sok móka és
tánc után nem kellett az óvoda lakóit biztatni az fánkevésre.
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a BESNYõI NÉpdalKöR

adventi és évnyitó eseményeibõl

Az adventköszöntõ fellépéseink egyik kedves eseménye
volt, hogy a besnyõi Pöttömsziget Óvoda gyertyagyújtásán énekes és csengettyûs mûsorral lephettük meg a kis
óvodásokat.
Iváncsán, a Napfény Idõsek Otthonában is adventváró
mûsort adtunk a lakók részére.
Õk is megleptek bennünket egy kedves kis mûsorral.
Az év eleji fellépések sorát a Hontravel Kft. által szerve-
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zett X. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud és a X. Országos
Népek Tánca – Népek Zenéje elnevezésû verseny elõdöntõjével kezdtük, ahol csengettyûs mûsorral léptünk fel.
Továbbjutottunk a középdöntõbe, amely Hajdúszoboszlón
lesz, áprilisban.
Szuszán Jánosné
népdalkörvezetõ

a SzIRoNTa híREI

Folytatódik az „500 harang koncertjei” – újabb 60 elõadás a Szironta Együttestõl

A Szironta Együttes az adventi idõszakot megelõzõen hirdette meg 500
harang koncertjei programsorozatát,
melynek köszönhetõen a karácsonyi
idõszakban félszáz koncerttel járult
hozzá az ünnepváráshoz. az év elsõ
felében folytatjuk a turnét, ezúttal
újabb 60 helyszínen csendülnek fel a
harangok.
Az 500 harang koncertjei program
célja eredetileg az volt, hogy 15 olyan
településen szólaljon meg koncertenként 30-40 kézicsengõ, azaz összesen
500 harang, ahol erre anyagi lehetõség nem áll rendelkezésre. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma által támogatott kezdeményezéssel azonban
mostanra már száznál is több településen, pl. olyan falvakban is felcsendülhetnek a harangjaink, mint a 91 fõt
számláló Baranya megyei palé, de
több, 500 fõ alatti falucska is részesülhet a harangjátékban. Az általában 3040 perces tavaszi koncerteken a vidámabb, lendületesebb dallamok kapnak fõszerepet: keringõk, zenei válogatások igazolják, hogy a harangok
önállóan is koncertképes hangszerek,
méltó szereplõi a zenei elõadásoknak.

Sosztakovics, Csajkovszkij, Szviridov
zeneszerzõk mûvei mellett rajzfilmslágereket, populárisabb dallamokat is
hallhat az ingyenes koncerteken a közönség. A koncertek pontos helyszíneit, idõpontjait a www.szironta.hu
honlapon vagy az együttes FB oldalán
találják meg az érdeklõdõk. Besnyõn
május 16-án délután, a 14. CsengõFest keretein belül találkozhat a helyi
közönség a tavaszi mûsorunkkal.
A Szironta mára hazánk meghatározó harangegyüttesévé nõtte ki
magát. Alakulásunk, 2004 óta közel
ezer koncerten népszerûsítettük kezdetben a magyar csengettyûket,

2016-tól pedig már amerikai handbelleken és melodychime hangszereken
szólalnak meg a zenemûvek.
A koncertek mellett ifjúsági programjainkat is bõvítettük: februártól
Besnyõ mellett további 5 óvodában
(Adonyban, Iváncsán, Pusztaszabolcson 2 helyen és Ráckeresztúron) indítottuk el „Szironta szakkörök” foglalkozásunkat, amelyek során a legkisebbek a zenei alapokkal és a csengettyûkkel ismerkedhetnek meg.
Természetesen a júniusi évadzárást
követõ idõszakra is vannak terveink:
nemzetközi turné, repertoárbõvítés,
külföldi tanulmányutak várnak tagjainkra. a zenekar létszámbõvítése is
komoly cél, így folyamatosan hirdetjük
zenészállásainkat, keressük a hangszer
iránt elkötelezett zenészeket. Jelentkezni honlapunkon keresztül tudnak az
érdeklõdõk. A zenekar menedzsmentje
egy budapesti próba- és kamara-koncertterem beruházását is elindította,
mely nagyban hozzájárulhat a zenekari
tagság, a repertoár és az oktatási tevékenység bõvítéséhez is.
Szironta Együttes
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halÁSz BENdEgúz
országos karate bajnok

Tűzgyújtás rendje Besnyőn

Településünkön az avar és kerti hulladék égetését
csak az alábbi időpontban és az előírások betartásával lehet végezni:
csütörtökön: 16.00 órától 20.00 óráig
pénteken:
13.00 órától 20.00 óráig
ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott időponttól eltérő időpontban az avar és kerti hulladék
égetése TIloS.
Az ingatlanon keletkezett avart és kerti hulladékot
csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni, úgy, hogy az,
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos.
Az égetés csak szélcsendes időben végezhető.
Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz,
pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben.
Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező
vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztető módon, lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy
folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
Az avarral és a kerti hulladékkal együtt kommunális
és ipari eredetű hulladék, veszélyes anyag, illetve nagy
mennyiségű papír égetése tilos.
A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén,
vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani.
a levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében kérünk mindenkit, hogy
a tűzrendvédelmi és az együttélési szabályokat tartsa
be!
abban az esetben, ha az égetést nem a meghatározott napon vagy időpontban végezték, a hatósági
eljárást a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatóságánál lehet kezdeményezni.
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A besnyõi Halász Bendegúz 4 éve ismerkedik a karate
rejtelmeivel. Ez idõ alatt több számos versenyt is megnyert és már kétszer járt Romániában, nemzetközi bajnokságon. Tavaly nyáron a nemzetközi fudokan karate
táborban, Tatán kiérdemelte a narancssárga övet.
Kis harcosunk tavalyelõtt Százhalombattán részt vett
a Fudokan Karate Országos Bajnokságon, ahol formagyakorlatban és küzdelemben arany érmet szerzet. Tavaly, ezt a szép eredményt megismételve, megvédte
bajnoki címeit.
gRaTulÁluNK!

Besnyôi Hírmondó
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BaBaFaRSaNg
Az idei elsõ Baba-Mama találkozóra februárban került sor. Szerettem volna, hogy a legkisebbek is
Farsangi bulin vegyenek részt.
A „Baba-Mama Klub Besnyõ”
facebook-os csoportban írtam ki a
programot, mely szerint a 0–3 éves
gyermekeknek és édesanyjuknak
szervezek egy összejövetelt. A beöltözés nem volt kötelezõ, csak,
akinek kedve volt.
Vendégül hívtam még a HIPP
cég területi képviselõjét is, aki pár
szóban bemutatta termékeiket.
Szakál Valéria beszélt a csecsemõkori hozzátáplálásról, bõrápolási
termékeikrõl. A rövid elõadást követõen lehetõség volt bébiétel
kóstolásra és néhány bõrápolási
termék kipróbálására, végül pedig
minden család egy kis apró ajándékot kapott.
Nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, külön megtiszteltetésnek
érzem, hogy nemcsak az édesanyák, hanem édesapák és egy
nagymama is csatlakozott hozzánk. Szerintem jó hangulat volt,
köszönöm az aktív részvételt!
Aki esetleg nem tagja még a facebook-os csoportunknak, és 0–3
éves korú gyermeke van, kérem,
jelentkezzen a csoportba, mert így
tudok csak tájékoztatást nyújtani
hasonló rendezvényekrõl!
Páli Szilvia
védõnõ
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