2009. március

Kedves Besnyőiek!
Engedjék meg nekem, hogy megosszam
Önökkel néhány gondolatomat községünk
idei költségvetéséről. Ha egy mondatban
kellene megfogalmaznom, hogy látom helyzetünket, azt mondanám: sajnos, az állami
támogatás a túlélésre sem elegendő. Anélkül, hogy keseregni akarnék a rossz gazdasági helyzet miatt, tudván, hogy ma milyen sok önkormányzat van nehéz
körülmények között, azt mondom: önkormányzatunk ma is
intézményeink fenntartását és a rászorulók támogatását tartja a legfontosabb feladatának. Most, amikor a fennmaradás
is komoly erőpróbát jelent, fejlesztésre nem is gondolhatunk
pályázati források nélkül. Ezért, idén is pályázunk, és megint
csak pályázunk, mindenre, amiből pluszforrásokat tudunk
előteremteni, amiből községünket élhetővé, széppé, vonzóvá tehetjük.
Részt veszünk a május 31-ei gyermeknappal egybekötött
családi nap, falunap megrendezését elősegítő pályázaton,
amely lehetővé teheti, hogy idén is színvonalas programokkal örvendeztessük meg polgárainkat és az idelátogató vendégeket. Reméljük, nyerünk!
Az óvodában nyílászárók cseréjére pályázunk, amellyel az
intézmény korszerűsítésének folyamatában egy újabb nagy
lépést tehetünk előre.
Több pályázatunk vár eredményhirdetésre, melyek közül a
kompetenciaalapú oktatásra (iskolai és óvodai pedagógusok képzésére és eszközökre), illetve a játszótérpályázatra
benyújtott pályázatunk elbírálása rövidesen megtörténik.
Pályázati forrásból szeretnénk felújítani a régi ravatalozót. A
sportpálya kerítésének, illetve a sportöltözőnek, valamint a
tűzoltószertárnak a felújítása is csak akkor valósulhat meg, ha
pályázataink nyernek.
Március 14-én felavattuk a kistérségi tanuszodát, és március
21-től megkezdte működését az intézmény. Besnyő községnek, mint együttműködő önkormányzatnak sok pénzébe kerül a működtetésből rá jutó rész, de a gyerekek érdekében
vállaljuk a költségeket. Sajnos, nagyon sok a tartáshibás
gyermek és a gerincfájós felnőtt, s ha mostantól, az uszoda
használatával lehetőségünk nyílik a besnyőieket jobb egészségi állapotba juttatni, hozzá tudunk járulni gyermekeink
esélyegyenlőségének javításához, csökkenteni a városi és a
falusi iskolában tanuló gyerekek lehetőségei közötti különbséget, akkor nem lehet kérdéses: megéri-e? Ráadásul az
együttműködő településeken élők, így mi is kedvezményes
áron használhatjuk a létesítményt.
Képviselő-testületünk az idén eddig két alkalommal ülésezett. A februári ülésen a 2009. évi költségvetés és az önkormányzat 2009. évi szerződéseinek áttekintése szerepelt
napirenden. A testület tételesen végignézte és átbeszélte a
költségvetés sorait, majd megszületett a költségvetésről szóló határozat.

Mint az Önök előtt is ismert, minden képviselő köteles
minden év január 31. napjáig vagyonnyilatkozatot tenni. E
kötelezettségének két képviselő (Székely Istvánné és Háder
József) kivételével testületünk valamennyi tagja határidőre
eleget tett. Háder József azonban még a február 12-ei testületi ülésen sem adta le a vagyonnyilatkozatát, ezért ő a hatályos jogszabály szerint a szavazásban nem vehetett részt.
Március 12-én tartott képviselő-testületi ülésünkön választottuk meg községünk új jegyzőjét. A meghirdetett pályázatra
hatan jelentkeztek, akik közül egy visszavonta a pályázatát,
ketten pedig nem jöttek el. Így nyílt ülés keretében, három
jelölt meghallgatását követően választottuk meg – egyhangú szavazással – Besnyő község új jegyzőjének dr. Kovács
Mariannát.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

1848 emlékére
Színvonalas műsort mutattak be nemzeti ünnepünk, március
15. alkalmából az Arany János Általános Iskola diákjai. A zenével, tánccal gazdagított előadás igazi élmény volt, a közönség nagy tapssal jutalmazta a magas színvonalú emlékműsort. Sajnálhatja, aki nem volt ott és nem láthatta. Gratulálunk
a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak!

Felavattuk a tanuszodát
Impozáns új létesítménnyel gazdagodott az Adonyi kistérség. Elkészült, március 14-én felavattuk, és március 21-től
a gyerekek és a nagyközönség szolgálatába állt a kistérség
iváncsai tanuszodája. A besnyői gyerekek úszásoktatása immár a közelben valósulhat meg.
A besnyői óvodások és iskolások mostantól a szomszédos
Iváncsán tanulhatnak meg úszni, mégpedig úgy, hogy utaztatásuk sem kerül a családoknak pénzbe. Az úszásoktatást az
iskola beillesztette a tanrendbe, és az óvodások is az adott
„menetrend” szerint mennek úszni.
folytatás a 2. oldalon

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester a tanuszoda avatón, a
szalagátvágásnál, Ronyecz Péter, Gyenesei István és Ecsődi László
társaságában
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Felavattuk a tanuszodát Pár gondolat
folytatás az 1. oldalról
A március 14-ei verőfényes délelőttön Gyenesei István önkormányzati miniszter, Ecsődi László országgyűlési képviselő, a kistérség 8 településének valamennyi polgármestere és
számos érdeklődő jelenlétében, ünnepélyes keretek között
adták át a tanuszodát. A műsorban volt térzene, mazsorettek
felvonulása, tánccsoport és szinkronúszók bemutatója, volt
léggömbös települészászló-röptetés, ünnepi beszédek, emléktárgyak átadása, és végül a gyermekek vették birtokba a
medencét egy játékos vízi vetélkedő formájában.
(A tanuszoda megnyitójáról készült film az Iváncsa Tv archívumából, Iváncsa honlapjáról letölthető: www.ivancsa.hu)

Tanuszodai tájékoztató
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Iváncsai Tanuszodája 2009. március 21-én ténylegesen is megnyitotta kapuit a
nagyközönség előtt.
Az uszoda nyitva tartása:
Hétköznap:
8 és 16 óra között a kistérség oktatási-nevelési intézményei
számára
16 és 20 óra között nyitott a nagyközönség számára.
Hétvégén:
Szombaton: 10-20 óráig a nagyközönség számára
Vasárnap: 10-18 óráig a nagyközönség számára
A wellness részleg 2009. április 1-től használható, külön térítés ellenében.
Az uszoda használatáért térítési díjat kell fizetni napi belépőjegy, illetve bérlet formájában.
Az érvényben lévő belépődíjakról szóló tájékoztató az uszoda
pénztáránál található.
Tájékoztatjuk leendő látogatóinkat, hogy az uszoda megfelelő igény (legalább10 fő jelentkezése) esetén hétköznapokon
reggel 6 és 8 óra között is igénybe vehető. Ezzel kapcsolatos
igényüket előzetesen jelezzék az uszoda pénztáránál, vagy az
uszoda vezetőjénél, Székely Krisztinánál: a 06-30-422-1059es telefonszámon.
Az érvényben lévő belépődíjakról a www.ivancsa.hu honlapon is tájékozódhatnak.
A tanuszoda szolgáltatásainak árairól és a besnyői gyerekek tanuszodai menetrendjéről községünk honlapján tájékozódhatnak Olvasóink: www.besnyo.hu

Besnyő község képviselő-testülete 2009. március 12-én egyhangú szavazással dr. Kovács
Marianna jegyzővé választásáról döntött. Községünk új jegyzője április elsején foglalja el
hivatalát.
(Dr. Kovács Mariannát a Bes
nyői Hírmondó következő számában mutatjuk be Olvasóinknak)
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a 2009. évi költségvetésről
Besnyő Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetését
meghatározó kiadások összege: 202.100.000.- Ft. Az állami
támogatás mindösszesen: 109.439.000.- Ft.
A fenti számokból jól látható, hogy a normatív támogatás drasztikusan csökkent, hiszen csak a költségek felére nyújt fedezetet.
Önkormányzatunknak jelentősebb bevétele a gépjárműadóból, ami 7 millió Ft, és az iparűzési adóból – melynek összege:
15 millió Ft – keletkezik.
Jelentősebb kiadásaink, a teljesség igénye nélkül:
– Iskola működésére:
65.081.000.- Ft
– Óvoda működésére:
32.742.000.- Ft
– Önkormányzati hozzájárulás
az iskolai étkeztetéshez:	  1.922.000.- Ft
– Önkormányzati hozzájárulás az
óvodai étkeztetéshez:	  5.432.000.- Ft
– Zeneiskola működéséhez:	  1.500.000.- Ft
– Logopédia, gyógytestnevelés:	  1.500.000.- Ft
– Tankönyvvásárlási támogatás:	     528.000.- Ft
– Szociális ellátásra:	  1.500.000.- Ft
– Tanuszoda üzemeltetéséhez:	  3.700.000.- Ft
– Orvosi ügyeletre:	  1.100.000.- Ft
– 65 év feletti nyugdíjasoknak:	     850.000.- Ft
	    (3.000.-Ft/fő)
– Átmeneti segélyekre:	     700.000.- Ft
– Civil szervezetek támogatására:	  2.250.000.- Ft
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kistérségi szintű szociális
feladatellátás
Az Adonyi kistérségben az 1993. évi III. törvény, valamint az
1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján a szociális
feladatok ellátásának átszervezésére került sor az elmúlt év
végén. Eszerint 2009. január 1-től a Társulás fenntartásában
létrehozott Adonyi Kistérségi Szociális Központ látja el a
– szociális információs szolgáltatási,
– étkeztetési,
– házi segítségnyújtási,
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtási,
– családsegítési,
– idősek nappali ellátási, valamint a
– gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
A szociális feladatok kistérségi szintű ellátására a kistérség
8 településéből 7 írta alá a megállapodást. Csak Beloiannisz
község polgármestere nyilatkozott úgy a társulási tanács ülésén, hogy a kötelező szociális feladatellátást a község önállóan oldja meg.

Helyesbítés
A szüreti felvonuláson és bálon Vincze Gábor, általános iskolánk diákja is táncolt, de véletlenül az ő neve nem szerepelt a
szüreti felvonulásról készült beszámolóban.
Nagyon ügyes voltál, Gábor, és elnézésedet kérjük, hogy a
neved kimaradt a szereplők névsorából!

Arany-hét az iskolában
Az Arany-hét megrendezése régi hagyomány iskolánkban.
Idén is így történt: március 7–11. között zajlott le ez a különleges hét. Ilyenkor szinte teljesen más lesz az életünk, különös,
lázas izgalom tölti meg az épületet. Még az órák is hamarabb
telnek el, mert a délutáni versenyekre koncentrálunk.
Az idei Arany-héten minden nap más és más verseny várta
az érdeklődő diákokat.
Hétfőn az alsósok aktiviti játékban vehettek részt, a felsősök
amőbázhattak, illetve nyelvi játékokat szerveztek számukra.
Kedden az 1. és a 2. osztályosok sportdélutánra mehettek, a
felsősök informatika versenyen mérhették össze tudásukat.
Szerdán zsúfolásig megtelt a 8. osztályosok tanterme: ekkor
zajlott a szavalóverseny. Sok volt a versenyző, s még több
volt szurkoló, az érdeklődő felnőtt és diák. Csütörtökön került sor a Toldi-kondira, ahol erőnkre, ügyességünkre bizony
szükségünk volt.
Pénteken az Arany-hét leginkább várt versenyén vettünk
részt, a „Színes nap”-on. Az osztályok előzetesen húztak egyegy színt, és a húzott színnek megfelelő öltözékben kellett
megjelenniük már reggel a Faluházban. Festtünk, elrejtett
tárgyakat kerestünk a választott színekkel kapcsolatosan.
Később minden osztály összeállított egy-egy konkrét zenére
egy koreográfiát, melyet bemutattak a többiek előtt.
Nagyon jó volt ez az Arany-hét is, mindenki jól érezte magát.
Köszönjük a szervezők lelkes munkáját!
Döme Nikoletta és Fabók Patrik
7. osztályos tanulók

Három üveghegyen is túl...
Tavaszi programok az ifjúság számára
A Sziront’Art Egyesület „Három üveghegyen is túl…” című
rendezvénysorozata a tavaszt köszönti, melyre a kistérség
vállalkozó kedvű fiataljait várják.
Az első megmérettetésre, egy játékos ki-mit-tudra, amely a
Lécugró címet kapta, március 20-ig lehetett jelentkezni, a vetélkedőre 28-án, szombaton kerül sor. A rendezvény dudás
táncházzal zárul.
A második „üveghegy” a 2009. április 27-én, hétfőn 15 órakor kezdődő „Körtemuzsika” című rendezvény lesz, amely
mesét kedvelő kicsiket és nagyokat hoz össze egy délutáni
mesélésre, mese tárgyú rajzpályázatra. A műveket május 31ig lehet elküldeni a Sziront’Art Közhasznú Egyesület címére.
Eredményhirdetés, jutalmazás június 14.-én lesz, a III. Országos Csengettyűs Találkozón. Jelentkezés április 10-ig.
A harmadik „üveghegycsúcs” erőpróba 2009. május 16-án
lesz, és a „Dúdoló” címet kapta. Népdalénekeseket várnak,
akik autentikus előadásmódban adják elő a választott népdalokat. Jelentkezés április 30-ig.
A rendezvény táncházzal zárul, dudással, népzenei együttessel, citerásokkal, néptánctanítással!
Nevezni e-mailben vagy telefonon lehet az egyesület elnökénél, Nyersné Vajda Márta tanárnőnél a 06 20 4878 398-as
telefonszámon!
Nevezési díj: 300,- Ft, melyet az egyesületnek juttatott támogatás formájában, pártolójegyért cserébe kell megfizetni
a helyszínen. További részletekért, kérdésekre válaszért az
info@szironta.hu vagy vajdamarta@szironta.hu e-mail címre
lehet írni. Az egyesület honlapja: www.csengettyu.hu

Felavattuk iskolánk zászlaját

Méltóságteljes ünnepség keretében került sor március 7-én, az
Arany-hét zárásaként iskolánk zászlajának felavatására és megszentelésére a Faluházban. Iskolánk, amely 1990 óta viseli Arany
János nevét, most egy új jelképpel gyarapodott. Az ünnepségen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester, az önkormányzati
képviselők és Baltási Nándor plébános úr is részt vett a tantestület tagjai és a gyerekek mellett.
A polgármester asszony köszöntőjében kiemelte, hogy az iskola
volt diákjai mindig jó szívvel emlékeznek vissza volt tanítójukra,
tanáraikra, majd Kosztolányit idézte, aki versében így ír:
„Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló. …”
Zászló, amely azoktól az emberektől válik jelképpé, akik felsorakoznak alá. A zászló tiszteletet vált ki, nemes érzéseket kelt az
emberekben, amelyek összekovácsolják a közösséget. Ezekre az
összekötő érzelmekre talán még soha nem volt akkora szükségünk, mint most van.
A zászló az iskola új jelképe. Azé az iskoláé, amely Besnyő életében mindig is meghatározó szerepet töltött be, és amelynek
fenntartása, fejlesztése a ma élő besnyőiek közös dolga és felelőssége, hogy az ez után megszületendő generációkat is kiváló besnyői pedagógusok terelgethessék a tudás útjára, sok-sok
szeretettel tanítva-nevelve készíthessék fel őket az életre.
„Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert…” – a gyerekek egyegy mondatba foglalva mondták el, mit jelent számukra az iskola. Volt, aki azt emelte ki, hogy öt olyan pedagógus tanít az
iskolánkban, aki ide járt általánosba, volt, aki azt, hogy itt ös�szemérhető tudást kapnak, és volt, aki a zeneiskola miatt szeret
ide járni. Egyik-másikuk gondolata derültséget keltett a nézők
soraiban, mint például ez: „…mert a tanár bácsi fantasztikusan
jó fej, és a barátaim is ide járnak.” Azt hiszem, ehhez nem is kell
kommentár…
A zászlóról megtudtuk, hogy 111 éve, a templom felszentelésekor adta azt át az akkori gróf, Wimpffen Szigfrid Göböljárásnak, s
hogy a zászlórúd eredeti, ahogy a csúcsán lévő kereszt is ugyanúgy 111 éves. A zászló színeiről és a belehímzett motívumokról
Drippey László igazgató beszélt, kiemelve, hogy a 3 arany rózsa
Besnyő címeréből való, a 3 piros és fehér csík ősi magyar jelkép,
az emberarcú Nap és a Hold az iskola névadójának a szülőhelye,
Nagyszalonta 1606-os címeréből való.
Az iskola igazgatója elmondta, hogy tavaly 44 iskola avatott
zászlót, ami nyilvánvalóan az esemény jelentőségét igazolja, és
annak a lelki kötésnek a fontosságát, ami a besnyői gyerekek és
a zászló között is az első perctől kialakult.
Baltási Nándor plébános úr megszentelte a zászlót, majd az osztályok képviseletében az osztályfőnökök és 2-2 tanuló felkötötte
rá az osztálynévsort tartalmazó szalagokat.
KK
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Tabló a 2008-ban születettekről
Sokan megcsodálhatták már a tavalyi évben született csecsemők fotóit, és íme teljes a tabló! Ígéretünkhöz híven
megtekinthetik az újságban, illetve az eredeti képek a védőnői tanácsadó várótermében láthatók egész évben.
Páli Szilvia védőnő

Bálint napon rendezte az első csengettyűs bált a Sziront’Art
Egyesület, nagy sikerrel. Játékos, vidám műsorral, jókedvre hangoló zenéléssel készültek az együttes tagjai,
mókázással, tánccal töltötték az estét a jótékonysági bál
résztvevői

Baba- és gyermekruhák és
használati tárgyak börzéje
2009. május 9.-én szombaton 9–12-ig Besnyőn, a Faluházban vásárt tartunk. Ha olcsó, de jó minőségű babaés gyermekruhát /0-14/, cipőt, babafelszerelést (hordozó,
babakocsi, kiságy stb.) keres, vagy tele a szekrény kinőtt
ruhákkal, megunt játékokkal, mesekönyvvel, szeretettel
várjuk, akár vásárolni, akár eladni szeretne!
Ha nem kíván üzletelni, de mégis megszabadulna a feleslegessé vált dolgoktól, lehetőség van rá, hogy a helyszínen leadja, és ingyenesen elvigyék, akik igénylik. (Az
ingyenesen elvihető dolgokat egész évben elhelyezhetik
a védőnői tanácsadó várótermében, az arra kihelyezett
gyűjtőbe.)
Ha problémát okoz a gyermekfelügyelet, játszósarok kialakítására is gondoltunk.
További információkért felkereshető telefonon vagy személyesen:
Fenekesné Placskó Piroska 06 (20) 328-5468 vagy
Páli Szilvia védőnő 06 (25) 233-207 vagy 06 (70) 562-0143.
Asztalfoglalási igényüket (ingyenes) kérjük, legkésőbb
május 7-ig jelezzék!
Érdeklődési kedvtől függően, minden évben tavasszal és
ősszel tervezzük újabb vásárok megrendezését.
Fenekesné Placskó Piroska és Páli Szilvia

Dr. Hegedűs Magor Miklós Ügyvédi Iroda

Besnyôi Hírmondó
Besnyő Község Önkormányzatának kiadványa
KÖH nyilvántartási szám: 163/479/1/2008.
Kiadja a Polgármesteri Hivatal, 2456 Besnyő, Fő u. 35.
Felelős kiadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Kata
Tördelés: Nagy Erika
Készült a Text Nyomdaipari Kft. dunaújvárosi nyomdájában
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1054 Budapest Tüköry u.5.
06-13127059
A polgári jog és a büntetőjog területén egyaránt jártas
ügyvédi iroda
Peres ügyeinek elintézését, jogi képviseletet, jogi tanácsadást,
cégalapítást, társasági-, adásvételi-, öröklési vagy egyéb
szerződés megkötését vállaljuk, teljes felvilágosítás mellett.
Forduljon hozzánk bizalommal. Érdeklődni, vagy időpontot
egyeztetni lehet:
Dr. Bácsalmási Csilla besnyői ügyvédjelöltnél,
a 06/30 401 5919 telefonszámon.

