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Kedves Besnyőiek!
Mint az Önök előtt is ismert, a járásokról szóló törvénytervezetben az szerepelt, hogy
községünk a martonvásári járáshoz fog tartozni. Egyeztető tárgyalásaink során sikerült
elérnünk, hogy az eredeti tervezetet módosították, és ha a törvényt most fogadnák el,
Besnyő község a dunaújvárosi járáshoz tartozna.
Jelenleg is tart temetőnkben a ravatalozó
belső felújítása, amelynek munkálatait közmunkásaink végzik. A munka végeztével megújult, kulturált körülmények között vehetnek végső búcsút szeretteiktől a besnyői
családok.
E helyen is kérem, legyenek fokozott figyelemmel környezetünk tisztaságára, a rendezett faluképre, és szigorúan tartsák be
a tűzgyújtási rendet!
Lapzártánkkal egy időben zajlott a hagyományos Besnyői Népdalköri Találkozó, melynek meghívott vendége a Ráckeresztúri
Pávakör Egyesület, az Isztiméri Népdalkör és a Besnyői Szironta
Együttes volt, akik a vendéglátókkal együtt szerepeltek a műsorban.
Hamarosan – május 19-én - újra összegyűlnek Besnyőn a
csengettyűs és harangegyüttesek, és egy hétre rá itt a Gyermeknap, melyhez igazodva rendezzük meg, immár hagyományosan,
a Falu- és családi napot, május 26-án.
Mindenkit sok szeretettel várunk községünk nagyrendezvényére!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

PÁLYÁZATOK
Az alábbi két pályázatot adtuk be márciusban:
4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett, „iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú
vissza nem térítendő támogatás igénylésére, mely forrásból
a tornaterem felújítását végeznénk el, az igényelt támogatás
összege 3 203 285.- Ft.
4/2012. (III. 1.) BM rendeletben meghirdetett, „a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” tárgyú
vissza nem térítendő támogatás igénylésére, mely pályázati forrásból térfigyelő rendszer kialakítását tervezzük, az igényelt támogatás összege 5.789.248.-Ft.

6. CsengőFest
2012. május 19.

Idén újra megrendezzük a csengettyű- és
harangegyüttesek találkozóját!
IDŐPONT: 2012. május 19. (szombat)
Koncert 14 órakor
Szeretettel várunk mindenkit!

MEGHÍVÓ
Falu- és gyermeknap lesz május 26-án,
szombaton Besnyőn, melyre minden
helyi és környékbeli érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!
PROGRAM:
9.00 órától:
a Sportpályán kispályás labdarúgás, (jelentkezés Szalados
Csabánál, a 06 20 5956684-es telefonszámon)
paintball, kreatív foglalkozások, póni lovaglás, arcfestés,
lufibohóc, ugrálóvár, egészségkuckó, főzőverseny
16.00 órától:
az iskolaudvaron kulturális műsor,
melyben fellépnek: Besnyői Népdalkör és a Szironta
Citeraegyüttes, Örökmozgók, Besnyői Arany János
Általános Iskola néptánccsoportja, Besnyői Tánciskolások
Karate bemutató
18.00 órától:
Dolák-Saly Róbert humoros műsora
19.00 órától:
ABBA Sisters könnyűzenei előadása
20.00 órától:
Matyi és a Hegedűs, mulatós slágerekkel,
„Utcabuli” hajnalig

A népdalkör hírei
A Besnyői Népdalkör Kor-Társ Nyugdíjas Ki-Mit- Tud-on vett
részt a székesfehérvári Szabadművelődés Házában, március
11-én. Közösen léptek fel a Szironta Együttessel. A produkciót a zsűri továbbjuttatta a Gálára, amely március 25-én volt a
székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
Március 17-én, a Kossuth Szövetség által szervezett megemlékezésen a Besnyői Népdalkör képviseletében Szuszán
Jánosné elnök és Takács Tünde titkár koszorút helyezett el
a budapesti Fiumei úti sírkertben Kossuth Mauzóleumában.
Szuszán Jánosné

FELHÍVÁS
A Besnyőiek Baráti Köre Egyesület nevében kérek egy kis összefogást és segítséget.
Az Egyesület a legutóbbi „Elszármazottak találkozóján” úgy
döntött, hogy a pénzkészletét felhasználva, közösségi céllal, a
Faluház mögötti területen ÉPÍTTET egy KEMENCÉT, helyi vállalkozóval.
Az építmény ünnepélyes avatása augusztus hó végén lesz.
Az építéshez nagy mennyiségű üres üveg kell, melynek a gyűjtésére kérjük a lakosságot. Az összegyűjtött üveget (boros, pezsgős, befőttes, kicsi, nagy, törött üveg stb.) egyelőre nem kell sehova sem szállítani, csak akkor, amikor megkezdődik az építkezés, kb. július hónap végén. Aki üveget gyűjt, kérem, jelentkezzen az alábbi személyeknél, hogy amikor szükséges lesz, a gyűjtőket értesíteni tudjuk.
Segítségüket előre is nagyon köszönjük!
Az egyesület nevében:
Nagyné Farcalasz Vasziliki 06 30 2755701
Fónad Józsefné 06 30 3150072

Köszönjük és várjuk az 1%-ot!
A tavalyi évben a besnyőiek személyi jövedelemadójuk egy
százalékával, mintegy 80 000 Ft-tal segítették a Besnyői
Sportegyesületet. Ezúton köszönjük meg minden kedves támogatónknak, egyben kérjük, hogy az idei esztendőben is támogassanak minket!
Adószámunk: 18487837-1-07.
Köszönettel a Besnyői Sportegyesület vezetősége
A Sziront’Art Közhasznú Egyesület ezúton is köszöni a
2011-ben folyósított 1%-os felajánlásokat, melyek összege
280.866 Ft volt. Működési költségeink, fellépéseink utazási
költségeinek fedezése, programjaink megvalósítása forrásaként használtuk fel.
Kérjük, idén se feledkezzen el személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásáról! Köszönjük!
Adószámunk: 18501472-1-07

Változások a kuratóriumban
Besnyő Községért Közalapítvány ezúton tájékoztatja a község polgárait és vállalkozásait, hogy a Közalapítvány Kuratóriumában az Alapító (Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete) döntése alapján személyi
változások történtek. A Fejér Megyei Bíróság a személyi
változásokat bejegyezte.
A Közalapítvány új Kuratóriumának tagjai:
Elnök: 		
Andrásiné Magyar Éva
Elnökhelyettes: Hambalgó Károly
Titkár:		
Vörös Zsanett
Tag:		
Nagyné Farcalasz Vasziliki
Tag:		
Páli Szilvia
Alapítvány hírei:
Besnyő Községért Közalapítvány működésével kapcsolatos információk, tájékoztatók hamarosan elérhetőek lesznek Besnyő község honlapján.
A Kuratórium ezúton tájékoztatja községünk polgárait és
vállalkozásait, az Alapítvány munkáját – településünk, intézményeink fejlődését, az itt élő emberek életkörülményeinek javulását – adójuk 1%-nak felajánlásával támogathatják.
Besnyő Községért Közalapítvány adószáma:
18493825-1-07
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Változik a háziorvosi
szolgálat rendelési ideje
Ezúton értesítem minden kedves betegemet, hogy április 16.
napjától június 15. napjáig a rendelési idő az alábbiak szerint
alakul:
Hétfő:
8.30-12.00
Kedd:
8:30-12:00 és 15:30-16:30
Szerda:
8.30-10.30
Csütörtök:
9:00-11:30
Péntek:
8.30-12.00
Indokolt esetben – előzetes telefonos egyeztetés alapján – a
rendelési időn kívül is fogadok beteget!
Megértésüket köszönöm!
Dr. Brandt J. Béla háziorvos

Tűzgyújtási rend
Felhívjuk a lakosság figyelmét a Besnyőn érvényben lévő
tűzgyújtási rendeletre, melynek értelmében

január 1-től szeptember 30-áig kizárólag
csütörtökön 13 órától
pénteken 22 óráig
szabad tüzet gyújtani!
Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi
és az együttélési szabályokat tartsa be!

Sikerünk
a Kodály Dalversenyen
Április 18-án rendezték meg a kistér
ségi Kodály Zoltán Dalversenyt Puszta
szabolcson. Községünk ismét kiváló
eredményekkel büszkélkedhet, hiszen
diákjaink remek eredményeket értek el.
Szöllősi Anna, Hortiné Tiringer Júlia és
Varga Evelin felkészítésével hat gyermekünk vett részt a versenyen, ami önmagában is siker és eredmény. A változatos műsorban a besnyői
diákok – Farkas Alíz, Farkas Luca, Mészáros Mercédesz, Tálos
Alexandra, Juhász András és Stoffán Apor – izgalmas, és sokak által nem, vagy alig ismert népdalokat adtak elő a kötelezően előírt dal mellett. Minden dal kapcsolódott Kodály
Zoltánhoz, hiszen Bartók Béla mellett ő volt az úttörője a magyar népdalgyűjtésnek, a magyar dal világgal való megismertetésének. Iskolánk diákjaira és tanáraira ismét büszkén
tekinthetünk, mert Besnyő hírnevét öregbítették, igazi elismerést hozva haza magukkal a verseny után.
Bízunk abban, hogy a következő évben az elsőtől nyolcadikig, minden évfolyamból lesznek vállalkozó fiatalok és tanárok, akik részt vesznek majd a tízedszer megrendezésre
kerülő Kodály Zoltán Dalversenyen. 2013-as év Kodály halálának negyvenedik évfordulója lesz. Ebből az alkalomból nagy
ünnepség keretében megrendezett versennyel emlékeznek
majd Pusztaszabolcson Kodály Zoltánra – mondták el a szervezők.
Köszönet illeti tehát mind a felkészítő pedagógusokat, mind
pedig diákjainkat a 2012-ben elért eredményekért és magáért
a versenyen való bátor és örömteli részvételért.
S. Gy.

ISKOLÁNK HÍREI
ARANY – HÉT AZ ISKOLÁBAN
Február 27-től március 2-ig felbolydult az élet az iskolában. Minden délután érdekes programokra sereglettek vissza a gyerekek
és tanáraik az intézménybe.
Volt itt rejtvényfejtés, memóriajáték, amőba. Mindez a logikai
készséget tette próbára. A szavalóversenyen a diákok harmada
részt vett. Csodás tavaszi délutánt töltöttünk együtt a verseket hallgatva. A sportversenyeken ki-ki megmutathatta ügyességét, kitartását. Pókfocizás, sorversenyek kerültek terítékre,
ügyességi játékok floorball-ütővel, „petrencés rúddal”. Lehetett
könyvborítót tervezni, megismerhettük, kipróbálhattuk a papírmerítés technikáját. A „tollba rajzolás” során érdekes kompozíciók varázsolódtak a rajzlapokra. Együtt nevettünk, szurkoltunk a
Bearanyozzuk a napod! vetélkedő alatt, miközben a feladványokon gondolkodtunk. Kagyló-csigakiállítás és vásár színesítette
a programokat, a szünetekben Arany János verseit hallgattuk.
A hét utolsó napján megkoszorúztuk az Arany János emlékfalat,
és természetesen jutalmaztunk, örültünk a győztesek sikereinek.
Igazán mindannyian (diákok és tanárok egyaránt) nyertesei
voltunk ennek a hétnek, hiszen nagyon vidám napokat töltöttünk EGYÜTT!
ÜNNEPÉLY (MÁRCIUS 15.)
Március 14-én az 1848-as forradalom és szabadságharcról megemlékező ünnepi műsorunkat az alsó tagozatos osztályok és a
néptáncosok adták elő a Faluházban. Az ünnepély után a kopjafánál koszorút helyeztek ez az Arany János Általános Iskola
tanulói, Besnyő Község Önkormányzatának, a Besnyői Népdalkörnek, valamint a Nyugdíjasklubnak a képviselői

KÖLTÉSZET NAPJA
Április 11-én ünnepeltük a költészet napját József Attila verseinek és életútjának felidézésével.

TAVASZI FUTÁS (ÁPRILIS 17.)
A húsvéti ünnepeket követően a községi sportpályán Tavaszi
Futás néven délutáni sportfoglalkozást szerveztünk iskolánk tanulóinak. Örömmel láttuk, hogy az iskola apraja-nagyja lefutotta

a maga körét, sőt sokan voltak, akik jóval többet teljesítettek. A
futás végén minden tanulónak egy-egy almával kedveskedtünk,
melyet L. Simon László Képviselő Úr ajánlott fel iskolánk tanulóinak. Köszönjük!
KÖZSÉGI SZEMÉTSZEDÉS
Április 18-án került sor a községi szemétszedésre. Az osztályok
előre meghatározott területeken szedték össze a szemetet, ezáltal hozzájárulva a falu tisztaságához. Tanulságos volt látni, hogy
sokan a község határát egyfajta közösségi szemétgyűjtő helynek
tekintik. Láthattunk ott kidobott számítógépet, építési törmeléket
s ennél sokkal-sokkal szomorúbb tartalmú zsákokat is…
VERSENYEK
Április 16-án Kereszturi Balázs és Osuszd Otília 8. osztályos tanulók részt vettek a Dunaújvárosban megrendezésre kerülő
Szentágothai János városi és városkörnyéki biológia versenyen.
Mindkét tanuló kiválóan teljesített a megmérettetésen, Otília a
kiemelkedő 2. helyezést érte el.
Kiemelkedően szerepeltek a besnyői iskolások a 2012. április
18-án Pusztaszabolcson az immár tizedik alkalommal megrendezett Kodály énekversenyen. A kötelező dal mellett egy szabadon választott, szintén Kodály gyűjtésű népdalt adtak elő. A
zsűri négy, korosztályok szerint meghatározott kategóriában
döntött a helyezésekről. Tálos Alexandra negyedik osztályos és
Farkas Luca hatodik osztályos tanulók első helyezést értek el saját kategóriájukban. Farkas Aliz negyedik osztályos és Mészáros
Mercédesz hetedik osztályos tanulók második helyezettek lettek.
Remekül szerepelt Juhász András ötödik osztályos és Stoffán
János Apor negyedik osztályos tanuló is.
A felkészítők Hortiné Tiringer Júlia tanárnő, Szöllősi Anna tanítónő és Varga Evelin voltak. Örülünk, hogy iskolánk hírnevét
ezen szép eredményekkel is öregbíthetjük.
Mind a részvételért, mind pedig a szép eredményekért gratulálunk a versenyzőknek!
ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS
Az általános iskolában rengeteg ismeretanyagot sajátítanak
el a diákok. A tantervi órák között évről-évre szerepelnek
különböző egészségnevelési előadások is. A legfontosabb
témakörök: egészséges táplálkozás, dohányzás megelőzése,
serdülőkori változások.
Mindannyian voltunk kamaszok, talán még emlékszünk rá,
hogy nem könnyű megélni ezeket a változásokat. A serdülőkor
átmenet a gyermekkorból az ifjú korba. Számos kérdés merül
fel a tinikben, a fejlődésüket illetően, mi miért történik. Érdeklődéssel fordulnak a másik nem iránt, szerelmek szövődnek, mely
újabb lépcsőfokhoz juttatja a fiatalokat.
Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott Az A-HA! Országos
Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Programhoz. A program célja, hogy minél több serdülő számára segítséget nyújtson
a felnőtté válás útján, választ kapjanak a szexuális élettel kapcsolatos kérdésekre, felhívja a figyelmet a rájuk leselkedő veszélyekre, mint pl. nem kívánt terhesség, nemi betegségek.
Az A-HA program a Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós
Tudományos Társaság (SzNPTT) felügyelete alatt működik.
Jelentkezést követően az iskolánk által megjelölt oktató, így nálunk a védőnő tartotta meg az órákat. Az előadás feldolgozását és színesebbé tételét oktató csomag segítette, melyet az
SzNPTT biztosított. Sajnos szponzorok hiányában az idén nem
tudtak diákcsomagot küldeni a tanulók részére, pedig a hallottak felelevenítése szempontjából nagyon hasznos lett volna. Ha
valakit részletesebben érdekel a program, vagy szeretne utána
olvasni egy –egy kamaszokat érintő problémának, keresse fel:
www.ahaprogram.hu weboldalt. Az előbb említett oldalon megtekinthető a program egyes kiadványainak digitális verziója is,
melyben számos hasznos információt találhat a kamasz, és az őt
segíteni kívánó szülő egyaránt.
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Szemétszedő akció
Hatodik alkalommal vett részt Önkormányzatunk a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. április 22-ei, Föld-napi szemétszedő
akciójában. Ezúton köszönöm meg általános iskolánk pedagógusainak és iskolásainak, hogy részt vettek az országos
akcióban, és sok szeméttől tisztították meg településünk utcáit. Közmunkásaink a lakott területen kívüli utak mentén
szedték a szemetet. Találtak háztartási, építési hulladékot,
elpusztult állatok tetemeit.
Nagyon szomorú továbbra is azt tapasztalni, hogy nem mindenki figyel környezetünkre!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

FELHÍVÁS
2012. május 14-én (hétfőn) lomtalanítást
szervezünk a Vertikál Zrt.
közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes azaz a háztartásokból származó,
kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, anyagfajtánként; a kisdarabos, szóródó hulladékokat
(pl.: maradék textíliák) lehetőség szerint összekötve vagy
zsákolva; továbbá a bútorokat a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé, arra a
helyre, ahová az edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik.
Elszállításra kerülnek:
– Nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, háztartási berendezések és készülékek, ruhanemű
(lomhulladék);

A lomhulladék kihelyezésének ideje
legkésőbb május 14-e, hétfő reggel 6 óra.

Tíz éve…

Tíz éve, 2002 áprilisában kezdődött meg az a három hónapos
emberfeletti munka, amelynek eredményként megújult az 1897ben felszentelt besnyői katolikus templom. Jó érzés visszagondolni a tatarozásra, hiszen a falu apraja-nagyja ott állt a vártán, s
kialakult egy olyan közösség, amelyet máig e nagy munka emléke és öröme tart össze. Szeretettel gondolunk Prof. dr. Bejczy
Antalra, aki édesapja emlékére adományozta az építőanyag árát
Besnyő népének, hogy temploma ismét régi fényében ragyoghasson. A 2002-es tatarozás előtt 1947-ben, Bejczy Jenő egykori
uradalmi főintéző hozatta rendbe a templomot a háború súlyos
rombolása után…
2002-ben hatvan besnyői polgár munkával és adományokkal
járult hozzá, hogy a környék legszebb ékszerdoboza legyen a tiroli stílusú besnyői istenháza. Nem sorolunk neveket, azonban
megköszönjük az élelmet, az italt és a szeretetteljes biztatást.
A közös munka gyönyörű eredménye, hogy templomunk ma is
Besnyő egyik legszebb látnivalója, amely a besnyőiek munkáját
és a faluért érzett felelősséget dicséri, hirdeti.
Külön megemlékezünk azokról is, akik minden nap ott voltak velünk, jó hangulatban keverték a maltert, hordták a sittet,
s akikkel együtt örültünk a jól végzett munka eredményének és
a Bejczy professzor által adományozott oklevélnek… -, de ma
már nincsenek közöttünk. A hatvan besnyői és egy beloianniszi polgár névsora megvan. Ha egyszer felkerül egy márványtábla a templom falára, hirdeti majd a 2002-es év csodáját… a
templomtatarozást, amelyet egy község példásan összetartó közössége végzett, önzetlenül, saját falujáért, Besnyőért… a jövő
generációknak ajándékul…
S. Gy.
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A lomtalanítás során NEM kerülnek elszállításra:
– ipari-, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékok,
– veszélyes hulladékok (akkumulátor, szárazelem, festékes
doboz, növényvédőszer, gyógyszer, olajos hulladék, fénycső stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos
berendezések (TV, hűtőgép, számítógép stb.),
– építési törmelékek,
– naponta képződő háztartási hulladékok,
– használt gumiabroncsok.
A lomtalanítást egy időben több gépjárművel
végezzük, ezért fokozottan kérjük a hulladék kihelyezésére
vonatkozó határidő betartását.
Felhívjuk figyelmét, hogy az autók minden utcán csak
egyszer mennek végig!
Polgármesteri Hivatal
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Képviselő-testülete úgy döntött, hogy településünkön nem
vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást 2012. évtől.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
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