
Kedves Besnyőiek!  

2014/5. szám

Rendelési idő változás!
December 1. napjától változik  a háziorvosi szolgálat 

rendelési ideje Besnyőn.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

2014. december 1. naptól a háziorvosi feladatokat  
településünkön új háziorvosunk, dr. Bretz Ádám látja 

el, az alábbi rendelési időben:

Hétfő:  09.00-12.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
terhes tanácsadás 12.00-13.00

A háziorvosi rendelő telefonszáma: 0625 233 407

Alakuló testületi ülés
A 2014. október 24. napján tartott alakuló ülésen letette es-
küjét Besnyő Község Önkormányzatának 2014-2019. évig 
tartó időszakra megválasztott polgármestere: Gémesiné  
Fejes Zsuzsanna, alpolgármestere: Nagyné Farcalasz Vasziliki, 
és a képviselő-testület tagjai: Andrási József, Boros József,  
Kovács Péter, Petkes András, Sólyom Balázs. Az újonnan 
megalakult testület már az alakuló ülésen meg is kezdte mun-
káját. 

A községi önkormányzat ebben az összetételben immár 
évek óta együtt dolgozik, és ez az új ciklus kezdetén előnyt je-
lent azokhoz az önkormányzatokhoz viszonyítva, amelyekben 
változás vagy változások álltak be akár a polgármester, akár a 
testületi tagok személyében. Ott ugyanis a testületbe kerül-
teknek – bár nyilvánvalóan nem idegenek egymásnak – még 
meg kell ismerniük egymást ebben az új szerepkörben, meg 
kell ismerni egymás munkastílusát, fel kell építeniük a mun-
kavégzés rendszerét, ami, még ha átmeneti időre is, de óha-
tatlanul lassítja a község vérkeringését. A besnyői testület az  
elmúlt években összecsiszolódott, a választások utáni első,  
az alakuló ülés ünnepi percei után máris zökkenőmentesen 
folytatódhatott az érdemi munka.

Csütörtök:  13.00-17.00
Péntek: 08.00-12.00

A 2014. október 12-én lezajlott önkormány-
zati választások után első ízben jelentkezik  
önkormányzatunk időszaki kiadványa, a 
Besnyői Hírmondó. E helyen is szeret-
nénk megköszönni mindazoknak, akik az 
elmúlt években végzett munkánkat jónak 
értékelték  és újabb öt évre bizalmat sza-
vaztak nekünk, hogy egyrészről visszaiga-
zolták: további támogatásra érdemesnek  
ítélik több éve együtt munkálkodó testü-

letünk tevékenységét, másrészről a magas szavazati aránnyal  
komoly legitimitást is adtak testületünknek. Önkormányza-
tunk valamennyi tagja nevében kijelenthetem, hogy továbbra 
is Besnyő község közössége iránt elkötelezetten, a falu érdeke-
it a legmesszebbmenőkig figyelembe véve, a polgármesteri és a 
testületi munkát szolgálatként értelmezve tesszük a következő öt  
évben is a dolgunkat.

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy közmunkásaink már 
hetek óta a már korábban leaszfaltozott, de már javításra szoruló 
utak padkájának javítását, martaszfalttal történő feltöltését vég-
zik a közlekedés biztonságának javítása érdekében. 

Jó hír, hogy új háziorvosunk rövidesen munkába áll Besnyőn, 
és ez alkalomból már az új rendelési időről is tájékoztatást tu-
dunk adni Önöknek. 

Az ősz a találkozók jegye is. Besnyőn is hagyományosan 
ilyenkor rendezzük a Baba-mama találkozót, és ez idő tájt jönnek  
össze a Besnyőről elszármazottak is egy remekbe szabott  
találkozón, ami szívet-lelket melengető hagyományos rendezvé-
nyünkké vált az elmúlt években. Ugyancsak nagy hagyományai 
vannak a Népdalkörök találkozójának, amelyet idén is nagy si-
kerrel rendezett meg népdalkörünk. 

Jubileumi héttel ünnepelte 50. születésnapját a Pöttömsziget 
Óvoda. E helyről is gratulálunk intézményünk jubileumához, a 
legjobbakat kívánjuk az óvoda dolgozóinak, eddigi, jelenlegi és 
jövőbeli óvodásainknak és szüleiknek!

December 19-20-án várja Önöket az Advent Sétány, december  
21-én adventváró népzenei műsor lesz a templomban, ahol fel-
lép a Márványos Tamburazenekar és vendégünk lesz Maczkó 
Mária, de mindezeket megelőzi december 6. – Miklós napja –, 
amikor jön a gyermekek kedvence, a Mikulás! Mindenkit szere-
tettel várunk rendezvényeinkre!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

KÖSZÖNET
Köszönjük, hogy Önök a következő öt évre megbíztak ben-
nünket Besnyő község önkormányzati feladatainak ellátásá-
val. E bizalomnak legjobb tudásunkkal, tetteinkkel igyekszünk 
továbbra is megfelelni, Besnyő érdekét szolgálni. 

Köszönjük a választáskor tanúsított bizalmukat, a jövőben 
is számítunk a támogatásukra, javaslataikra, véleményükre! 

Besnyő Község Képviselő testülete nevében 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester
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50 éves a Pöttömsziget Óvoda

Besnyő az 1960-as évek elején gazdaságilag fejlett mezőgaz-
dasági község volt. A Sallai Termelőszövetkezet a megye, sőt 
az ország egyik legjobban működő szövetkezete volt. 

A magas  gazdasági színvonalat a dolgozók kitartásának, 
szorgalmának köszönhették. A tsz munkájából nem kis részt 
vállaltak az asszonyok, akik a kertészetben dolgoztak. Az asz-
szonyok munkájának megnövekedésével egyre sürgetőbbé 
vált az óvoda kérdése. 

A községi tanács és a tsz összefogásának eredménye-
ként 1962 tavaszán el kezdték bontani a régi iskola épületét, 
amelynek az anyagát az ősszel kezdődő óvoda építésénél fel-
használtak. 1964. augusztus 1-jén készült el az épület. 

A tsz óvónőkről is gondoskodott. Megnyitás előtt a tsz 300 
ezer Ft-ért átadta az óvodát az államnak. Az intézmény 1964. 
december 1-jén nyílt meg két csoportban 44 gyermekkel. 
1966 tavaszán kezdték el az udvar körbekerítését és parkosí-
tását, melyet a szülők társadalmi munkában vasárnaponként 
készítettek, amikor idejük engedte.

1975-ben a gyermeklétszám megnövekedése miatt bein-
dult a 3. csoport is.

2008-ban vette fel az intézmény a Pöttömsziget Óvoda ne-
vet. Az idők folyamán sok minden változott az óvodában. 
Egyre szebb, komfortosabb lett az épület a fenntartónak,  
támogatóknak, pályázatoknak köszönhetően.

Az itt dolgozók munkájukkal, személyiségükkel valameny-
nyien hozzájárultak az óvoda történetének formálódásához, 
a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Az óvoda 
minden dolgozója elődeihez méltón azért fáradozik, hogy az 
ide járó gyermekek jól érezzék magukat az intézményben, ér-
zelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkört  
teremtsünk számukra. 

Az óvodában olyan indíttatást kapnak a gyerekek, amelyek 
meghatározóak az iskolai tanulmányaikra, és a későbbi éle-
tükre. 

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a leg-
érzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt alig-
ha lehet valaha is onnan kipusztítani.”

Óvodánk 50 éve gazdag volt gyermeklétszámban, élmé-
nyekben, örömökben és gondokban egyaránt. Sok, ma már 
felnőtt ember idézheti fel a besnyői óvoda falai között meg-
élt szép emlékeket, a gondtalan, sok-sok játékkal eltöltött 
éveket. Régi óvodásaink ma már gyermekeiket, unokájukat  
bízzák ránk.

A fél évszázad alatt több mint 1000 gyermek töltött el 3-4 
évet óvodánkban. 

Bízunk benne, hogy az elkövetkező években is sok kisgyer-
mek lesz óvodánkban, a falak közt tovább él a gyermekkacaj, 
és a féltő, szerető szó a mindenkori nevelők ajkán.

Szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akik a legki-
sebb mértékben is elősegítették intézményünk fejlődését, a 
nevelési feladatokhoz szükséges feltételek biztosítását.

Hálásak vagyunk a szülők áldozatos munkájáért, akik a 
hosszú évtizedek alatt mindig mellettünk voltak, segítettek 
bennünket. Az évforduló alkalmából október 17-én ünnepi  
műsorral köszöntöttük óvodánkat. Az 50 évet felölelő fény-
képkiállítást és névsorgyűjteményt december 1-jéig megte-
kintheti minden kedves érdeklődő az óvodában.

1964/1965-ös tanév kiscsoportosok:

Domak Zsuzsanna, Somorán Miklós, Verebi Miklós, Kiss 
László, Vincze Zoltán, Farkas Antónia, Juhász Katalin, Kovács  
Marianna, Móri Sándor, Farkas Magdolna, Bozsóki Mag-
dolna,  Kállai Erzsébet, Kelpak István, Rideg Gyula, Patatics  
Ferenc, Gábor András, Mészáros János, Béres József, 
Pasztorek Márta, Farkas Alice, Kovács Valéria, Bugyi Gábor, 
Tereánszki Erzsébet, Nagy Zoltán, Farkas Ferenc

1964/1965-ös tanév nagycsoportosok:

Léder István, Kersák Gizella, Major Tamás, Germán Ibolya, 
Debreceni Ferenc, Rumpler Erzsébet, Rumpler József, Zsikla 
Mihály, Deli Levente, Buza Magdolna, Vincze Nándi, Pethő 
Ilona, Osutz Imre, Császár Mihály, Bakonyi Erzsébet, Szűcs 
Zoltán, Vörös István, Pasztorek Endre, Mészáros Gyöngyi, 
Somogyi Ferenc, Orbán János, B. Szabó István, Vellás Júlia, 
Suszter László, Torma Valéria, Kovács Ferenc

Az óvoda dolgozói megnyitáskor: Bíró Ilona vezető óvó-
nő, Gábor Valéria óvónő, Csete Béláné takarítónő, Farkas 
Istvánné gondozónő, Szajcz Jánosné főzőnő, Pintér Lászlóné 
konyhai kisegítő, Tóth Ferencné konyhai kisegítő.
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Alig kezdődött el a 2014/2015-ös tanév, de a Pöttömsziget 
Óvodában már sok élményben volt részük a gyerekeknek.

A szeptember 22-én megrendezett takarítási napon min-
den óvodásunk aktívan részt vállalt a munkából, melyet a 
szép, tiszta, rendezett környezetért végeztünk. Ezt a napot 
a Takarítási Világnaphoz kapcsolódva szerveztük meg, mely-
lyel célunk a környezettudatos magatartás, életszemlélet 
alakítása, formálása volt. A gyerekek megtanulták, hogy ha 
mindenki tisztán tartaná a saját környezetét, akkor az egész  
világ tiszta lenne.

Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások feleleve-
nítése és a környezet tevékeny megszerettetése szorosan 
összekapcsolódik.  Szeptember 29. – Szent Mihály napja – az 
ősz jeles napja, melyhez kötődően a gyerekek a régi állat-
tartási és vásári szokásokkal, hagyományokkal, az ünnephez 
kapcsolódó népi időjárási természeti megfigyelésekkel és a 
jeles naphoz fűződő népi szólásmondásokkal is megismer-
kedhettek.  A jeles napot mindhárom csoport Mihály-napi  
vásárral ünnepelte meg, felidézvén a korabeli szokásokat,  
hagyományokat. A vásár előtti hét folyamán kézműves fog-
lalkozásokon vásári portékákat készítettünk. A vásárfiák  
készítésekor vásári kikiáltókat tanultunk. 

„Sürgő-forgó sokadalom, cintányéros vigadalom,
kezdődik a vásár, Mihály-napi vásár!”
A csoportszoba vásári forgataggá változott, ahol árusok 

csalogatták kikiáltóval a leányokat és legényeket. 
A kiskosarak  gyorsan megteltek a vásárolt portékákkal. 
A vásárt jókedvű mulatozás követte, ahol a legények tánc-

ba vitték választottjaikat.

A Népmese napján kedves vendégek, a 4. osztályos tanu-
lók érkeztek az óvodásokhoz. Három népmesét olvastak el 
nekünk, melyekkel őseinktől kapott mesebeli kinccsel aján-
dékoztak meg minket.

Október 6-án tartottuk az Állatok Világnapját az óvodában, 
mellyel az volt a célunk, hogy erősítsük az emberek és az  
állatok közötti barátságot, és felhívjuk a figyelmet az állatvé-
delem fontosságára. 

Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés a 
legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyermekek az állatok-
kal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a 
szeretet, gondoskodás, védelem érzése. 

A gyerekek cicát, óriás afrikai csigát, hörcsögöt, galambot, 
tyúkot, lámát simogattak, szeretgettek, etettek. Az Állatok  
Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik 
életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják minden-
napjainkat. 

Az Állatok világnapjához kapcsolódó énekes, gitáros inte-
raktív műsorban volt részük a gyermekeknek október 7-én.

Óvodánk évfordulóját jubileumi héttel ünnepeltük, ok-
tóber 13-17 között. Élményekben, eseményekben gazdag  
hetünk volt: Oláh János lovaskocsiján mindhárom csoport 
körbejárta Besnyőt, majd az ugrálóvárban önfeledten ficán-
koltak óvodásaink. 

A Méhecske és a Süni csoport kiránduláson vett részt 
Martonvásáron. Nagy sétát tettünk a kastélyparkban, majd 
az Óvodamúzeumban megnéztük, hogy régen mivel játszot-
tak, tanultak a gyerekek, milyen ruhát hordtak, és azt, hogy 
milyen volt régen egy óvoda. A bohóc vidám műsorral, játé-
kokkal, lufihajtogatással, tánccal jókedvet, sok nevetést csa-
logatott elő a gyerekekből. Jó hangulatú táncházat tartottunk 
Gábor Ferenc vezetésével,  melyen óvodásaink népi hang-
szerekkel, dalokkal, tánclépésekkel ismerkedtek meg. Tóth 
Zsuzsanna mesemondó is ellátogatott óvodánkba. Élvezetes 
mesemondásával mosolyt varázsolt az őt hallgatók lelkére.

17-én, pénteken a jubileumi hét záró rendezvényeként 
óvodásaink és az óvoda dolgozóinak műsorával köszöntöt-
tük 50 éves óvodánkat.

A jubileumi hét programjait Besnyő Község Önkormányza-
ta, az ERIGERON 1949 Kft., Kereszt Sándor, Baki Imre és az 
óvoda szülői szervezete támogatta.

Köszönjük mindenkinek a támogatást és a közreműködést!

Óvodánk életéből
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A tanév indítása után tudtunk foglalkozni a szabadidő szerve-
zésével is. Az arányokra figyelünk, hisz mégiscsak a legfonto-
sabb dolgunk a tanítás, a tanulás. Hiszem, hogy jó közösségben, 
jó hangulatú közös programok után a tanulás is jobban megy. 
Igyekszünk a hagyományokhoz ragaszkodni s a gyerekek véle-
ményét is figyelembe venni.

Néhány villanásnyi a programjainkról, s arról, hogy a közeljö-
vőben mit tervezünk még.

A szeptember hónap „munkás” programja volt a diákönkor-
mányzat szervezésében lebonyolított hulladékgyűjtés. A pénz a 
gyerekekhez kerül vissza (70% – 30% arányban), az általuk gyűj-
tött mennyiség függvényében: gyűjtött mennyiség/tanulólét-
szám. Már most érdemes a tavaszi gyűjtésre készülni! Összesen 
7500 kg-ot gyűjtöttünk össze. Köszönjük a szülők segítségét!

I. helyezett: 99,1 kg/fő  1. osztály
II. helyezett: 91,3 kg/fő  6. osztály
III. helyezett: 73,7 kg/fő  7. osztály

Az október hónapot állatsimogatással kezdtük, megemlékezve 
az Állatok Világnapjáról.

A Zene Világnapján hangulatos, szívet melengető hangszer- 
és énekszólót hallgattunk a 7. osztályosoktól.

Természetesen a sport, a mozgás mindig kedvelt tevékenysé-
ge a gyerekeknek. Így volt ez októberben, az őszi sportnapon is. 
Iskolánk az őszi sportnapot az MDSZ által meghirdetett Magyar 
Diáksport Napjához csatlakozva tartotta meg.

A Diáksport-napi távot, a 2014 m futást nap elején, reggel 8 
órakor teljesítettük. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mivel az 
eső ¾ 8-kor állt el, így neki tudtunk indulni a futótávnak. Az út-
vonalat a településen mértük ki és rendőri felvezetéssel, pol-
gárőri, szülői segítséggel biztosítottuk az útvonalat. 104 diák és 
16 felnőtt vett részt ezen a programon. Délután a sportpályán 
14.00-16.00-ig teljesítettük a 120 perc mozgást. Ezen 97 diákunk 

vett részt, valamint pedagógusok és szülők összesen 16-an. 8 ál-
lomást állítottunk fel: tűzlabda, tollaslabda, partizános kidobó,  
kölyökatlétika akadálypálya, foci, kosárlabda, röplabda és 
floorball, így a 8 osztály mindegyike elfoglalhatott egyet, majd 
forgószínpad-szerűen végighaladt minden állomáson. Mozgal-
mas, tartalmas napot tudhatunk magunk mögött. 

Októberben kezdetét vette az idei tanév kispályás labdarú-
gó diákolimpiája. Az őszi fordulóban két helyszínen, két csapat-
tal versenyeztek a besnyői gyerekek. Adonyban négy résztvevő 
csapat közül a második helyen végeztek az 5.-6. osztályos tanu-
lók. Ezt az eredményt viszik tovább a tavaszi fordulóra, jó sze-
replés esetén továbbjutva a körzeti döntőbe. Három mérkőzést  
játszottak a gyerekek. Adony ellen végig fölényben voltak. 

A második meccsen egy szerencsétlen góllal alulmaradtak, 
így a bizonyítási vágy és a győzni akarás hatására a legnehe-
zebb, harmadik játékot nagy izgalmak közt sikerült megnyerniük.

Az eredmények:  Besnyő - Adony   6 : 1
  Besnyő - Pusztaszabolcs  1 : 2
  Besnyő - Perkáta  2 : 1

A csapat tagjai: Németh Barnabás, Jámbor Tamás, Patatics 
Zoltán, Bosnyák Dominik, Laczi Péter, Szűcs Attila, Juhász Mar-
tin, Nagy Szabolcs, Fejes Krisztián, Horváth Márton.

Mezőfalván a 7-8. osztály focistái vettek részt. Hat csapat ne-
vezett, három mérkőzést játszott a besnyői csapat. A gyerekek 
előzetes információi alapján, a többi résztvevő csapatban szin-
te mindenki igazolt játékos volt. Ennek ellenére hősiesen, be-
csületesen és nagy kitartással vették fel a kesztyűt. Csapatunk 
a hatodik  helyen végzett, ezt az eredményt viszik tovább a tava-
szi fordulóra.

Az eredmények:  Besnyő - Mezőfalva  2 : 5
  Besnyő - Nagyvenyim  2 : 3
  Besnyő - Adony  3 : 5

A csapat tagjai: Dosztál Bence, Juhász András, Kurucz Dániel,  
Sebestyén Noel, Fülöp Zoltán, Kovács Renátó, Kökény Rafael, 
Nagy Tibor, Rózsa Márk, Szikszai Gergő

A Kul-Turi program keretében október 14-én két osztály tanu-
lói ellátogattak a Hagyományok Házába. A Magyar Állami Népi 
Együttes tagjaival néptáncot tanultak, székely népmesét hall-
gattak. Kézműves foglalkozáson ismerkedtek a nemezeléssel és 
maguk is készítettek rongybabákat. A programok végén kiadós 
ebéd várta a gyerekeket. A tanulók és szüleik nevében köszön-
jük a Sziront’ Art Közhasznú Egyesület támogatását, melynek ré-
vén teljesen ingyenes volt a programon a részvétel.

Méltán, tisztelettel emlékeztünk nemzeti ünnepeinken.

Köszönjük a képviselő-testület és az érdeklődők részvételét.

ISKOLÁNK HÍREI
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Szüreti felvonulás és bál
Besnyőről elszármazottak találkozója
„Minden találkozás alkalom. Lehetőség. Adomány. 
Üres blanketta, amit kitölthet bárki, ízlése, kedve,  
rokonszenve, bátorsága és vágyai szerint.” 

Schäffer Erzsébet gondolatát választottuk az idei ta-
lálkozó mottójául. Mi is alkalomnak, méghozzá ünne-
pi alkalomnak szántuk rendezvényünket. Ünnepivé is  
sikeredett, külsőségeiben és tartalmában egyaránt. 
Felemelő volt megélni a viszontlátás, újra találkozás 
örömétől, izgalmától csillogó és mosolygó szemű régi 
és mostani besnyőieknek a település és benne az em-
berek iránti szeretetét. Érződött mindenkin, büszke 
arra, hogy ide tartozik még most is. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy volt, aki verssel, fényképezőgéppel, fotógyűj-
teménnyel vagy éppen egy másik Schäffer-idézettel 
készült. Fontossá vált a „besnyőiség”, ha csak rövid 
időre is. 

Nagyon finom volt minden sütemény, az ebéd, és 
fantasztikus fogadtatásban részesítették a vendégek 
a néptáncosok – Gábor Ferenc tanítványai – műso-
rát. És mi lehet egyszerű apropója idegen, először 

találkozó  emberek jóízű és hosszú beszélgetésének? 
Csupán azt is elég felkiáltani: „Mi ugyanabban az ut-
cában laktunk, mint most ti!” 

Köszönjük minden résztvevőnek és szervezőnek ezt 
az ünnepet!

Tóth Zsuzsanna

Az október 6-i műsorról Kovács Katalin készített felvételt, 
melyből lehet rendelni 500 Ft/db költségen. A térítés díja a 
gyerekek ajándékozására fordítódik vissza.

Az október hónapot színesítette az alsó és felső tagozatban 
meghirdetett nyílt nap, melyet szeretnénk a tavasszal megismé-
telni.

Találkoztunk a szülői szervezettel, s elterveztünk egy tavaszi 
közös programot, melyről időben hírt adunk.

Mit tervezünk a közeljövőben?
A november is mozgalmasnak ígérkezik. 
A hónapot értékeléssel kezdtük. Szeptember hónapban évfo-

lyamonként választottunk hónap diákját, s rangsoroltuk a tanul-
mányi munka átlaga alapján az osztályokat.

Hónap diákja
5. osztályban: Mikós Melinda

6. osztályban: Németh Barnabás, Varga Dorina

7. osztályban: Farkas Aliz

8. osztályban: Dosztál Bence, Hambalgó Csaba

A tanulmányi verseny 
I. helyezettje az 5. osztály (4,25 átlag), 
II. helyezett: 6. osztály (3,84 átlag), 
III. helyezett 7. osztály (3,75 átlag). 

Nem a komoly továbbtanulási szándékot jelzi a 8. osztály  
tanulmányi eredménye: 3,62 átlag.

A hónap az egészségnevelés jegyében telik: 
Élj egészségesen!

Hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, megelőző, szórakozta-
tó és jó hangulatú programot szeretnénk nyújtani tanulóinknak, 
s a kedvet érző szülőknek. 

Két napon, november 17-én és november 25. délután az aláb-
bi programokat kínáljuk:
- Osztályszinten - szellemi vetélkedő, TOTO
- Salátabár - káposzta, sárgarépa, gyümölcs, stb. kóstolással 

egybekötve: legegészségesebb asztal!
- 12 lépés az egészséges táplálkozás felé
- Rajzpályázat - Egészségesen étkezem!
- Öröm-bánat térkép (osztályonként)
- Haj- és bőrápolás - fodrász, kozmetikus segítségével
- Zöldség- és gyümölcsszobrászat
- Gyógynövények, gyógyteák - kóstolással egybekötve
- Elsősegélynyújtás alapfokon - a pusztaszabolcsi mentőállo-

más munkatársának segítségével
- Mozogj velünk! - Füsi Gyöngyi zenés-táncos délutánja, mely-

re szülőket is várunk november 21-én 16 órától.

November 24-én nem lesz tanítás, mert a kollektíva módszer-
tani továbbképzésen vesz részt.

A szülőkkel készülünk a Luca- napra, melyet december 12-re 
terveztünk.

Néptáncosaink örömmel vettek részt a szüreti felvonuláson  
s léptek fel Beloianniszban. Csapatmunka volt mindaz, amiről  
röviden írtam. A szülők támogatását köszönjük s igényeljük a  
jövőben is.

Mátyási Sándorné
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Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a 46/2014. (IX. 25.) 
BM rendelet alapján, a települési önkormányzatok szociális  
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatására. 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 sze-
mély, 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 aki-
vel egy háztartásban élő személy   
a) aktív korúak ellátására jogosult és abban részesül,
b) időskorúak járadékára jogosult és abban részesül,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult és abban része-

sül,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) három vagy annál több kiskorú gyermeket nevel,
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelem be-
nyújtásával indul.

A kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapítá-
sához szükséges valamennyi iratot, így különösen a ház-
tartásban élők jövedelmi viszonyainak igazolásáról szóló  
dokumentumokat. A kérelmeket a Besnyői Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz lehet benyújtani 2015. február 5. nap-
jáig, kizárólag ügyfélfogadási időben.

A fentiek szerint benyújtott kérelmeket a képviselő-testü-
let 2015. február 15. napjáig folyamatosan, a benyújtást kö-
vető soron következő testületi ülésén bírálja el.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingat-
lanra kizárólag egyetlen jogosult részére állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások szá-
mától. 

Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az  
elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Szociális célú tűzifa támogatás igénylése

Népdalköri találkozót szervezett Szuszán Jánosné vezetésé-
vel november 15-én a Besnyői Népdalkör. 

A találkozó vendégei a Nyársapáti Népdalkör, a Ráckeresztúri 
Pávakör és a Szironta Együttes voltak, akik fellépésükkel is  

színesítették a rendezvényt. Természetesen a vendéglátó 
Besnyői Népdalkör műsorát is élvezhették a résztvevők. 

A jó hangulatú rendezvény kötetlen formában folytató-
dott. 

Népdalköri találkozó a hagyomány jegyében

A Besnyői Népdalkör A Nyársapáti Népdalkör

A Ráckeresztúri Pávakör A Szironta Együttes



7

Könyvbemutató
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves csa-
ládját és barátait a Besnyői Polgármesteri   
Hivatal Nagytermében rendezendő zenés-
verses irodalmi délutánra, ahol bemu tatjuk

Hetessy József: A HÁRSFA VIRÁGA  
Különös sorsok, igaz történetek  

című családregényét.  
(Elvarratlan szálak, 1919-1945-1956-2006)

Kezdési időpont: 2014. december 2-án, 
kedden, délután 3 óra

A hársa virága
Egy magyar fiú élettörténete: a háború viharain, édesapja el-

vesztésén, csodálatos édesanyja sorsán, az 1956-os börtönéve-
ken és ennek túlélésén keresztül a becsületes munkában eltöl-
tött hosszú évekig és az életmentő érdeméremig. Mindez lenyű-
göző stílusban, hihetetlen és izgalmas epizódokkal. 

Kondor Katalin véleménye a könyvről:
„Ez a könyv nem csupán az 1956-os Forradalomról szól, sok-

kal több annál: szépirodalmi dokumentumregény, mely az 
első világháború és napjaink közötti időszakot hús-vér embe-
rek sorsán keresztül mutatja be. A szerző személyes érintett-
sége méltán hitelesíti a forradalmat követő megtorlás iszonyú 
gyakorlatát. A korabeli szereplők jellemábrázolásán keresztül 
megérthetjük  Magyarország mai helyzetének, kettéosztottságá-
nak múltban gyökerező okait. A mai fiatalság számára ezek az 
írások elengedhetetlenül fontosak lennének!”

Mindenkit nagy szeretettel vár Hetessy József – a könyv szer-
zője –, aki településünkön gyermekként élt néhány évet, várja 
egykori osztálytársait és ismerőseit is, hogy az irodalmi est utáni 
személyes beszélgetésekben a régi emlékeiket feleleveníthessék. 

Baba-mama  
találkozó
Baba-mama találkozót tartottunk október 1-jén a 
besnyői önkormányzati hivatalban. A találkozót, mint 
minden évben, most is Páli Szilvia védőnőnk szervezte. 
Reméljük, anyukák és babák egyaránt jól érezték ma-
gukat a rendezvényen.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a 
részvételt, Szilvinek pedig figyelmes, lelkiismeretes 
munkáját!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester
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MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk  

a falu apraját-nagyját  
az általános iskola udvarában

2014. december 6-án 16 órakor
kezdődő mikulás ünnepélyre!

A 14 éven aluli besnyői gyerekek
ajándékot kapnak, melyet a nevükre 

szóló papírral vehetnek át.

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008., 

OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin

e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com
Készült 650 példányban, 2014. november 18-án

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 5/BH/2014.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, 
mártírjairól emlékeztünk meg 2014. október 22. napján a 
Faluházban, majd azt követően a kopjafánál történt koszo-
rúzással.

Ezúton is köszönetet mondok iskolánk pedagógusainak 
a színvonalas műsorért. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS ’56-RÓL

Halottak napja
„A halál nékem nem fekete börtön, nem fázlaló, 
nem is rút semmiképpen: egy ajtó bezárul itt – lenn 
a Földön, s egy ajtó kinyílik ott – fenn az égen, - ez a  
halál.” Gárdonyi Géza szavaival nyerhet békét lelkünk, 
amikor Halottak napja alkalmából, szeretteink eltávozá-
sát fájlalva, bánatos szívvel rójuk a temetőket, gyújtunk 
gyertyát,  mécsest, viszünk virágot, koszorút rokonaink 
sírjára. A mécsesek fényében úszó temetők látványa, a 
sok-sok virág emlékezetünkbe idézi elhunyt szeretteink  
alakját, mosolyát, kedves nótáját, gesztusait, szavajá-
rását…, egyben figyelmeztet saját múlandóságunkra,  
s arra, hogy mekkora kegyelemben van részünk  
nekünk, akik most – és még ki tudja, meddig – itt lehe-
tünk a Földön.  Ahogy a mondás tartja, nem hal meg, ki 
a szívekben él tovább. 

A mi dolgunk a kegyelet, az emlékezés és az, hogy ad-
dig tegyünk naponta mind több jót, addig váljunk napról 
napra mind jobb emberré, adjunk minél több szeretetet 
egymásnak, amíg itt vagyunk, hogy akik majd utánunk 
jönnek, jó szívvel emlékezhessenek ránk, és mi – ha  
eljön az ideje a mi égi ajtónk kinyílásának – méltóak  
legyünk arra, hogy tovább élhessünk az ő szívükben.

Koczka Kata


