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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondó 2015. évi első
lapszámában
az
önkormányzati
hivatalt érintő változásról és intézményeink, községünk kulturális életének főbb eseményeiről számolunk
be fő helyen. Megosztjuk Önökkel a
környezetvédelmi szempontból nagy
jelentőséggel bíró szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a sokakat érdeklő pálinkafőzési szabályváltozásokkal
kapcsolatos információkat is. Már most, jó előre tudatjuk
hagyományos falunapunk és a lovasnap időpontját, hogy
tudják előre tervezni a programjukat, meghívni barátaikat,
ismerőseiket e nagyszabású közösségi rendezvényekre.
A tavasz közeledik, mind többet lehetünk a szabadban.

Nőnapi köszöntő
„A nő a természetnek egyetlen lénye,
aki érzésünket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság,
amellyel bennünket megajándékoz.”
Denis Diderot francia filozófus
és író gondolatával köszöntöm
a Nőnap alkalmából Besnyő község
valamennyi hölgylakóját,
életkoruktól,
családi állapotuktól függetlenül,

Kívánok Önöknek jó egészséget, örömöket a következő
hónapokra, és kérem Önöket, hogy a tavaszi nagytakarításnál házuk, portájuk rendbe tétele mellett legyenek kedvesek energiát fordítani az árkok kitisztítására is.
Reméljük, örömmel veszik kézbe a Besnyői Hírmondót,
melyben ez alkalommal színes fotókkal igyekszünk hűen
visszaadni a Szironta bál remek hangulatát és az iskolai és
óvodai rendezvények pozitív légkörét.
Lapunk címoldalán szeretettel nyújtjuk át a községünkben élő hölgyeknek, lányoknak, asszonyoknak, nagymamáknak, néniknek nőnapi jókívánságainkat és mindenkit
szeretettel meghívunk és elvárunk március 15-ei ünnepségünkre.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendő
ünnepségünk

2015. március 13-án 11 órakor
kezdődik a Faluházban,

és kívánok sok szeretettel
nagyon jó egészséget,
örömöket, bőséget,
szeretetet,
boldog életet mindannyiuknak!

majd a kopjafánál
folytatódik a megemlékezés.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Tisztelettel hívjuk és várjuk
Besnyő község lakosságát!

Műsort ad a 4. osztály.

Új Közös Önkormányzati Hivatal

Megszűnt a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal
és létrejött az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól”
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényvényben (Mötv.)
foglaltaknak eleget téve 2013. január 1. napjától közös
önkormányzati hivatalt hozott létre és azt közösen
működtette.
Az önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül a jogszabályi rendelkezések alapján
az érintett települési önkormányzatok képviselő-
testületeinek újból dönteni kellett az önkormányzati
hivatal működéséről.
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati választást követő
egyeztetések eredményeként arról döntött, hogy
a közös önkormányzati hivatal működtetésére
vonatkozó megállapodást 2014. december 31. napjával megszünteti.
Tekintve, hogy 2000 fő alatti lakosságszámú település továbbra sem tarthat fenn önállóan önkormányzati
hivatalt, Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének közös hivatal működtetéséről kellett
dönteni. Mivel a törvény adta határidőn belül a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról a szóba jöhető települések (Adony, Beloiannisz, Besnyő,
Iváncsa) között nem született megállapodás, a Fejér
Megyei Kormányhivatal az Mötv. 85. § (3a) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 2014.
december 31. napján kelt határozatában döntött a
kijelölésről.

A Fejér Megyei Kormányhivatal döntése értelmében 2015. január 01. naptól Besnyőnek Iváncsa községgel, míg Beloiannisznak Adony várossal kellett
közös önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni.
A fentiek alapján tehát 2015. január 1. napjával
létrejött az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal, melyet Besnyő és Iváncsa Község Önkormányzat Képviselő-testületei közösen tartanak fenn.
Az új közös önkormányzati hivatal székhelye
Iváncsán van, míg Besnyőn a folyamatosan működő kirendeltség – hivatalos nevén: Iváncsai
Közös Önkormányzati Hivatal Besnyői Kirendeltsége – várja továbbra is a helyi lakosokat.
Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy az át
szervezés az önkormányzatok, a képviselő-
testületek önállóságát nem érinti. A besnyői helyi
érdekeket szolgáló önkormányzati ügyekben továbbra is önállóan dönt Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az iváncsai helyi
érdekeket szolgáló önkormányzati ügyekben pedig
kizárólag Iváncsa Község Önkormányzat Képviselő-
testülete jogosult döntést hozni. A két képviselőtestület csupán a hivatal közös fenntartásáról és
működtetéséről kötött megállapodást.
Besnyő lakosságának továbbra is lehetősége van
ügyeinek helyben történő intézésére, mint ezt megelőzően.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Pálinkafőzés szabályozása
2015. január 1-től változott a saját fogyasztásra történő párlatfőzés, pálinkafőzés szabályozása.
Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és
párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az
azt követő 15 napon belül kell bejelenteni az önkormányzat felé. Saját fogyasztás céljából egy háztartásban 50 liter pálinka főzhető egy évben.
Magánfőzés esetén csak a lakóhelyen, vagy a gyümölcsösben, saját, legfeljebb 100 liter űrtartalmú
pálinkafőzővel végezhető el a lepárlás.
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A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000
forint, melyet a magánfőzőnek kell bevallania és
megfizetnie a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak, 2016. január 15. napjáig.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, értékesíteni csak alkoholtermék-adóraktárnak szabad.
A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
bejelentése és az előállított magánfőzött párlat
utáni bevallás nyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető vagy a besnyo.hu honlapról
letölthető.
dr. Bugyi Katalin
kirendeltségvezető

Tájékoztató - a szelektív hulladékszállítás 2015. évi rendjéről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is
térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége
Önnek is az újrahasznosítható, illetve a komposztálható
hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző
műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
• Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves)
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
Újrahasznosítható hulladékok szállítása az ingatlanokról:
2015. január 30., 2015. február 27., 2015. március 27.,
2015. április 24., 2015. május 29., 2015. június 26.,2015.
július 24., 2015. augusztus 28., 2015. szeptember 18.,
2015. október 16., 2015. november 13., 2015. december
11.
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig
gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek
dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható
anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a
gyűjtőzsákba.
Üveg hulladékok gyűjtése
Társaságunk a 2015. évtől minden településen biztosítja
az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő
szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő
elhelyezéssel.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25
kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű
kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék
NEM kerülhet.
Komposztálható hulladékok szállítása az ingatlanokról:
2015. április 13., 2015. május 11., 2015. június 8., 2015.
július 13., 2015. augusztus 10., 2015. szeptember 7.,
2015. október 5., 2015. november 16.
Házhoz menő lomtalanítás
Társaságunk a 2015. évben is elvégzi évente legalább
1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati
tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl.
bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így NEM szállítjuk
el:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.
FONTOS: Kérjük, hogy jelezze a lomtalanítási igényét,
és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett időpontban.
Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió:
22/576-070; kommunalis@vertikalrt.hu
Adonyi régió: 25/504-520; info@deszolg.hu
Sárbogárdi régió: 25/508-990; sargogard@deszolg.hu

Hulladékgyűjtő edény azonosító MATRICA
A 2015. évi első számla mellékleteként kiküldendő matrica
hulladékgyűjtő edényzetre való kiragasztásával igazolható, hogy az adott ingatlan jogosult az adott űrmértékű és
darabszámú edényzettel hulladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre, jól látható helyre ragassza
fel majd a matricáját.
További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu

ÉRTESÍTÉS
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
Besnyő község nagyrendezvényeit
az alábbi időpontokban rendezzük meg
2015-ben:

FALUNAP

2015. május 30. napja

Lovas nap

2015. június 20. napja
Mindenkit szeretettel várunk hagyományos
nagyrendezvényeinkre!
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"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék, arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle."

ÓVODAI ÉLETÜNKBŐL
Sok érdekes eseménnyel folytatódott a tanév az új évben is
óvodánkban. Január hónap folyamán Ovi-galériánkban Matyik
Istvánné, Erzsi néni festményeit állítottuk ki. Sok új ismerettel
gazdagodtak gyermekeink a képek nézegetése során.

Soós András r. főtörzszászlós, körzeti megbízott a baleset- és bűnmegelőzési program keretében a nagycsoportos óvodásoknak tartott előadást. A gyermekek érdeklődve
hallgatták előadását. Óvodásaink szülei fogadóóra keretében
tájékozódhattak gyermekeik óvodai tevékenységéről, korcsoportjuknak megfelelő fejlettségi szintjükről.
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A Süni csoporttal az iskola 4. osztályos tanulói ismét együtt
készültek a farsangi ünnepre: dekoratív bohóc és kiszebáb varázsolódott elő a szorgos kezek közül.

Az utazó meseszínház is meglátogatta óvodásainkat. Zenés
előadásukban Furulyás Palkóról meséltek, aktívan bevonva a
gyerekeket is; ők is szereplőkké váltak.
Izgatottan várva érkezett el az óvodai Farsang. Az ovisok minden csoportban érdekes, színes jelmezekbe bújtak,
vidám, játékos délelőttel űzték el a telet. Kompetenciákra épülő
témaköreink közül a „VÍZ” témával ismerkednek gyermekeink.

Kísérleteznek a vízzel, dalolnak, mondókákat, verseket, meséket hallgatnak a vízi világ élőlényeiről, jelenségeiről. Vizuális
tevékenységek során hajtogattak csónakokat, készítettek akváriumot, színeztek, ragasztottak halakat. Gyűjtőmunkákkal
nagyon különleges albumok készültek a csöppnyi kezek által.

Készül a fakocka vár a Méhecske csoportban

Óvodások az ásvány és kagyló kiállításon

Milyen lesz a víz, ha a festékes kezünket belemossuk?

„Mókusok ki a házból!” mozgástevékenység a Süni csoportban
Kövessenek bennünket közösségi oldalunkon, ahol óvodánk
mindennapjairól bővebben tájékozódhatnak.

Méhecske csoport alkotásai a víz témában

Besnyői
Pöttömsziget Óvoda
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Túl a féléven… - iskolánk hírei
A 2014-15-ös tanév félévi értékelést január 19-én minden
osztályfőnök az ellenőrző könyvben jelezte a tanuló és a
szülő felé. Vannak eredményeink és vannak nehézségeink. Az eredmények is fontosak, azonban több odafigyelést kívánnak azok a területek, melyekkel nem lehetünk
elégedettek!
A tanuló legfontosabb dolga tanulni, az iskola legfontosabb dolga a tanuló képességeihez mérten fejleszteni,
oktatni, nevelni.
A pedagógusoknak is számot kell vetni félévi eredményességükkel, vagy eredménytelenségükkel, mert mindkettőből van.
A félév a számok tükrében:
- magatartás:
alsó: 4,4
- szorgalom:
alsó: 4,4
- tanulmányi átlag:
alsó: 4,5
- iskolai tanulmányi átlag: 4,1

A Széchenyi Gimnázium a Kultúra napján körzeti fellépési lehetőségeket adott, ahol Farkas Aliz 7. osztályos tanuló
szólóének kategóriában indult s kiváló minősítést kapott.
Felkészítőjének: Varga Evelin, köszönjük.

felső: 4,2
felső: 3,7
felső: 3,85

Kitűnő tanulók:
- Horváth Viktor 3. o.
- Pető Petra 4. o.
- Miklós Melinda 5. o.
- Németh Barnabás 6. o.
- Farkas Aliz 7. o.
Rájuk nagyon büszkék vagyunk!
Elégtelen osztályzatot kapott:
- 1 tantárgyból:
5 tanuló
- 2 tantárgyból:
1 tanuló
- több tantárgyból:
6 tanuló
Bukási arány:
11%
Ez nagyon magas! Szükség van a szülői segítségre!
A mi feladatunk, hogy a tanév végére ne legyen bukás a
Besnyői Arany János Általános Iskolában. Ehhez partner
kell: tanuló, szülő! Még annak a technikáját kell kitalálni,
ha a tanuló semmit nem akar, s ezt közli is a pedagógussal, akkor a meggyőzés módszerén kívül mi lehet még hatásos. Van-e, s milyen eszköz van a pedagógus kezében?
Tiszteljük, szeretjük tanítványainkat, de ez nem minden
gyereknél hatásos.
Szabadidős tevékenységeink a DÖK és a Szülői
Szervezet segítségével színesek, gazdagok. Decemberi rendezvényeink jól sikerültek, s már készülünk a tavasz
fontosabb eseményeire. Így: farsang, forradalom és szabadságharc ünnepe, Arany- hét.
Hívunk és várunk minden volt diákot az áprilisi rendezvényre, melynek meghívóját mellékeljük, illetve megtalálható az iskola honlapján: besnyoiskola.ewk.hu
Tombola, tánc, közös emlékek felelevenítése, s eközben
érezzük jól magunkat. Nem titkoljuk, hogy számítunk az
Önök támogatására, bármilyen formában: tombolatárgy,
támogatói kártya, de elsősorban részvételükre számítunk.
Február hónapban minden osztály szülői értekezleten
beszélt az elmúlt félévről. Kérem a szülőket, hogy az osztályfőnökök által kiosztott elégedettségi kérdőívet minél
nagyobb számban, név nélkül töltsék ki, s adják oda az
osztályfőnöknek!
Amilyen versenyen lehet, részt veszünk. Az utaztatást
mindig a szülők oldják meg, melyet ezúton is köszönök.
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Meglepetés ajándékot kaptunk februárban. Csanádi
Lászlóné (Fő utca 61 sz. alatti lakos) rengeteg értékes
könyvet ajándékozott az iskolának. Egyértelmű volt a jó
szándék és az, hogy az adakozó az olvasás népszerűsítéséhez így is szeretne hozzájárulni.
Köszönjük szépen!
Nagy Tibor egy elejtett mondat kapcsán egy doboznyi
gyújtót hozott, hogy égjenek a fénycsövek a termekben.
Köszönjük figyelmességét.
A farsangon túl vagyunk. Jól szervezett, fergeteges rendezvény volt.
Hozzájárult a jó hangulathoz, hogy majdnem minden
tanulónk beöltözött, a csoportok pedig fellépéssel készültek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek.

Kati néni ismét sütötte a rengeteg palacsintát, mely
szinte el is fogyott.
Finom volt a sült virsli is, tisztelettel köszönjük a felajánlást.
Kézben tartotta a rendezvényt a Diákönkormányzat és
a szülők.
Nem volt hiábavaló a sok munka, hisz egy hangulatos,
jó rendezvény volt a gyerekekért.

A hagyományokhoz híven sok értékes tombolatárgyat
sorsoltunk, a finom tortákat is a szülők készítették. Példátlan értékű az összefogás.

Időközben területi versenyen is voltunk.
Mezőfalván, a Betűzgető versenyen részt vettek
- a 2. osztályból: Zarycki Emma, Kiss Márk,
- a 3. osztályból: Nyikus Evelin, Horváth Viktor,
- a 4. osztályból Bán Ottília, Pető Petra.
Első helyezést ért el Horváth Viktor 3. osztályos
tanulónk, felkészítő tanítója: Budai Melinda
Harmadik helyezést ért el Pető Petra 4. osztályos
tanulónk, felkészítő tanítója: Bodrogi Csilla.
Gratulálunk!
Mátyási Sándorné
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Viva España
Latinos, tengerparti hangulat, koktélok, latin táncshow, hastánc és csengettyűkoncert. Idén Spanyolországba kalauzolta
el vendégeit a Szironta együttes hagyományos bálján.
A csengettyűsök immár nyolcadik alkalommal rendezték
meg báljukat február 14-én.
A Szironta nevéhez egyébként 2005 óta kötődnek a báli
rendezvények, most is telt házzal ünnepelték a szerelmesek
napját a Faluházban. A több mint száz vendég az együttes repertoárjának új darabjait is meghallgathatta, Südi Iringó és a
Show Girls pedig latin táncokkalfokozta az est hangulatát és
a közönséget is megtáncoltatta. Koktélok, sangría és Hena
hastánca pedig igazi mediterrán hangulatot teremtett a bálteremben.

Ezért különösen fontos, hogy akinek lehetősége van rá,
ilyen módon is támogassa az arra jogosult civil szervezeteket
és rendelkezzen adója 1 százalékának sorsáról.
Ugyancsak a működés kiemelten fontos alappilléreként
említette a nyereséges vállalkozások előtt nyitva álló társaságiadó-felajánlásokat, melyek gyűjtésére jogosult a szervezet,
ugyanakkor eddig nem sikerült támogatót találniuk.

Segítség az adóbevalláshoz
Idén is segít a személyi jövedelemadó-bevallások elkészítésében a Sziront’Art Közhasznú Egyesület. Szervezetünk
2012 óta végzi ezt a tevékenységet az adózó számára ingyenesen.
Az adóbevallások elkészítésének egyetlen feltétele,
hogy az adózó személyi jövedelemadójának civil szervezetek részére felajánlható 1 százalékáról a Sziront’Art
javára rendelkezzen, ezzel is támogatva az egyesület kulturális és közművelődési tevékenységét.
Az adóbevallásokat május 20-ig kell eljuttatni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz. Szintén eddig az időpontig lehet
rendelkezni az szja 1+1 százalékáról.
A bevallások elkészítéséhez elengedhetetlen a munkáltató által kiállított, a 2014-es adóévre vonatkozó igazolások csatolása. Az adózókat hétköznap 10 és 16 óra között
várjuk a Szironta-irodában (Faház). Előzetesen telefonon
a 06-25-222-111-es számon is lehet időpontot egyeztetni,
vagy e-mailben az iroda@kulturi.hu címen.
Aki élni szeretne az adófelajánlás lehetőségével, megteheti, ha az ehhez szükséges nyilatkozaton adószámunkat feltünteti: 18501472-1-07
Köszönettel:
Szironta együttes

ÚJRA MEGNYÍLT
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
A Faluház épületében (Iskola köz 1.) újra megnyílt községi könyvtárunk. Az intézmény fenntartója: Besnyő
Község Önkormányzata.
A rendezvény megnyitóján Sólyom Balázs, a Sziront’Art
Közhasznú Egyesület ügyvezetője köszönte meg az érdeklődők támogatását és felhívta a figyelmet arra, hogy változtak
a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásainak gyűjtési szabályai.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:		
9-11
Csütörtök:
13-16
Szombat:
9-10
Könyvtárosunk Baky Ferencné, Rózsika néni mindenkit szeretettel vár!

Besnyôi Hírmondó
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