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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondón keresztül tájékoztatom Önöket arról, hogy pályázatot nyújtottunk be
– települési önkormányzati rendkívüli
szociális támogatás igénylésére,
– a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására,
– önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, ezen belül:
o belterületi utak, járdák felújítására
o sportöltöző tetőszerkezetének felújítására
o óvoda külső és belső felújítására
– az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, ezen belül a belterületi utak, járdák felújítására.
Örömmel számolok be arról is, hogy óvodánk megszépült a
tanév kezdetére. Sokan sokat tettek azért, hogy egészséges, kulturált és tiszta környezet fogadja a gyerekeket, minden a legnagyobb rendben legyen. Köszönet érte.
E helyen mondok köszönetet az iskolai szülők közösségének
is, akik az iskolai felújításnál álltak helyt.
Nagyon jól sikerült a lovas nap, amely immár nem csupán a környékről, hanem távolabbról is sok vendéget csábít Besnyőre. A szervezők jó munkájának köszönhetően mind
népszerűbb ez a rendezvény is, amelyet az idelátogatók a
hagyományos besnyői rendezvények között előkelő helyen tartanak nyilván.
Hamarosan beköszönt az ősz. A nyári rendezvények után a
szüret, a felvonulás és a bál, illetve a Szent Mihály napi tűzgyújtás lesz faluközösségünk legközelebbi közösségi rendezvénye.
Mindenkit szeretettel várunk a kemencénél, illetve a szüreti
bálba!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Sokhegyi Sándor jóvoltából újabb szép tárgyakkal bővült
a besnyői helytörténeti gyűjtemény. Köszönet a felajánlásért!

Meghívó
Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk
2015. SZEPTEMBER 26-ÁN,
SZOMBATON ESTE 20 ÓRAKOR
az iskola udvarába,
ahol SZENT MIHÁLY NAPJA
alkalmából
20.30 órakor máglyát gyújtunk.
Kemencében sült langallóval
várunk minden érdeklődőt!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

ÚJRA NÉPZENEI
MINŐSÍTŐ BESNYŐN!
Legutóbb nyolc éve adott otthont Besnyő a KÓTA népzenei minősítőjének. A Szuszán Jánosné
vezette népdalkör éppen Besnyőn
kapta meg első Arany Páva minősítését, 2007-ben. Azóta – a Szironta
citerásaival közösen – egymás után
még háromszor sikerült megszerezni a KÓTA által a népdalénekeseknek adható egyik legmagasabb elismerést. Közös műsorunkkal 2010-ben
Pázmándon, 2012-ben Hévízen, 2013-ban Egerben nyertünk Arany Páva díjat.
2015. október 10-én, szombaton, a Faluházban ismét
színpadra állunk, és bízunk benne, hogy megérkezik az
ötödik Arany Páva díj is Besnyőre!
Természetesen az érdeklődőket is várjuk a Faluházba,
ahol 10 órától lehetnek részesei a megmérettetésnek,
melyet a Fejér Megyei Művelődési Központ, a Besnyői
Népdalkör és a Szironta Együttes közösen rendez.

A közelgő Idősek világnapja alkalmából, Besnyő Község Önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm
községünk időseit, szépkorú lakosait.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Változik a tűzgyújtás
rendje Besnyőn
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének
védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetését csak
az alábbi időpontban lehet végezni:

Péntekenként 16:00-tól
a besnyői iskola tornatermében
Az edzéseket vezeti:
BACHMANN TIBOR
nemzetközi és országos bajnok,
világbajnoki IV. helyezett,
Európa-bajnoki ezüstérmes
Jelentkezés: az edzések helyszínén
vagy telefonon:70/373-16-95, 5/255-029
Az edzések díja:
400 Ft/alkalom

Egész évben
csütörtök 13.00 órától péntek 22.00 óráig.
Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott időponttól
eltérő időpontban az avar és kerti hulladék égetése tilos!
Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az együttélési
szabályokat tartsa be! Ellenkező esetben bírságolni leszünk
kénytelenek!

Meghívó
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2015. október 28-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

AZ ELSŐ HÓNAP
INGYENES!

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az Önkormányzat éves munkájáról
2. Beszámoló a Pöttömsziget Óvoda 2014/2015-ös évéről
3. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről

Bachmann Tibor
4.dan

A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Megszépült a községi ravatalozó is a külső ajtók cseréje révén az elmúlt hónapokban, és immár méltó helyszíne a kegyeleti rendezvényeknek.
Az új nyílászárók elkészítésére és beépítésére közérdekű munkavégzés keretében került sor.
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MEGSZÉPÜLT ÓVODÁNK
Besnyő község polgármestereként nagy örömmel
számolok be arról, hogy a nyáron jelentős belső felújítási munkákat végeztünk óvodánk épületén.
Az óvoda összes helyiségének mennyezetét szigeteltük, gipszkartonoztuk, felújítottuk a villamoshálózatot. Taposóztuk a folyosót, a közlekedőket, az
ebédlőt, és sor került az óvoda teljes belső festésére is.
Önkormányzatunk községi intézményünk fejlesztését önerőből végezte el. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a munkálatokhoz.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Tanszeradományok
a Szirontától!
Folytatódik a hagyomány, idén is tanszerosztással segítette az iskolakezdést a Sziront’Art Közhasznú Egyesület.
Az akciót 2013-ban indította szervezetünk. Azóta csaknem félmillió forint értékben kaptak füzetet, tolltartót, írószereket a gyerekek.
A tanszerosztást Besnyő Község Önkormányzatának
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatójával közösen
szerveztük, 2015. augusztus 31-én.
Az alapellátásba vont családoknak segítettünk az iskolakezdés terheinek csökkentésében. Idén is saját forrásból
valósítottuk meg az akciót.
Több mint 140 ezer forintnyi értékben talált gazdára több
mint kétezer íróeszköz, csaknem hétszáz füzet, és másfélszáz rajzlap-írólap csomag.
Tudjuk, hogy a tanévkezdés évről évre egyre nagyobb
anyagi terhet ró a családokra, ezért is igyekszünk minden
alkalmat megragadni, hogy a helyi iskolások és családjuk
életét könnyebbé tegyük, enyhítsük ezeket a terheket.
A 2015-2016-os tanévben 35 gyermek, mintegy húsz
család kapott Szirontás tanszercsomagot.
A gyerekeknek eredményekben gazdag, sikeres tanévet
kívánunk!
A Szironta csapata
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Iskolánk hírei - Felelősen, következetesen, szeretettel…
Amikor egy-egy nagyobb feladat előtt áll az intézmény,
akkor megfogalmazza azokat a célokat, amelyek mentén a mindennapi munkáját szervezi. A hosszú pihenés
után ismét benépesült iskolánk. Mi, pedagógusok már
a becsengetés előtti hetekben készültünk a gyerekek
tiszta, szép környezetének megteremtésére, a megfelelő személyi, tárgyi feltételek biztosítására. Nehéz,
sok munkával teli nyár áll mögöttünk. Nem maradtunk
egyedül, hisz a szülők, apukák, anyukák segítségével
megszépült az iskola.
A mi feladatunk tartalommal megtölteni a mindennapokat. „Az iskola sikerét sok mindenen lehet mérni, de az
igazi siker mégiscsak a családokkal összefogva megtanítani a gyerekeket arra, hogy biztos alapokra építkezve
tudjanak örömmel, szabadon és megelégedéssel élni és
alkotni, az élet bármely területén.”
Középpontba olyan kifejezéseket szeretnénk állítani,
mint: felelősség, kreativitás, következetesség, szeretet.
Várhatunk-e cserébe valamit kis tanulóinktól? Én mindenképpen a tiszteletet, a toleranciát egymás között, a
saját kötelesség tudomásul vételét várom.
Ha sikerül az iskola szeretetére, a tudás szeretetére
nevelnünk tanulóinkat, akkor örömteli napokban telik
el a 10 hónap az iskolában.
A 2015-16-os tanévben a tanulólétszám: 106 fő.
Kiemelten kezeljük a TÁMOP- 3.1.4-es pályázat maradéktalan megvalósítását, mely számos hasznos tanórán kívüli tevékenységet kínál a gyerekeknek.
Sikerült a személyi változásokból eredő problémát
megoldani - megnyugtató módon. Hortiné Jutka néni
helyett Szőnyegi Sarolta, matematika-ének szakos kolléga, Dr. Nemesné Mihály Izolda helyett Rácz Barbara,
angol szakos tanárnő állt munkába.
Az idei évben már van igazgató helyettes az intézményben; Takács Katalin történelem- népművelő szakos tanárnő, mesterpedagógus segíti a mindennapi
munkát. Kérem a szülőket, tanulókat segítsék az új kollégák beilleszkedését!
Az önkormányzat képviselő-testülete is szívügyének
tekinti az iskolában folyó minőségi nevelő-oktató munkát. Anyagi segítséget, erkölcsi támogatást is kapunk,
melyet ezúton is köszönünk.
Terveink már a következő tanévre is megvannak.
Az induló tanévben cél a jó együttműködés a szülőkkel, jó bizonyítvány a diákoknak. Összességében zökkenőmentes tanévet kívánok mindannyiunknak!
1. osztályos névsor:
Berezvai Imre
KaszapElina
Bosnyák-Nagy Zsófia
Kurucz Martin
Erős László
Magyar Zoltán Márk
Gábor Adél
Miskei Bianka
Gyurnik Mihály
Simó Patrik
Jámbor Tímea
Szikszai Thesszalia
Joó Ferenc Bálint
Tóth Bence
Kádár Bertalan
Varga Nóra
Mátyási Sándorné
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Ingyenes tankönyv,
kedvezményes étkezés
Kinek, milyen formában jár a tankönyvek ingyenes
biztosítása?
Minden olyan tanuló részére, aki
– tartósan beteg,
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
vagy halmozottan fogyatékos,
– pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus vagy kóros aktivitászavar),
– három- vagy több-gyermekes családban él,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Nemcsak új tankönyvek finanszírozásával teljesíti az
iskola az ingyenességet, hanem a tartós tankönyvek,
atlaszok könyvtári kölcsönzésével is.

Ingyenes, kedvezményes étkezés

Az óvodás, 1-8. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után
az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell
biztosítani.
Az e körbe nem tartozó, de
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után,
– a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
– a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az
intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani. A megállapításhoz szükséges: Igazolás tartósan beteg, ill.
súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatvány (szakorvos állítja ki), vagy a magasabb
összegűcsaládi pótlékról szóló MÁK igazolás.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény:

A kedvezményre jogosult, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900 Ft)
– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve törvényes képviselő gondozza, s az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 39.900 Ft-ot.
– ha a gyermek tartósan beteg, illetve fogyatékos
b)		az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át
(2015-ben 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
a törvényben meghatározott értéket.
Mátyási Sándorné

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerület
Besnyői Arany János Általános Iskola

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0637
Innováció az „aranyos gyerekekért”
Pályázatunk félidején túl vagyunk, s tervezzük a tanévvel
együtt az elkövetkezendő két hónapra jutó feladatokat.
A siker érdekében együttműködést kérünk szülőktől, tanulóktól egyaránt. Tantestületünk a nyáron elvégezte a
2x30 órás tanfolyamot, melynek témája:
- Megoldásközpontú kommunikáció, konfliktuskezelés,
valamint a
- Személyiségközpontú pedagógiai módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés, valamint a környezettudatos magatartás fejlesztése.
Szeptember-október hónap programjai, melyek ingyenesek a gyerekek részére:
- egészségügyi nap: október 20.

- elsősegélynyújtó tanfolyam szeptember hónapban:
10 alkalom
- nyelvi téma- hét:
októberben 5 nap,
10 órában
- úszásoktatás: szeptember- október hónapban 14 alkalom, 28 órában
- informatika szakkör: szeptember- október
- ECDL vizsgára felkészítő: szeptember- október hónapban.
- közlekedési ismeretek oktatása: szeptember hónapban 1 nap
1.8 M FT értékben eszközökkel gyarapodik iskolánk,
mely a nevelő- oktató munka hatékonyságát fogja elősegíteni. Közösen együtt éljük meg ennek a pályázatnak
minden előnyét!
Mátyási Sándorné

Községi Könyvtárunk hírei
„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a
legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.”
A Községi Könyvtár 2015. év januárjától a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szolgáltató helyeként működik. Az együttműködés értelmében Besnyő
Község Önkormányzata biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, a megyei könyvtár pedig negyedévente
új dokumentumokkal látja el a könyvtárat.
Az együttműködés értelmében a megyei könyvtár rendezvényekhez is nyújt támogatást, kiegészítve ezzel az
önkormányzat anyagi lehetőségeit. Az önkormányzat
heti 6 órában biztosítja az olvasók számára a könyvtárhasználatot illetve a kölcsönzést az alábbiak szerint:
hétfőn:
10:00–11:00 óráig
csütörtökön: 13:00–16:00 óráig
pénteken:
10:00–11:00 óráig
szombaton:
9:00–10:00 óráig
Az elmúlt hónapokban, a könyvtárban az alábbi rendezvények zajlottak:
„Posztolj verset az utcára” - a versek népszerűsítése az
utca ember számára
„Internet Fiesta” - Az Internet lehetőségei életünkben:
– „Nagyival az Interneten” 2015. március 23.
– Helytörténeti vetélkedő - Környezetünk és családunk
az Interneten 2015. márc. 19.
Versünnep a költészet napja alkalmából
Könyvtári órák, könyvtárhasználati foglalkozások az iskola minden évfolyama számára
Kreatív olvasók tábora gyermekek részére
2015. év júliusától folyóiratok is rendelkezésre állnak az
olvasni vágyók előtt: Nők Lapja, Praktika, Képmás, Csodakert, Ötlettár

Az elmúlt hónapok tapasztalata, hogy a könyvek, néma
barátaink, az olvasás még mindig sok ember számára
kellemes szórakozás, hasznos időtöltés. Egyre több kicsi óvodás is szívesen látogat szüleivel a könyvtárba, és
gyarapszik a felnőtt olvasók tábora is. A negyedévente érkező új könyvek az olvasói igények szerint kerülnek
megrendelésre.
Kérem, éljenek a könyvtár adta lehetőségekkel, keressék fel a könyvtárat!
A könyvtárhasználók beiratkozási díj nélkül vehetik
igénybe a szolgáltatásokat.
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet és él,mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
(Babits Mihály)

Barátunk a könyv
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I. KREATÍV OLVASÓK TÁBORA
A tábor célja a könyvek, a könyvtár, az olvasás iránti
igény felkeltése volt. Ötletemmel felkerestem Gémesiné
fejes Zsuzsanna polgármester asszonyt, aki rögtön felajánlotta az önkormányzat támogatását.
A program szervezésében és megvalósításában segítőm Léhner Nikolett, a Családsegítő szolgálat vezetője
volt.
Húsz 1- 8. osztályos korú gyermek vett részt a 2015. július 27-31-ig, napi 5 órában megtartott ingyenes foglalkozásokon, ahol könyvtárhasználati ismeretek gyakorlati
alkalmazásával és könyvolvasással kezdődött, majd kézműves foglalkozással folytatódott a nap.
Köszönöm a segítséget Léhner Nikolettnek, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárnak, Besnyő
Község Önkormányzatának a tízóraiért és ebédért, a Katinka kisboltnak a tízórai biztosításáért, az ebédlőhasználatért és a finom ebédekért az óvodának. Dicséret illeti a
„táborozóimat” a programhoz méltó viselkedésért. A tábort az ott készült kézműves munkák kiállításával zártuk.

Megismertük a könyvtárat, böngésztünk a könyvek között. Rengeteg kézműves technikát sajátíthattunk el, és
nem utolsó sorban minden nap olvastunk, ami felért azzal, hogy legalább gyakoroltunk egy kicsit. Reméljük, jövőre is lesz ilyen tábor. Köszönjük, hogy megszervezték
nekünk ezt a remek programot.
Pető Petra 5. osztályos tanuló,
a tábor egyik résztvevője

A táborról gyermekszemmel
Nagyon jó volt az I. Kreatív olvasók tábora, melyet Baki
Ferencné, Rózsika néni szervezett Léhner Nikolettel a
nyári szünidőben.
Sokat játszottunk és sokat is tanulhattunk, nem beszélve a finom tízórairól és az ebédről.

III. BESNYŐI LOVAS NAP

Augusztus 15-én valósult meg a Besnyői Lovas Nap. Több
száz nézőt vonzottak a díjugrató, lovas ügyességi versenyek,
bemutatók, kézműves foglalkozások. Igazi családi nappal
várták a lovasok az érdeklődőket. Az idei volt a harmadik, és
most először nemcsak vállalkozói és önkormányzati, hanem
a Szirontával kötött együttműködés révén pályázati támogatást is sikerült elnyerniük a szervezőknek.
Harmadik alkalommal gyűltek össze a kelet-mezőföldi
térség lovasai Besnyőn. Újabb civil kezdeményezésből lett
hagyomány a településen. Augusztus 15-én, szombaton rendezték a lovas napok közönségprogramjait a helyi összefogásból épült lovas pályán. A rendezvényre a helyi állattartók
mellett a térség más településeinek hobbi lovasai is ellátogattak. Fogathajtás, lovas ügyességi versenyek, díjugratás,

6

kézműves foglalkozás, íjászat, kulturális programok, látványos lovas bemutatók várták az érdeklődőket.
A szombati program reggel lovas felvonulással indult.
A résztvevők hintókkal, lovas kocsikkal járták körbe a község
utcáit, így invitálva a helyieket is a rendezvényre. A helyszínen, a lovas pályán és környékén délelőtt és délután is ös�szemérhették ügyességüket a lovasok. A rendezvényre nem
csak Besnyőről érkeztek versenyzők, hanem többi között,
Iváncsáról, Mezőfalváról, Pusztaszabolcsról, Ráckeresztúrról,
Sárosdról, Seregélyesről, Szabadegyházáról is fogadtak nevezőket a fogathajtó versenyekre, lovas ügyességi játékokra
és díjugratásra.
A népi fogathajtás vándorkupáját idén is Gémesi Endre
nyerte, ami azt jelenti, ha jövőre is megvédi címét, akkor a
"vándorserleg" nem vándorol tovább. A kupa mellett a különböző fogat-kategóriákban, és korcsoportos versenyekben
is értékes ajándékokat, okleveleket osztottak a szervezők. Ez
úton is gratulálunk mindenkinek!
A közönséget a versenyek mellett Ádám Szilvia látványos
lovas bemutatója és a programok végén a Megyer Sarja
Hagyományőrző Egyesület lovas tűzzsonglőr showja szórakoztatta. A nap folyamán a kézműves sátorban, játszóházban, ugrálóvárban pihenhettek a kisebbek, de lehetőség nyílt
a lovaglás és íjászat kipróbálására is, valamint a látogatók
megismerkedhetek a lótartás eszközeivel, helyi ételekkel és
értékekkel.
A Besnyői Lovas Napok 2013-ban helyi állattartók ötletéből született. Petkes András, önkormányzati képviselő és
csapata hívta először találkozóra Besnyőre a lovakat szerető

és tartó ismerőseit, és a kezdeményezés mellé álltak az önkormányzat mellett helyi, környékbeli vállalkozók és önkormányzati képviselők is, valamint a kezdetektől a Sziront’Art
Közhasznú Egyesület biztosítja a rendezvény szervezeti hátterét. Ettől az évtől pedig az egyesület keretein belül, önállóan tevékenykednek, amely által újabb (elsősorban pályázati)
lehetőségek nyíltak meg a rendezők előtt. Az idei lovas napok a helyi gazdasági, államigazgatási és civil szféra mellett
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése
és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult
meg, bizonyítva az együttműködés eredményességét.

között szerepel a mindennapos testnevelés órák keretében
elérhetővé tenni a lovas foglalkozásokat. Természetesen
ehhez rengeteg feltételnek kell még teljesülnie, de az első
lépést - a civil szervezeti háttér megteremtését - már megtették a szervezők.
További forók a Besnyői Lovasnapok Facebook-oldalán!
(fotók: Lázár Zsolt - Sziront'Art KHE)

Besnyôi Hírmondó

Tervekből pedig nincs hiány, hiszen az évezredes lovas
kultúrához kapcsolódó hagyományok megjelenítése és a közönséggel való megismertetése is szerepel a későbbi rendezvények programjában. Ugyanakkor a hosszabb távú tervek
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Szüreti felvonulás

szeptember 26-án szombaton

A menet 14 órakor indul az Iskola udvarából
Megállók
Várható időpont
Polgármesteri Hivatal
14,00
Fő u. - Dózsa Gy. u. sarok
14,20
Kossuth u. - Belmajor u. sarok
14,35
Kossuth L. u. - Móra F. u. sarok
14,50
Új u. - Mező u. sarok
15,05
Táncsics u.- Széchenyi u.
15,20
Liget u. - Szegfű u. sarok
15,35
Fő u. – Jókai u. sarok
15,50
Rákóczi u. - Pipacs u. sarok
16,05
Rákóczi u. - Diófa u. sarok
16,20
Ha esik az eső, a felvonulás sajnos elmarad.

Szüreti bál

21 órától hajnal 3 óráig a FALUHÁZBAN
Belépő ára: 1200 Ft
Jegyek elővételben kaphatók.
Érdeklődni a 0630 719 6907 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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