2009. október

Kedves Besnyőiek!
Örömmel adok hírt arról, hogy az óvoda tetőszerkezete megújulhatott, és már megkezdődött a külső nyílászárók cseréje. A munkákhoz
pályázaton nyertünk pénzt.
Sikerrel pályáztunk a Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítására, a burkolat és a kerítés cseréje
rövidesen megvalósulhat.
Járólapokkal újítjuk fel az iskola előtti teret, és
rövidesen megtörténik a szabadtéri színpad befedése is.
Szintén pályázati forrásból kapott az óvoda 4 laptopot, egy fénymásolót és fényképezőgépet, valamint iskolánk 5 laptopot, 2 db DVDlejátszót, 2 db 80 cm átmérőjű LCD televíziót, fényképezőgépet, az
oktatást és nevelést segítő eszközpályázaton nyert pénzből.
További pályázatokon veszünk részt. Ezek egyike műfüves pálya
kialakítását teheti lehetővé, a másik pedig az óvoda részére fejlesztőjátékok és technikai eszközök, bútorok beszerzését. Pályázunk
településőr foglalkoztatására is.
Október elsején foglalta el hivatalát dr. Bugyi Katalin, községünk új
jegyzője.
Sokakat érdeklő témát hagytam a végére: miért csak térítés ellenében vehetik igénybe a besnyőiek a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi
Központ járóbeteg-szakellátását? A kérdést körbejártuk, és arra
jutottunk, hogy az anno csatlakozott négy településnek (Adony,
Iváncsa, Kulcs, Rácalmás) a létszámadatait figyelembe véve kapta
meg az ellátási területet a Központ, és ahhoz, hogy a magas szintű
szolgáltatást a besnyőiek is TB finanszírozással vehessék igénybe,
Besnyőnek élnie kellett volna az öt évvel ezelőtt adódott csatlakozási lehetőséggel. Több sikertelen próbálkozás is történt azóta
a kapacitás emelésére. A sokakat érintő gonddal nemrégiben országgyűlési képviselőnkhöz fordultam, és kértem segítségét. (A
témáról lásd írásunkat.)
Befejezésül kérem, minél többen vegyenek részt a november 16-ai
falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson, és hallgassák meg
beszámolónkat, tegyék fel kérdéseiket!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Miért nem vehetik igénybe a besnyőiek
a kulcsi egészségügyi központot?
A kérdésre Kiss Csaba válaszolt:
– Kulcson a K Klinika Kft. járóbeteg-szakellátást
vezetett be, még az ezredforduló tájékán. Egy
korábbi megállapodás értelmében itt láttuk el
a kulcsi, az adonyi, az iváncsai és a rácalmási
járóbetegeket. Az üzemeltetést 2002 áprilisában
a Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Kht. vette
át. Amikor a Kht. tulajdonosi köre döntött a Kulcsi
Kistérségi Egészségügyi Központ létrehozásáról (az avatás 2004
júniusában volt), személyesen kerestem fel az Adonyi kistérség
többi településének polgármesterét, és felajánlottam, hogy ingyen csatlakozhatnak a TB által finanszírozott területi ellátási
körhöz. Besnyőn Háder József polgármesterrel tárgyaltam, és
nemleges választ kaptam. Jó lett volna, ha csatlakozik Besnyő
is, mert a kapacitás emelkedhetett volna, és így fogadhattuk
volna a besnyői betegeket is. Sajnos Pusztaszabolcson sem támogatta a testület az ötletet, és Beloiannisz sem csatlakozott.
– A későbbiekben ezen már nem lehetett, nem lehet változtatni?
– A társulási tanács tagjai, köztük Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester asszony is szorgalmazta, hogy az Egészségügyi
Központ fejlesztésére irányuló pályázatokon vegyen részt a
Kht., hogy a bővítés révén a korábban kimaradt településeken
lakók is TB támogatásos alapon járhassanak Kulcsra. Sajnos a
2007-es pályázaton nem nyertünk, tavaly pedig már úgy módosultak a feltételek, hogy a Kht. már nem pályázhatott. Voltak
még próbálkozásaink a dunaújvárosi kórháztól való óraszám átvételre is, de azzal sem jártunk sikerrel. Jelenleg a besnyőiek (a
beloiannisziak és a pusztaszabolcsiak, még a dunaújvárosiak is)
térítéssel vehetik igénybe a kulcsi járóbeteg-szakellátást.

Nagyon köszönjük
– Gábor Lászlónak és fiának a térítés nélkül elvégzett bádogos
munkát, amivel a Faluház csatornájának hiányzó elemeit pótolták!
– Gémesi Ottíliának, az IMMO SZERVIZ Szolgáltató és Épületkezelő ügyvezető igazgatójának, hogy ismét számítástechnikai eszközöket (4 db monitort, 2 db fénymásolót és 2 db
számítógépet) ajándékozott településünknek!
– A Polgárőrségnek a szüreti felvonulás és a bál idején nyújtott segítséget!

MEGHÍVÓ
Az iskolások műsorával, majd a tisztelet koszorúinak a kopjafánál való elhelyezésével emlékezett meg Besnyő község az
1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeiről, hőseiről.
Ünnepi beszédet mondott dr. Orosházi Györgyné, önkormányzati képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

2009. november 16-án (hétfőn) 17 órakor,
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
Falugyűléssel egybekötött KÖZMEGHALLGATÁS
lesz, melyre minden kedves besnyőit szeretettel és
tisztelettel meghívok Besnyő Község Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Besnyő új jegyzője: dr. Bugyi Katalin
Október elsejétől új jegyzője van községünknek, dr. Bugyi
Katalin személyében. Az Ercsiben élő 31 éves fiatal hölgy
Szegeden szerzett jogi diplomát, 2003-ban. Még abban az
évben Százhalombattán, az önkormányzatnál helyezkedett
el. Ezt követően közel négy évig dolgozott a dunaújvárosi
gyámhivatalnál, utána az Ercsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját, majd a város gyámhivatalát vezette mostanáig.
Mint mondja, neki a szíve csücske a közigazgatás, aminek a
jegyzői munka a csúcsa. Megtapasztalta milyen egy nagyobb
város közigazgatásában dolgozni, de mindig a kisebb közösség szolgálata volt számára vonzó. Fontosnak tartja, hogy
a lakosság érdekében a kisebb településeken is helyben legyen az ügyintézés. Ezért is jelentkezett a besnyői jegyzői
pályázatra.
Úgy érzi, a besnyőiek kedvesen fogadták, és a hivatali munkatársak is segítőkészek, kedvesek vele. Jól együtt tud dolgozni a polgármester asszonnyal, jó kapcsolat kialakítására
törekszik a hivatal, az intézmények munkatársaival is. Tudá-

Erdei iskola Szandán
Az általános iskola felső tagozatosai erdei iskolai programon
vehettek részt október 5-9-ig a Nógrád megyei Szandán.
Íme egy beszámoló a gyerekektől:
Október 5-én, hétfőn kora reggel nagy izgalommal gyűltünk
össze az iskola előtt. Már nagyon vártuk ezt a napot, hiszen
az erdei iskola az mindig valami nagyon jó dolog szokott lenni. Kísérőink voltak Szalka Erika, Ress Tibor, Drippey László és
Tóthné Terék Zsuzsanna tanárok.
Szandára tömegközlekedéssel jutottunk el. Dél körül érkeztünk
meg a táborba. Mindenki elfoglalhatta a szobákat. Délután
kézműves foglalkozást tartott a 76 éves Marika néni, aki csuhéfonásra, csuhévirág készítésre tanított minket. Ezután játszhattunk, sportolhattunk kedvünkre. Este finom meleg vacsorát
kaptunk.
Kedden reggel falukutatásra indultunk négyfős csapatokban.
Kaptunk egy-egy 36 kérdésből álló feladatlapot, melyekre a
falubeliektől kaptuk meg a helyes válaszokat. Így ismerkedhettünk meg a falu múltjával, történelmével, nevezetességeivel.
Ebéd után mentünk fel Szanda-várhoz. Ahogy egyre följebb
haladtunk a vár felé tartó ösvényen, egyre szebb kilátás tárult
elénk. Valahol a távolban ott volt Budapest is. (A táborvezető néni azt mondta, hogy augusztus 20-án a tűzijátékot sokan
nézik a várból.) a gyönyörű körpanorámát sajnos nem élvezhettük, mert hatalmas szárnyashangya-invázió volt a várban.
Körül se nézhettünk, csak menekültünk el a vártól.
Szerdán a szomszéd faluban, Terényben a sajtkészítés titkait,
fortélyait leshettük el egy magánháznál. Később kilátogattunk
a tanyára is, ahonnan a tej érkezik a sajtkészítéshez. Itt próbálkozhattunk, hogyan is kell kecskét fejni.
Délután íjászat volt. Fiúk és lányok külön-külön csapatban versengtünk, ki szerez több érvényes kört. Volt úgy, hogy a lányok
vezettek, aztán a fiúk, de végül döntetlen lett az eredmény. A
fiúk a visszacsapó íj felajzásával is kísérletezhettek. Volt, akinek
sikerült.
Este vadlesre indultunk. A leszálló est szürkületében őzikéket
láthattunk előbújni a sűrű erdőből. Hazafelé csapatokat alkotva bátorságpróbára került sor. Mindenki sikeresen teljesítette
a feladatot.
A csütörtöki napon ellátogattunk a helybéli, magántulajdonban
lévő Vadászati Múzeumba. Érdekes dolgokat tudhattunk meg a
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sát és tapasztalatait igyekszik a község lakosságának szolgálatába állítani, szeretné, ha a besnyőiek elégedettek lennének
a hivatal munkájával.
falu környezetében élő vadállatokról.
Este tábortüzet raktunk. Szalonnát sütöttünk, énekelgettünk.
A péntek reggel az összepakolással telt el. A délelőtt folyamán
elmentünk a már fentebb emlegetett Marika nénihez, aki finom
sütivel várt minket. Körbenézhettünk szépen rendben tartott
„birtokán”.
Délután indultunk haza. Nehéz szívvel hagytuk ott a tábort,
ahová most már sok szép emlékünk fűződik.
A diáksereg nevében ezúton is köszönetet mondunk tanárainknak, hogy újabb élményekkel gazdagodhattunk, és köszönjük,
hogy vigyáztak ránk.
Fejes Fanny, Hordós Szabina, Veszeli Vivien 8. oszt.

Szüreti felvonulás és bál
Idén is nagy sikert aratott a fiatalok hagyományos szüreti
felvonulása és a bál. Szöllősi Anna és Fazekas Imiék tanították be a táncokat a 45 fiatalnak, akik Vígh János kisbíró, Tóth
Niki és Bandur Balázs (bíróné, bíró) vezetésével, fogatokon
bejárták Besnyőt. Köszönetet mondunk a kocsisoknak:
Petkes Andrásnak, Keresztúri Bélának, Simon Lászlónak,
Gémesi Endrének, Benyovszki Józsefnek, a csikósoknak:
Róth Biankának, Varga Zsoltnak, Keresztúri Blázsnak, Róth
Ferencnek, Szabó Andrásnak, Vörös Glóriának és Bédi
Lászlónak, a szervezésben nyújtott segítségért Jakab Erikának és Kovács Péternek. Külön köszönet a Polgárőrségnek
a rendezvény biztosításáért! Az esti bálban, a Smasszerock
zenekar közel százötven résztvevőnek húzta a talpalávalót.
A jól sikerült rendezvényt jövőre megismételjük!

Közös a múltunk, és már közös a jövőnk is
A Besnyőről Elszármazottak III. Találkozója
Harmadik alkalommal találkoztak a Besnyőről elszármazottak október 17-én a Faluházban. A szervezők és a jelenlévők nagy örömére a két korábbi találkozó résztvevői mellett
újak is érkeztek, így összesen 68-an ülték körül az asztalt.
A találkozó főszervezőjének, Fónad Józsefnénak a köszöntője után az óvodások kedveskedtek verssel a vendégeknek. Név szerint: Andrási Szonja, Miklós Melinda és Patatics
Klaudia, felkészítő óvó nénijük Madarász Viktorné volt. Köszönet illeti őket a kis műsorért.
Ezután a Szironta Csengettyű Együttes lépett fel. Műsoruk nagy sikert aratott, játékukat vastapssal köszönte meg
a vendégsereg. Sokan csodálkoztak, mert ilyet még nem
hallottak, és csodálták, hogy egy ilyen kicsi falunak ilyen értéke van.
Ezt követően Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a vendégeket, milyen felújítások, beruházások
történtek a községben a legutóbbi találkozó óta, és még mi
várható az idei évben. Nagy siker, hogy pályázati pénzből
parkosítani, padokat, virágládákat, virágtartókat tudtunk kihelyezni, az óvoda tetejét fel tudtuk újítani, és a napokban
kezdődik meg az óvodában az összes nyílászáró cseréje.
Még az idei évben az iskola bejárata előtti járda is megújul,
informatikai eszközöket is sikerült beszerezni, és az is fontos, hogy valamennyi beruházás pályázaton nyert összegből – községi önrésszel – valósul meg.
Ezután a gazdasági vezető számolt be az Egyesület anyagi helyzetéről. Fónad Józsefné elnök arról a tervről beszélt,
melyet az alakulás évében tűzött ki célul az Egyesület, miszerint 2010-ben, amikor községünk 60 éves lesz – a közparkban egy emlékhelyet alakítanának ki, mely emlékoszlop
egyben a II. világháborúban elesetteknek is emléket állítana. Itt kért szót Zámbó József okleveles építészmérnök, aki
kész tervvel állt elő, mely dokumentáció olyan csodálatosan
szép, hogy a tagság erre azonnal igen mondott, és az volt a
határozat, hogy ezt meg kell valósítani, összefogással, pályázattal, de 2010-ben ezt kell felavatni. (A tervet egy későbbi lapszámban bemutatjuk.) Az óvodakonyha vezetője által
készített finom ebéd után a résztvevők a megtekintették a
Helytörténeti Gyűjteményt, útközben egyúttal az emlékmű
javasolt helyét is kijelölték a parkban.
A Helytörténeti Gyűjteményt Szuszán Jánosné, a gyűjtemény vezetője mutatta be. Nagy volt az érdeklődés, és
még nagyobb volt néhány látogató öröme. Például amikor
a Raffer-lányok felfedezték magukat egy fotón, ahol a cséplőgép mellett állnak, vagy amikor Kovács Évike, aki ma már
nyugdíjas, felismerte saját magát egy fotón, ami kisiskolás
korában készült, és mint elmondta, ő erre a fényképre nem
is emlékezett. Elképzelhető, mennyire meghatódott.
A vendégsereg a gratulációk és elismerések után visszavonult a Faluházba, ahol késő délutánig még beszélgettek,
finom süteményekből nassolgattak, üdítőt és bort fogyasztottak.
A szervezők elégedettek lehetnek – tudtuk meg Fónad
Józsefnétől, aki úgy érzi, a rendezvény nagyon jól sikerült.
– Én személy szerint köszönetet mondok mindazon helyi
lakosoknak, akik segítettek a szervezésben, a Besnyőről elszármazott személyek felkutatásában, a terem berendezésében, majd a rendezvény utáni rendrakásban.
Elgondolkodtató, hogy ezekben a zavaros időkben olyanok

ezek a találkozók, mint a cölöpök a lápon: kijelölik azokat a
pontokat, ahol biztonsággal megvethetjük a lábunkat. Aki
keresi és megtalálja, tudja a gyökereit, az magabiztosabban
áll a talpán a jelenben, és múltját ismerve bátrabban meri
tervezni saját és családja jövőjét is. Kellenek ezek a közösségek, amelyeknek a tagjait a megtalált közös múlt és jelen
összekovácsolja a közös jövő tervezésére, az egész közösség, a falu felvirágoztatása érdekében.

Tisztelt Lakótársaim!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a májusi Falunapon megnyitott Helytörténeti Gyűjtemény nagy sikert
aratott a lakosság körében. Nagyon sokan látogatták
azóta, és vannak, akik gyakrabban betérnek „egy kicsit
emlékezni a múltra”.
A fotókon örömmel fedezik fel saját magukat és ismerőseiket a látogatók.
Nagy örömmel fogadtam Pusztaszabolcsról, a József
Attila Általános Iskolából a 6. osztályt, Ladányi Éva tanárnő vezetésével, akik nagy érdeklődéssel nézték a
régi tárgyakat, jegyzeteltek, mert ehhez kapcsolódó
feladatot is kaptak.
Látogatásuk emlékére emlékszalagot is elhelyeztek.
A gyűjtemény folyamatos bővítéséhez az Önök segítségét kérem továbbra is.
Múltunkhoz köthető használati tárgyakat, dokumentumokat, fotókat várok. Különösen a környező, megszűnt tanyai települések (Göböljárás, Alsóbesnyő,
Felsőbesnyő, Rohoda) lakóházairól, élethelyzetekről
készült fotókra van nagy szükség. A „bodonyi sarok”
anyagának bővítéséhez kellene piros csíkos eredeti
mintás dunyha, és egy „lóca”.
Nyitvatartási idő: minden kedden 10-től 12 óráig.
Továbbra is szeretettel várom a Tisztelt látogatókat.
Ha idelátogató rokonaiknak, vendégeiknek is szeretnék
megmutatni a gyűjteményt, a 25 233 043-as telefonon
történő egyeztetés után szívesen kinyitom más időpontban is.
Szuszán Jánosné alpolgármester
mb. gyűjteményvezető
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Anyatejes táplálást népszerűsítő Baba-Mama találkozó
Szeptemberben ismételten megtartottuk az Anyatejes táplálást népszerűsítő rendezvényünket. Már a várandósság
idején is sokat hallhatják a kismamák a természetes táplálás
előnyeit. Csecsemőkorban pedig a szakemberek, és a családtagok is buzdítják az anyákat gyermekük szoptatására.
Szerencsés esetben az élet első 6 hónapjában a kizárólagos
anyatejes táplálás optimálisan kielégíti a csecsemő igényeit. Az anyatej nem csak mennyiségi, és minőségi összetevői
miatt a legmegfelelőbb, de a szoptatásnak nagy a jelentősége az anya és gyermeke közötti bensőséges pszichés kapcsolat kialakulásában. Kisdedkorban már a tápláló funkció
mind inkább a háttérbe szorul, de vigaszul gyakran bújnak
édesanyjukhoz a gyermekek.
A családokra nagy anyagi teher hárul gyermekvállaláskor,
illetve a napjainkban is oly sokszor emlegetett gazdasági
válság is nehezíti életünket. Az anyatej esetében költséggel nem kell számolnunk, emellett mindig készen és kéznél
van.
Az idei évben több meghívott vendégünk is volt. Az ÁNTSZtől Dózsáné dr. Sasvári Ildikó tisztiorvos, a sárbogárdi és
dunaújvárosi vezető védőnők: Nagyné Tóbel Mária és
Dr. Radványiné Trautmann Erika. A tisztiorvos rövid előadást
tartott az új típusú influenzával kapcsolatosan a meghívottak részére: 0-2 éves korú gyermekes édesanyáknak. Fontos, hogy betegen ne menjen senki kisgyermekes családba,
a bevásárlások alkalmával lehetőség szerint az apróságokat
ne vigyük magunkkal, ha mégis muszáj, tegyük olyan időpontban, amikor várhatóan a legkevesebb a tömeg. Fontos
a személyi és környezeti higiénia, így pl. a rendszeres kézmosás.
Kiss Barnabás a Hipp cég képviselőjeként a szoptatás előnyeiről, anyatej mennyiségének növeléséről, valamint a 6
hónapos kortól bevezethető ételekről tartott rövid előadást,
illetve termékbemutatót.
A meghívott vendégek távozása után Gyurnikné Gelencsér
Ágnes bemutatta a hordozó kendő használatát az érdeklődő édesanyáknak, melyet ki is próbálhattak. A programok
alatt az apróságok kortársaikkal ismerkedhettek, a szülők
kötetlen beszélgetés kapcsán tapasztalatokat cserélhettek
egymással.
Köszönöm mindenkinek a részvételt! A rendezvényen készült fényképek hamarosan megtekinthetők a besnyői honlapon.
Páli Szilvia védőnő

Kedves besnyői
Hölgyek, Asszonyok!
2009. november 10-én (kedden) 12:00-14:00-ig ingyenes
nőgyógyászati rákszűrés lesz a védőnői tanácsadóban.
A vizsgálatot végzi: Dr. Baráth Károly szülész-nőgyógyász
főorvos.
A vizsgálatra limitált létszámú pácienst tud fogadni (max.
30 fő), ezért a jelentkezők mindenképpen jelenjenek meg
a vizsgálaton!
Kérem, akik szeretnének részt venni a vizsgálaton, előzetesen jelentkezzenek személyesen, vagy telefonon:
Hétfő–Péntek 8:00-9:00-ig fogadóórán személyesen illetve a 06 (25) 233-207-es telefonszámon
Páli Szilvia
védőnő
TAJ-, SZEMÉLYI ÉS LAKCÍMKÁRTYÁT HOZZÁK
A VIZSGÁLATKOR MAGUKKAL!!!

A népdalkör programjából

A Besnyői Népdalkör szép sikert aratott szeptember 19-én
délelőtt Dunaújvárosban, a Magyarok Vására rendezvényen,
és még aznap délután a besnyői Nyugdíjas Klub találkozóján
adott műsort.
Szeptember 26-án az Ercsiben működött katonai szervezetek ünnepén énekekkel, versekkel emlékeztek az őszi nemzeti
ünnepekről (1848-49-es pákozdi csata emléke, 1956-os Forradalom és Szabadságharc), és a Katonai Szervezetek Klubja
megalakulásának évfordulóján a klubtagokat köszöntötték.
Október 2-án Székesfehérváron A Kossuth izenete eljött...
címmel meghirdetett Kossuth – daléneklő versenyen, 11-én
Pesterzsébeten, a CSILI Művelődési Házban rendezett találkozón vettek részt és mutatkoztak be műsorukkal a Kossuth
Szövetség népdalköri tagjaival.
A Besnyői Népdalkör november 13-án a százhalombattai
Barátság Városi Művelődési házban szerepel a Borünnepen,
14-én Pusztaszabolcson, a Márton-napi liba- és újborköszöntő ünnepen, 28-án pedig Ádventváró ünnepségen lépnek fel,
Ráckeresztúron.
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