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Kedves Besnyőiek!
Az év vége felé közeledve is újabb pályá
zati sikerről adhatunk hírt.
Több mint 11 millió forint támogatást
nyert el Önkormányzatunk az Új Magyar
ország Vidékfejlesztési Program III. ten
gely „Falumegújítás és -fejlesztés” in
tézkedésének pályázatán – tudtuk meg a közelmúltban
történt eredményhirdetésen. Az Önkormányzatunk által
benyújtott „Komplex fejlesztés kicsiknek és nagyoknak”
c. projektre 11 240 953 Ft támogatást hagytak jóvá, tehát
most már a jövő évi megvalósulás biztos tudatában gon
dolhatunk a ligetbe tervezett játszótérre, a sportöltöző és
a régi tűzoltószertár külső felújítására, a sportpálya keríté
sére, valamint a régi ravatalozó külső felújítására.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (Leader HACS)
területén működő önkormányzatok közül 14 nyújtott be e
tárgykörbe tartozó pályázati projektötletet, összesen több
mint 300 millió Ft támogatási igény értékben, ami a ren
delkezésre álló összeget – 186 millió 690 ezer forint –, 61
százalékkal haladja meg. Olyan intézmények fejlesztésére,
megújítására, ahol az önkormányzat kötelező feladatokat
lát el (oktatási intézmények, hivatal, egészségház) nem is
lehetett pályázni. A pályázatok esetében az önrész mérté
ke is lényeges szempont, az itt 25%.
Önkormányzatunk eddig is és a jövőben is minden lehe
tőséget megragad pályázati források elnyerésére, mert
csak ily módon van lehetőségünk községünket komfor
tosabbá, kényelmesebbé és szebbé tenni, fejleszteni. A
közeledő Karácsony és Újév alkalmából azt kívánom a
besnyőieknek, hogy legyen részük jó egészségben, örö
mökben, s hogy hozzon az új esztendő sikereket a csalá
doknak és az egész közösségnek!

Szeretetteljes, áldott Karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kíván
Besnyő Község Önkormányzata és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
Polgármester
és dr. Bugyi Katalin
jegyző

Itt járt a Télapó

December 4-én 17 órai kezdettel az iskolaudvaron fogad
tuk a Télapót. A szitáló eső ellenére is nagyon sokan eljöt
tek. A nagy sikert aratott műsort követően a Télapó a ma
nói segítségével kiosztotta az önkormányzat által készített
csomagokat a gyerekeknek

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Köszönet
Ezúton is szeretném megköszönni az év folyamán
nyújtott segítséget mindazoknak, akik önkéntes, szor
galmas, önzetlen munkájukkal sokat tettek Besnyőért.
Köszönet érte. Bízom benne, hogy az új évben is szá
míthat közösségünk a segítségükre!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Beszámoló Besnyő Község Önkormányzatának munkájáról
A képviselő-testület 2009. november 16-ai nyílt ülésén
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester számolt be az
első 9 havi munkáról a közmeghallgatás résztvevői előtt.
E beszámolóból kitűnik, hogy míg a 2009. évi költségvetést
meghatározó kiadások összege 202.100.000 Ft, az állami támogatás mindösszesen 109.439.000 Ft. Jól látható,
hogy a normatív támogatás drámaian csökkent, hiszen
csak a költségek felére nyújt fedezetet.
A normatív támogatáson felül önkormányzatunknak jelen
tősebb bevétele a súlyadóból – ami 7 millió Ft –, és az ipar
űzési adóból – ami 15 millió Ft – keletkezik.

Bár sajnos nem minden pályázatunk nyert, azért az idén is
jelentős támogatásokhoz jutottunk sikeres pályázatainknak
köszönhetően:
padok, virágládák, hirdetőtáblák, virágok
2.248.000 Ft
falunapra
600.000 Ft
kompetencia alapú oktatás bevezetése
Besnyőn
22.000.000 Ft
(óvoda 7 mFt, iskola 15 mFt)
óvodai felújítás (tetőfelújítás, az összes külső nyílászáró
cseréje, a bejárat akadálymentesítése)
12.800.000 Ft
térfigyelő-rendszer kiépítése
(a Faluházban, Óvodában, Iskolában)
1.245.402 Ft
Polgármesteri Hivatal előtti tér felújítása,
kerítéselemek cseréje
2.938.607 Ft
hallásvizsgáló készülék
318.000 Ft
Felújítottuk a buszmegállókat, valamint az iskola előtti te
ret.
Leköveztettük a Pipacs, a Bem, az Arany János, a Vörös
marty, az Ady Endre, az Árpád, a Szegfű utcákat, aszfalttal
kátyúztattuk a Fő utcát.
Sikerrel pályáztunk
játszótér építésére, a sportöltöző külső felújítására, a tűzol
tószertár külső felújítására, a sportpálya kerítésének cseré
jére

Jelentősebb kiadásaink, a teljesség igénye nélkül:
Iskola működése: 65.081.000 Ft
(állami támogatás: 23 millió Ft)
Óvoda működése: 32.742.000 Ft
(állami támogatás: 14.562 eFt)

Már benyújtott, de még el nem bírált pályázataink:
2010. évi falunap
Utcanév táblák, köszöntőtábla, kandeláberek a Ligetben
Műfüves sportpálya

Önkormányzatunk által adott támogatások:
– az iskolai étkeztetéshez:
1.922.000 Ft
– az óvodai étkeztetéshez:
5.432.000 Ft
– a zeneiskola működéséhez:
1.500.000 Ft
– tankönyvvásárlási támogatás:
528.000 Ft
– szociális ellátás:
1.500.000 Ft
– tanuszoda üzemeltetéséhez:
3.700.000 Ft
– orvosi ügyeletre:
1.100.000 Ft
– 65 év feletti nyugdíjasok egyszeri támogatása
(3.000 Ft/fő)
850.000 Ft
– Civil szervezetek támogatása:
2.250.000 Ft

Az „Út a munkához” program keretében foglalkoztatott
dolgozók közreműködésével folyamatosan rendben tartjuk
köztereinket, intézményeink környezetét, a temetőt.
A temetőbe, a templom köré és a Ligetbe fákat ültettünk.
A nyáron kifestettük az iskola vizes helyiségeit, a napközit, a
fogorvosi és a védőnői rendelőt, és a közös helyiségeket.
Felújítottuk a védőnő és a gyermekorvos rendelőjét (kijavít
tattuk a csempét, festettünk, a nőgyógyászati vizsgáló szé
ket és a pelenkázót átbőröztük)

A háromnegyedéves pénzforgalmi adatok szerint a bevétel
és a kiadás is az elfogadott költségvetésnek megfelelően
alakul, jelentősebb eltérés nem tapasztalható – állapította
meg Borkáné Éva, a Polgármesteri Hivatal pénzügyese, aki
a beszámoló pénzügyi részeit ismertette.

Idén márciusban avattuk a Kistérségi Tanuszodát, melynek
fenntartási költségeihez Önkormányzatunk is hozzájárul
3.700.000 forinttal. Ennek köszönhetően óvodásaink és isko
lásaink heti rendszerességgel, térítésmentesen tanulhatnak
úszni.
A tavalyi tanévtől az óvodásaink már a nagycsoportban, is
kolásaink pedig első osztálytól tanulják az angol nyelvet, az
alsósok pedig néptáncot.
Az idei tanévben első osztálytól bevezettük az informatika
oktatását, melyhez hozzájárult egy tavalyi pályázatunk, mely
nek segítségével az informatikaterem régi, korszerűtlen szá
mítógépeit, eszközeit új, modern eszközökre cserélhettük.

Szomorú, hogy az állami támogatás a túlélésre sem elegendő és a fennmaradás is komoly erőpróbát jelent, fejlesz
tésekre nem is gondolhatunk pályázati forrás nélkül.
Ezért idén is pályáztunk, és megint csak pályáztunk minden
re, amiből pluszforrásokat tudtunk előteremteni, hogy köz
ségünket élhetőbbé, szebbé, vonzóbbá tegyük.
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Nagy gondot fordítunk intézményeink zavartalan működé
sének biztosítására.
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Idén ősszel megkezdődött az emeltszintű angol nyelv okta
tása is az intézményben.
Önkormányzatunk sokat tesz azért, hogy iskolánk mind a 8
osztályát megtarthassuk az egyre csökkenő állami hozzájá
rulás ellenére is.
Drippey László iskolaigazgató rövid beszámolójában, amely
még a 2008-2009-es tanévet értékelte, úgy fogalmazott, ér
ződik, hogy egyfelé húz a szekér. Kiemelte többek között,
hogy az ebédlőben porcelán bögrékre cserélték a műanya
gokat, a technika terem felszereléséért köszönetet mon
dott, és megköszönte Hordó Szabina 7. osztályos tanuló
nak az iskolai honlap (www.aranyiskola.fw.hu) elkészítését.
Kiemelte az úszás- és a néptánc-, valamint az emelt szintű
angol nyelvoktatás jelentőségét, és örömét fejezte ki, hogy
a napközi kiválóan működik, Bakiné Rózsikának köszönhe
tően. Köszönte a szülői munkaközösség támogatását.
A Családsegítő szolgálat, a Szociális gondozás és az egész
ségügy terén is elégedettek lehetünk. Köszönjük mind a
szolgálatokban, mind az egészségügyi ellátásban dolgozók
nak – Dr. Brandt Béla Jenő háziorvos, Dr. Abu Raya Muafaq
fogorvos, Dr. Khalil Nadier Hassan gyermekorvos és Páli
Szilvia védőnő – munkáját. Sajnos, fogorvosunk 2010. janu
ár 1. naptól csak helyettesítéssel, heti két alkalommal rendel
majd nálunk.
Páli Szilvia védőnő beszámolójában rámutatott, hogy nem
szerencsés, hogy a tanácsadás idején a beteg gyerekekkel
is bemennek a szülők a gyermekorvosi rendelővel közös vá
róterembe, és kérte, hogy a gyerekek érdekében ez változ
zon. Örömét fejezte ki, hogy a rendelő tisztítómeszelése és
a csempe rendbetétele megvalósulhatott az önkormányzat
segítségével, és hogy az új hallásvizsgáló készüléket és a
szívhangvizsgálót is beszerezhették. Mint kitűnt, Besnyőn
jelenleg 9 kismama van, közül 3 sajnos dohányzik, és azok
ban a családokban, ahol 0-6 éves korú gyermekek vannak
is magas a dohányosok aránya (84-ből 51). Rendszeresek
a kismama találkozók, az óvoda- és iskolalátogatások, és
közreműködik a nővédelemben is. Sajnos voltak, akik nem
mentek el a rákszűrésre, és nem szóltak, hogy mégsem
mennek, pedig összesen 30 vizsgálatra volt ez alkalommal
lehetőség, és 4-5 másik asszony részt vehetett volna helyet
tük.
A Besnyőért Közalapítványnak a 2008. III. negyedévtől eltelt
időszakról szóló beszámolóját Háder József, a kuratórium
elnöke ismertette. Míg 2008-ban 68 ezer, 2009-ben 34.116 Ft
érkezett az alapítványhoz az 1%-okból. Támogatják az erdé
lyi testvértelepülésen, Cata-ban élőket ruha és lábbeli, vala
mint könyvadományokkal, az idén kétszer voltak náluk. Az
alapítványnak 1 millió 100 ezer forint lekötött betétje van,
amiből nem történt kifizetés községi rendezvényekre vagy
más célokra. Háder József reményét fejezte ki, hogy az új
kormányzat működése idején bővíteni tudják majd közhasz
nú tevékenységüket.
Szuszán Jánosné alpolgármester szerint jó lenne, ha a szo
ciálisan rászorulók támaszkodhatnának a közalapítványra,
és véleménye szerint jó lett volna, ha pld. a közalapítvány
bérelt volna egy buszt a gyerekek táborba szállításához. Ja
vasolta, hogy ne kössék le a pénzt, hanem fordítsák közcé
lokra.
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A közbiztonságról Soós András körzeti megbízott, illetve fel
jebbvalói: Stanczel Béla, adonyi őrsparancsnok és Budavári
Árpád dunaújvárosi rendőrkapitány gondoskodik Besnyőn,
akiknek ezúton is köszönjük a munkáját. Előrelépés, hogy
Besnyő és Iváncsa közösen kapott egy rendőrautót. Polgár
őreink is figyelnek, rendszeresen járőröznek a településen,
bár sajnos elég kevesen vannak. Az idén az Önkormány
zat támogatásával vásároltak egy másik autót, mert a régi
már használhatatlan volt. Köszönjük eddigi munkájukat és
továbbra is számítunk rájuk.
Elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült az idei Gyermek
nappal egybekötött Családinap és a Szüreti felvonulás és a
Szüreti bál is, mely rendezvényeket az Önkormányzat szer
vezett.
A beszámoló további részében a besnyői rendezvényekről
és a Bejelentések napirendben néhány egyéb témát is meg
tárgyalt röviden a testület.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Nem nyomoz a rendőrség
Mint arról korábban beszámoltunk, Besnyő Község Önkor
mányzata jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes
vagy tettesek ellen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűn
ügyi Osztályán.
A feljelentés tárgya a „Napköziotthonos Óvoda nyílászáróinak
részleges cseréje, felújítása, festése” címén kiállított számla
volt. Az Önkormányzat a számlán szereplő 3 millió 714 ezer
forintot kifizette a kivitelező részére 2001. augusztus 31-én,
azonban, mint az ismeretes, a tornaterem egy ablakán kívül
több nyílászárót nem cseréltek az óvoda épületén. Sajnos, a
rendőrség az ügyben nem indíthat nyomozást, mivel a fel
jelentett cselekmény büntetési tétele legfeljebb öt év, így az
mára elévült.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Új időpont a fogászaton
Felhívjuk a besnyőiek szíves figyelmét, hogy 2010. ja
nuár 1-től dr. Abu Raya Muafaq fogorvos rendelési
ideje megváltozik. A jövő évben hétfőn és csütörtökön
8 órától 14:30-ig kereshetik fel fogorvosunkat.
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Döntött a testület az óvodavezető
személyéről

Összefoglaló a kompetencia
alapú oktatás bevezetéséről
Iskolánkban a 2009/2010. tanévben került bevezetésre a
kompetencia alapú oktatás a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén
belül.
A projektindító napon elhangzott előadás több dolgot vilá
gossá tett számunkra, de sok kutatásra volt szükség még az
érdemi munkához. Megértettük a kompetencia alapú oktatás
lényegét, miszerint: a képességek, készségek fejlesztésére
kerül a hangsúly, megváltozik a tanításban a tanuló és a tanár
szerepe. Új módszerekkel, programcsomagok segítségével
oktatjuk a gyerekeket, remélve ettől, hogy könnyebben elsa
játítják az ismereteket, használható tudásra tesznek szert.
Szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket a változásokról,
amit ők kedvezően, érdeklődéssel fogadtak.
Az új eszközök kiválasztása még a nyár folyamán zajlott, be
szerzésük szintén könnyített a munkánkon.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésére a következő osz
tályokban került sor:		
3. o. matematika				
4. o. szövegértés-szövegalkotás		
5. o. idegen nyelv - angol				
6. o. matematika		
Úgy érzem, ha nehézségek árán is, de sikerült megbirkóz
nunk a ránk háruló feladattal. Tovább folytatjuk a munkát, re
ményeink szerint egyre több sikerrel.
Kovácsné Németh Csilla

Úsztunk a vízben és
a boldogságban
December 2-án Iváncsán megrendezték az 1. Kistérségi úszó
versenyt 5 iskola – Iváncsa, Adony, Pusztaszabolcs, Szabad
egyháza, Besnyő – tanulóinak részvételével. A mi iskolánk 25
fővel képviseltette magát. A gyerekek hát- és gyorsúszásban
mérték össze tudásukat; a 4. osztályosok 25 m-es, míg az 5.,
6., 7. és 8. osztályosok 50 m-es távon.
A résztvevők nagy létszáma miatt selejtező- és középfutam
is megelőzte a döntőket. Így, aki a legjobbak közé verekedte
magát mindkét úszásnemben, annak hatszor kellett leúsznia
a versenytávot, ami már önmagában is elismerésre méltó
teljesítmény.
Több tanulónk is, aki most még nem jutott a legjobbak közé,
bebizonyította, hogy kellően elszánt és kitartó ahhoz, hogy
az elkövetkező versenyeken szép eredményekre lesz képes.
6 tanulónk pedig már most felküzdötte magát a dobogóra.
A legkisebbek közül Kovács Zsófi 3., Döbröczöni Sándor 1.
és 2. helyezést ért el. A felső tagozatos gyerekeink közül ki
emelkedik Szuszán Esztella 4., Kiss Regina 1. és 2., Andrási
Kristóf két úszásnemben szerzett 3., és Fabók Patrik 1. és 2.
helyezése.
Láttam sírni őket a fáradtságtól, a csalódottságtól és láttam
az arcukat, amikor felléptek a dobogóra. Bízom benne, hogy
ez és hasonló élmények kísérik majd őket, és ehhez minden
anyagi és erkölcsi támogatást megkapnak a falutól. Gratulá
lunk.
Tóthné Terék Zsuzsanna
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Elkészült az iskola előtti terület térkövezése

Luca-nap az iskolában
Az iskolában az idén is megrendezte a szülői szervezet a
Luca-napi vígasságot.
Október 12-én az iskola megtelt „boszorkányokkal”, érkeztek
a csúnyábbnál csúnyább, boszorkányosabbnál boszorká
nyosabb boszik. Mindenki szavazhatott a neki tetsző boszi
ra. A szavazás lezárása után a boszorkányok felvonultak, és
boszorkánytáncot is kellett lejteniük. Az eredményhirdetésre
sor került. Az első három banya bronz-, ezüst- illetve arany
szalagos fekete macskát nyert
Minden teremben más és más foglalkozás, program várt ránk.
Lehetett rejtvényt fejteni, vagy játékbarlangban versengeni,
de beülhettünk a kézműves terembe, ahol szép karácsonyi
díszeket készíthettünk a szülők segítségével. Akik ügyesek
voltak, azok banyazsetont kaptak a részvételért, amelyeket a
büfében lehetett beváltani. A vásárban nagyon sok szép és
ötletes dolgot vehettünk. Hosszú sor kígyózott a jósda előtt.
Igazi jósnőtől tudhatták meg az oda várakozók a jövőjüket.
Aki viszont egy kis nyugalomra vágyott ebben a nagy forga
tagban, beülhetett a teaházba. Itt egy-egy bögre finom tea,
és halk, kellemes zene mellett „pihenhetett”.
Fél 5 körül elkezdődött a diszkó. Sokan táncoltak.
Ez a nap igen vidáman telt el.
A tanulók nevében köszönjük a szülői szervezetnek ezt az
igazán nagyon jól sikerült napot.
Feje Fanny 8.o.

Pályázati forrásból épülhetett meg a Polgármesteri Hivatal
előtti kerítés, a térköves járda és a bejárat akadálymentesítése
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Nyílt képviselő-testületi ülésen, 8 tag és számos érdeklődő
– óvodai dolgozók, szülők – jelenlétében döntött Besnyő
Község Önkormányzata a Pöttömsziget Óvoda óvodave
zetői állásának betöltéséről 2009. december 15-én.
Az óvodavezetői állásra meghirdetett pályázatra hárman
jelentkeztek. Az egyik jelentkező nem jött el a testületi
ülésre, a másik kettő pedig szóban egészíthette ki pályá
zatát, illetve válaszolt kérdésekre.
A székesfehérvári Hegedűs Bernadett önéletrajzából
dr. Orosházi Györgyné hiányolta eddigi munkahelyei fel
sorolását, majd vezetői attitűdjeiről kérdezte, illetve arról,
hogy nem okozna-e neki gondot az utazás Besnyőre. Szu
szán Jánosné arról kérdezte, hogy a főiskolai tanulmá
nyok nem fogják-e nagyon megterhelni az ingázás mel
lett. A jelölt részletes válaszában elmondta, hogy autóval
utazna, és hogy a főiskolai képzés anyagának jó részét
már ismeri korábbi tanulmányaiból, nem érzi azt pluszte
hernek. Mint mondta, az a tapasztalat, hogy a változások
jót tesznek mind a vezetőknek, mind a munkatársaknak,
minden munkahelyen.
Székely Istvánné 36 éve dolgozik a besnyői óvodában.
Dicsérte a felkészült óvodapedagógusokat, akikkel a kom
petencia alapú oktatás előnyeit hasznosítaná az intéz
ményben. Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester fel
hívta a figyelmet arra, hogy a pályázatában írt angol nyelv
oktatást, a logopédus és a fejlesztőpedagógus foglalkoz
tatását az önkormányzat teszi lehetővé. Eszközfejlesztésre
az óvoda két éve nem pályázott, csak az önkormányzat,
amely az elmúlt két évben 250 eFt értékben játékokat is
vásárolt az óvoda számára.
Dr. Bugyi Katalin jegyző ismertette a bizottságok: a szülői
munkaközösség, a nevelőtestület, az alkalmazotti közös
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ség, az ad hoc bizottság és az oktatási bizottság vélemé
nyét. A szülők közössége fele-fele arányban támogatta e
két jelöltet.
Székely Istvánnét a képviselő-testület – minősített többsé
gi akarat híján – nem zárta ki a szavazásból. A titkos sza
vazás eredménye 6:2 lett. Ezzel Székely Istvánné nyerte el
az állást újabb öt évre.
kk

Óvodánk hírei
Önkormányzatunk 1 millió forintot nyert az óvoda infor
matikai eszközfejlesztésére. Ennek keretében projektort,
vetítővásznat, valamint egy hifi-tornyot, egy televíziót,
hordozható CD-s magnót vásárolunk a Pöttömsziget Óvo
da számára. (Sajnos, az iskolák számára kiírt hasonló tar
talmú pályázaton nem vehettünk részt, mert az iskolánk
létszáma ehhez kicsi: 160 fő alatt nem lehetett pályázni.)
Továbbá óvodánk egy diavetítővel, játékokkal és fejlesztő
játékokkal fog gyarapodni az önkormányzat által elnyert
pályázat jóvoltából, és némi bútorfelújításra is sor kerül
het.

Felújítás az óvodában

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az óvoda külső
nyílászáróinak cseréjére és a tető felújítására. El is ké
szült az épület tetőhéjalás cseréje, új tetőlécek, fólia, új
cserepek és csatorna került az óvodára, ami reménye
ink szerint sokáig szolgálja intézményünket. Az összes
külső nyílászárót kicseréltettük, korszerű műanyag nyí
lászáróra. A jó szigetelés révén a fűtés kevesebbe fog
kerülni önkormányzatunknak. Egyúttal meg tudtuk ol
dani az intézmény bejáratának akadálymentesítését is.
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Meglátogattuk a besnyői helytörténeti gyűjteményt
Október elején mi, a 6. a osztály kerékpártúrát szerveztünk
Besnyőre, hogy megismerhessük a falu lakosainak és elődeinek
helytörténeti gyűjteményét.
Ez egy pénteki nap volt. Tanítás után 13.45-kor gyülekeztünk az
Általános Iskola előtt. Indulás előtt létszám ellenőrzés volt, és
fontos volt, hogy mindenkin legyen biztonsági mellény. Osztály
főnökünk, Ladányi Éva néni, énektanárunk, Kinyikné Boros Ildikó
néni és egy szülő, Schrek Istvánné kísért bennünket utunkon.
Kicsit hangoskodva, énekelve tekertünk le a szomszédos faluig,
széllel szemben.
Az érkezés örömteli volt, mert eléggé elfáradtunk a hosszú úton,
de szerencsére meleg fogadtatásban volt részünk. Belépve a táj
házba megpihenhettünk, és frissítő üdítővel kínáltak meg ben
nünket. Szuszán Jánosné, Jolika néni először bemutatkozott az
alapító tagokkal együtt, majd azt követően mesélt az ott talál
ható néprajzi gyűjteményről és Besnyő múltjáról, történetéről.
A kis múzeum a besnyői népdalkör népiesen berendezett pró
batermében kapott helyet. A teremben sok olyan eszközt, tár
gyat láttunk, amit manapság már egyáltalán nem, vagy kevésbé
használunk háztartásainkban vagy gazdaságainkban. pl.: szövő
szék, kenyérsütő eszközök, bölcső, petróleumlámpa, kenderkóc,
rokka, és még nagyon sok régi tárgy, köztük népies ruhák, bir
toklevél, bizonyítvány és régi magyar papírpénzek, úgynevezett

A Besnyői Népdalkör
programjából
Az év vége felé sűrűsödnek a programok. Számos megtisz
telő felkérésnek tehettünk és tehetünk a közeljövőben eleget.
Az alábbiakban a novemberi és a decemberi fellépésekről ol
vashatnak rövid tájékoztatót.
November 13-án Százhalombattán, a Városi Művelődési Ház
ban, a Borászok ünnepén bordalokkal szerepeltünk a szép szá
mú közönség előtt, nagy sikerrel. Másnap Pusztaszabolcson,
a Márton-napi Liba- és újbor ünnepen, libás és boros népda
lokat adtunk elő. Műsorunkat a kistérségből hívott vendégek
és a szereplő együttesek nagy tapssal jutalmazták.
November 28-án Ráckeresztúron, az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub meghívására Adventváró hangulatot sikerült előidéz
nünk karácsonyi népdalokból, dramatizációból, versekből,
egyházi énekekből szerkesztett műsorunkkal. Műsorunk si
keréhez „külső” szereplők segítsége is nagyban hozzájárult.
Ezúton is köszönetet mondunk Juhász Andrásnak, Erikának
és Andráskának a közreműködésért.
December 12-én a Perkátaiak Baráti Köre Nyugdíjas Klubjá
nak meghívására, Luca-napi rendezvényen asszonyos-mula
tós dalcsokrokkal léptünk fel.
December 16-án Dunaújvárosban, a Dunaújvárosi Kistérségi
Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft meghívására, az „Adven
ti Randevú 2009” programsorozat résztvevő szereplőjeként, a
Dózsa Mozi előtti téren adtuk elő karácsonyi műsorunkat.
December 19-én este a Kulcsi Adventi Randevú műsorában
fogunk szerepelni szabadtéren, a Faluház vezetőjének meg
hívására.
December 22-én, bensőséges ünnepség keretében ünnepel
jük meg a Karácsonyt.
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván a
tagok nevében:
Szuszán Jánosné, a népdalkör elnöke
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pengők. Láttunk régi bibliákat, fényképeket, mezőgazdasági esz
közöket. Mindannyian érdeklődve figyeltünk a mesélő előadókra
és kíváncsian fogtunk meg egy-egy érdekesebb tárgyat. Nagyon
hasznos volt számunkra, hogy amit eddig csak a tankönyvek fo
tóiról ismerhettünk, most szemtől szembe találkozhattunk vele.
Sok ismeretet nyújtott ez a kirándulás több tantárgyhoz is, mint
pl: rajz, irodalom, történelem, ének.
Mire mindent megnéztünk, mindannyian jól elfáradtunk és örül
tünk, hogy hazaindulunk. Miután elköszöntünk, még volt egy kis
időnk, így páran átmentek a közeli kis boltba vásárolni. Nagyon
hasznos délutánt töltöttünk el ebben a hangulatos kis környe
zetben. Az is nagy öröm volt számunkra, hogy mi voltunk az
első iskolás csoport, aki ellátogatott ide. Hogy megörökítsük ezt
a szép délutánt, emlékszalagot ajándékoztunk a kis múzeum szá
mára. Mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el ide családjával,
barátaival vagy osztálytársaival.
Battyányi Réka 6.a és Molnár Csilla 6.a
Közös Igazgatású József Attila Általános Iskola és Óvoda
Pusztaszabolcs

A Megváltás titka
Nagy sikerű adventváró koncertet adott a fenti címmel a Fa
luházban a Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes november
21-én. A műsor Rossini: Tell Vilmos c. művének közismert
tételével kezdődött, a folytatásban bodrogközi és szerb mu
zsikát hallhattunk citerán, angolszász és amerikai karácsonyi
slágerek csengettyűkön szólaltak meg, és az együttes tagjai
egy gitárral kísért dallal is megörvendeztették a népes hall
gatóságot.
Az együttes tagjainak – Nyersné Vajda Márta, Germán Már
ton, Sólyom Balázs, Varga Evelin, Erős Dorottya, Czumpft
Krisztina, Osuszd Otília és Konkoly Violetta naptára alaposan
megtelt.

Köszönjük és várjuk
felajánlásaikat!

Az Iváncsai Karate Sportegyesület második alkalommal
rendezte meg Pusztaszabolcson a II. Mezőföldi Karate
Kupát.
Kilenc klub képviselte magát: Adony, Ercsi, Százhalom
batta, Budai XI, Káloz, Kiskunmajsa, Székesfehérvár,
Pécs, Iváncsa és Besnyő karatésai. Közel kilencven ver
senyző indult ezen a baráti találkozón, ahol a következő
eredmények születtek.

A Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület veze
tősége köszöni az Önök támogatását és segítségét, és
kéri, ajánlják fel adójuk 1%-át az egyesület részére.

Kata (formagyakorlat) Kumite (Küzdelem)
Borza Attila
Bronz
Bronz
Czumpft Péter
Ezüst
Bronz
Kollár Virág
Ezüst
Bronz
Magyar Gábor
Bronz
Ezüst
Nagy Szabolcs
Ezüst
Ezüst
Csenki Erik
Arany
Arany
Horváth Zsolt
Ezüst
Arany
Molnár Gergő
Ezüst
Ezüst
Id.Bachmann Tibor
Bronz
Ezüst

Köszönünk minden kisebb és nagyobb segítséget! To
vábbra is odafigyelünk Besnyő biztonságára, hiszen ez
mindannyiunk érdeke. Ha bármi gyanúsat látnának, ke
ressenek bennünket bizalommal!

Adószám: 18497252-1-07.
Adományokat az 57700043-10004555 számú bank
számlaszámra várnak.

Telefonszámaink:
06 30 621 1991 (éjjel-nappal hívható)
06 30 621 1990 (polgárőr ügyelet esetén hívható)
Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Vezetősége

A besnyői és iváncsai karatésok az összetett pontver
senyben negyedik helyezést érték el.
További sok sikert kívánunk!
Még egy jó hír a karatésok házatájáról:
Az Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület kara
tékája, Bachmann Tibor ezüstérmet szerzett 2009. no
vember 7-én a XIII. Cégmester Országos Budapesti baj
nokságon Kumite (küzdelem) versenyszámban, és máris
nagy erőbedobással készül a jövő áprilisi Magyar Bajnok
ságra.
Az egyesület továbbra is várja a karatézni vágyó fiúk és
lányok jelentkezését! Keddenként az iváncsai, pénteken
ként a besnyői iskola tornatermében, 16 órától!

Az együttes december 6-án a Gödöllői Grassalkovich-kastély
Dísztermében adott koncertet, majd 12-én Adonyban, a
perkátai adventi vásáron és a dunaújvárosi Adventi Ran
devún, 13-án pedig a Luca-napi Magyarok Vásárán, Rácal
máson, valamint Alsóboldogkátán és Tóalmáson léptek fel.
Solton és Kulcson koncerteznek 19-én, 20-án pedig az alapi
adventi ünnepélyre hivatalosak. December 22-én Balatonke
nesén, 25-én Beloianniszban, 27-én pedig Apcon koncertez
nek.
A november 21-ei koncert videó felvételét is megnézhetik a
www.szironta.hu honlapon!
✶

✶

❅

✶

❅

❄✶

✶
✶

❅

❄ Áldott Karácsonyt és Sikeres Új Esztendőt kíván a Besnyői Hírmondó szerkesztősége
✶
✶
✶✶
❄
✶
❄
❅
6

II. Mezőföldi Karate
Kupa – Pusztaszabolcs
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Szenzációs újítás a hagyományos
tüzelőanyag értékesítésben!
Tiszta, akár az előszobában is tárolható. Személyautóval is ha
zaszállítható. Teljesen pormentes. Károsanyag-kibocsátása jóval
az előírásos értékeken belül van. Ön szerint mi lehet ez a tüze
lőanyag?
Elárulom, bár tudom, hogy első hallásra hihetetlen: fekete és
barnaszén, valamint szénbrikett.
Rendben van, igazat adok Önnek: ez nem pont az a szén, amit
eddig ismert. De a legnagyobb különbség az Ön által eddig is
mert szén, és a mi szenünk között nem az anyaga. Nem is a
fűtőértéke. Hanem a csomagolása.
Ugyanis a mi szenünk zsákos szén!
(Amikor ezt a mondatot először emberek előtt kimondtam, hall
gatóimtól vártam az ovációt, a lelkesedést, de helyette ugyan
azokat az értetlen tekinteteket kaptam, amit most az Ön arcán
is sejtek.)
Szinte hallom, ahogy kérdezi:
– És? Ez a szenzáció: szén a zsákban? A következő szenzáció mi
lesz? Szén a vödörben, vagy szén a szatyorban?
Ezért, ha megengedi, kifejteném, hogy miért jár sokkal jobban
mindenki, aki zsákos szénnel tüzel, mint bárki, aki egyéb szilárd
tüzelőanyagot használ. (A gázfűtésről most nem írnék, mert
lassan a luxuskiadások kategóriájába sorolható a gázfűtés, a
Seychelles szigeteki nyaralás, és a luxus limuzin mellé.)
Tehát miért jobb a zsákos szén? Elsősorban a zsák miatt:
Ez egy belül nylon fóliázott fehér (!!!) PE zsák, amit egészen
egyszerűen betehet akár az autója ülésére is. A zsák tartalmából
egyetlen porszem sem kerülhet ki a fólián keresztül. Tárolhatja a
tiszta zsákba csomagolt szenet a garázsban, az előszobában, az
udvaron, vagy ahol éppen kedve tartja. A csomagolás ugyanis
nem csak azt garantálja, hogy nem koszol össze semmit, hanem
azt is, hogy nem fog soha nedves szénnel tüzelni. Mi garantáljuk
a csomagoláskori megfelelő szárazságot. Tehát a nedvesség a
nylon miatt se be, se ki nem mehet.
A zsák gyári lezárása garantálja a benne lévő mennyiséget. Nem
borítjuk az udvarára, hogy „…ha hiszi, ha nem, ez bizony 30 má
zsa.” Egyszerűen ráteheti akár a fürdőszoba mérlegre, és meg
mérheti, hogy 35 kg szén van egy zsákban, vagy 20 kg brikett.
Ha egy raklap szenet rendel, az is dekagrammra pontos men�
nyiség, hiszen csak a zsákok számát kell felszorozni 35 kg-mal.
Nem kell attól tartania, hogy minél többet rendel, annál jobban
becsapják.
Sőt. Nem is kell egyszerre nagy mennyiséget rendelnie. Hiszen
akár naponta hazaviheti személyautóval a szükséges mennyisé
get, így a fuvarost nem kell kifizetnie, nem kell hozzá igazodnia,
sem a pénzét nem kell akár egy fél éven át szénben tartania.
Manapság a mi szakmánkban nem sokan állíthatják, amit mi
büszkén hirdetünk, hogy nálunk egy mázsa, az garantáltan
100 kg.
Van még egy dolog, amit fontos tudni a szenünkről. Mi nem
akarjuk Önre sózni a szénport. Garantáltan pormentes árut kap
tőlünk, ugyanis a porra nagy szükségünk van. Annyira nagy,
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hogy még más telepekről is szoktunk vásárolni orosz szénport,
ha a sajátunk nem elég. Ugyanis a brikettet saját gyárunkban
gyártjuk, amihez szükségünk van a szénporra. Nagy szükségünk.
A kályhák és kandallók egyre nagyobb népszerűségnek örven
denek, és ezekbe a tüzelőberendezésekbe elsősorban brikettel
tüzelnek tulajdonosaik, és ezt a megnövekedett igényt egyre ne
hezebben tudjuk kiszolgálni. (Hiába, nagyon jó a brikettünk.)
Persze van egy másik ok is, amiért a mi szenünk annyira jó.
Egy nagyon egyszerű ok. A parádés minőség. Ugyanis a nálunk
vásárolt barnaszén, feketeszén és szénbrikett, mind orosz szén.
Ennek nem az a jelentősége, hogy cirill betűkkel írják a kísérő
okmányokat, hanem az, hogy az orosz szenek köztudottan a leg
jobb minőségű szenek közé tartoznak a világban. Ezt borzasztó
egyszerűen tudja ellenőrizni. Az elégett szén után nem marad
sem salak, sem kátrány, vagy korom. Kizárólag nagyon finom
hamut fog találni az elégett szén helyett. Megfelelően beállított
tüzelőberendezésben szemmel látható füst nélkül ég mindegyik
termékünk. Fontos tulajdonságuk, hogy más szenekhez képest
nem tartalmaznak ként (kéntartalmuk maximum 0,3-0,4%), ezért
nem büdös az égésük, valamint így nem képződhet kénsav, ami
néhány szezon alatt szétmarja nemcsak a kazánt, hanem a ké
ményt is.
Fűtőértékben tudunk Önnek szenet adni 4400-5600 kcal-ig. Azt,
hogy Önnek milyen szénre van szüksége, elsősorban a tüzelő
berendezése határozza meg. Direkt széntüzelésre készült szenes
kazánok bírják a magasabb fűtőértékű (5200 kalória feletti) feke
teszenet, de a legtöbb kazánt, kályhát, kandallót inkább barna
szénnel, vagy szénbrikettel kell fűteni, hogy ne égjenek szét.
(Ha most azt állítja, hogy lemezkandallóban, vagy kályhában évek
óta 6.000 kalóriás szénnel tüzel, és azt bírja a készülék, akkor Önt
valaki csúnyán becsapta. Vagy a kandallóárus, aki odaadta Ön
nek lemezkályhaként a szenes kazánt, vagy ami valószínűbb: a
szénre csak ráfogták, hogy 6.000 kalória a fűtőértéke.)
Egy zsák barnaszén ára: 1.840 Ft. Egy zsák szénért ugorjon be
az Önhöz legközelebbi viszonteladónkhoz, és próbálja ki! Nincs
kockázat, nem kell egy teherautónyit vennie. Meglátja, meg lesz
elégedve vele minden szempontból.
Az Önhöz legközelebb található viszonteladónk címéről, telefon
számáról a következő mobilszámon érdeklődhet:
06 30 394 1809
Hívjon bennünket most! Estére már ki is próbálhatja.
hirdetés
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