2010. május

Kedves Besnyőiek!

Mindig öröm a számomra, amikor megköszönhetek valamit azoknak, akik önzetlenül
segítenek községünk ügyes-bajos dolgaiban.
Ez alkalommal a Pusztaszabolcsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, polgárőreinknek és
településőreinknek, hogy Petkes András
vezetésével megtisztították az iskola vízelvezető csatornáját a levelektől, és levágták
a tetőre hajló, illetve a száraz gallyakat.
Nagyon köszönjük áldozatos munkáját Bula Jánosné Joli
néninek, aki 19 éven át volt dada a besnyői óvodában és
most nyugdíjba ment. Jó egészséget, nyugodt nyugdíjas
éveket kívánunk!
Köszönjük Ecsődi Lászlónak, volt országgyűlési képviselőnknek eddigi munkáját, jó egészséget kívánunk neki.
E helyről hívok meg minden besnyőit és máshol élő bará
tainkat Falunapunkra! Jöjjenek el mind, töltsék velünk a
napot, érezzék jól magukat!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

Felújítottuk az óvodai szennyvízrendszert
Sajnos, évek óta problémák voltak az óvoda szennyvízelvezetési
rendszerében.
Folyamatos dugulások nehezítették a konyha és az óvoda működését. Rendszeresen át kellett mosatni az egész rendszert,
esetenként a felgyülemlett szennyeződéseket vasvillával kellett
az aknákból kitisztítani. Ezért aztán nem lehetett tovább halogatni
a problémák megoldását.
A szakemberek és a műszaki ellenőr szerint elengedhetetlenné
vált az egész szennyvízelvezető rendszer feltárása, ami szinte az
óvoda egész udvarának a felásásával járt.
A feltárások során kiderült, hogy szakszerűtlen, kontár munkát
végeztek. Háder József, az akkori polgármester elmondása szerint ezt a munkát is a Renovál Kft. végezte el. Ennek a cégnek
több kivitelezésével kapcsolatban merültek fel komoly problémák; gondoljunk csak a Faluház építésre vagy az óvoda nyílászáróinak cseréjére.
A céget a Cégbíróság 2003 októberében felszámolta, ezért a
rosszul elvégzett, vagy el nem végzett munkák miatt kártérítési
igényünkkel nem élhetünk.
A feltárások után az egész csatornarendszert újra ki kellett építeni, és mivel az Önkormányzatnak szűkösek a forrásai, ezért a
költségek csökkentése érdekében a földmunkákat a közmunkások végezték el. Természetesen az új csatornarendszert műszaki
ellenőr felügyeletével, szakemberek építették ki, továbbá kialakítottak az óvodában még egy felnőtt WC-t.
Felújítottuk a tornateremi öltözőt is, és ott is kialakítottunk még
egy illemhelyet.
Bízom benne, hogy ezután már nem lesznek ilyen jellegű problémák az intézményben.
Elnézést kérünk a felfordulás miatt és köszönjük az óvoda dolgozói és a gyermekek türelmét.
EZÚTON SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI A SZÜLŐKNEK ÉS AZ
ÓVODA DOLGOZÓINAK A MUNKÁJÁT: AZ ÓVODA UDVARÁNAK MEGSZÉPÍTÉSÉT, ÉS AZ UDVARI JÁTÉKOK LEFESTÉSÉT!

MEGHÍVÓ
Falu- és gyermeknap lesz
május 29-én, szombaton,
melyre minden besnyői és környékbeli érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!
Helyszínek: délelőtt a sportpálya
délután az iskolaudvar
Program:
8.30–13.30 Paintball verseny
9.00–13.30 Kispályás labdarúgás
9.00–13.30 Strandröplabda
9.00–13.00 Főzőverseny
9.00–13.00 Kreatív foglalkozás
9.00–13.00 Kovácsoltvasból készült tárgyak
10.00
Tűzoltóbemutató
11.00
Tűzoltók kutyás bemutatója
Egészségkuckó
11.30
Karate bemutató
Közben játékos vetélkedők, pónilovaglás, arcfestés,
hennafestés, lufibohóc, ugrálóvár, íjászat,
mezőgazdasági gépek kiállítása
15.00 Köszöntő
Kulturális műsor (az iskola udvaron),
melyben fellépnek:
Szironta Csengettyű- és Citerazenekar Népdalkör
Helyi óvodások tánccsoportja
Besnyői néptáncosok
Besnyői tánciskolások
Táncos lányok
Kulcsi latintánc-csoport
Crystal Noir
17.00 órától FORGÁCS GÁBOR humorista műsora
18.00 órától CRYSTAL együttes könnyűzenei
előadása
19.00 órától A KÉT ZSIVÁNY mulatós műsora
20.00 órától TRANZPORTER’Z együttes műsora
Tombola
„Utcabuli” hajnalig
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI
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Jótékonysági Bál Óvodás Gyermekekért

Komplex fejlesztés kicsiknek és nagyoknak

Tavaszköszöntő bált szerveztünk március 13-án, mi, az óvodás gyermekek szüleinek kis csoportja (Vadas Zsófia, Farkasné
Puskás Anikó, Nagy Magdolna, Kokics Zsoltné, Nagyné Kovács
Edina, Kroó Zoltánné, Benyovszki Istvánné, Lepsényi Istvánné,
Fenekesné Placskó Piroska).
Szerettünk volna valamit tenni óvodánkért, gyermekeinkért,
ezért az óvoda vezetőjével, dolgozóival megbeszélve úgy döntöttünk, redőnyt készíttetünk a foglalkoztató termek ablakaira. A
délutáni alvásnál túl világos, nyáron padig nagyon meleg is van
a termekben.
Januárban kezdtük el szervezni a rendezvény. Sok jótanácsot
kaptunk, kértünk hisz „elsőbálosok” voltunk. Sok dolgot saját
kárunkra tapasztaltunk meg. Sok szülő támogatta a rendezvényt
a befizetett ezer forintokkal, amiből 48 ezer Ft gyűlt össze, tombolavásárlásra költöttük el ezt az összeget.
Nagyon sok tombolatárgyat kaptunk besnyői, adonyi, iváncsai,
pusztaszabolcsi vállalkozóktól. Többen pénzzel támogatták a
rendezvényt. Volt, aki kávégéppel, kávéval, és két biztonsági őrrel segítette, hogy minnél kevesebb kiadásunk legyen.
Március 12-én felkerült a dekoráció, amit az óvoda dolgozói készítettek, köszönjük,
13-án elkészült az óvoda konyháján a sok finom pogácsa.
Végre eljött a 13. estéje, 20 órakor kezdődött a bál, 22 órakor
Székely Istvánné köszöntötte pár mondattal a vendégeket, illetve
köszönte meg a szervezők munkáját. Ezt követően Agg Ramóna
táncosai léptek fel (akik ezt minden anyagi szolgáltatás nélkül
tették), nagyon jó hangulatot teremtettek táncukkal. Köszönjük,
Lányok!
Éjfél körül kezdődött a tombolasorsolás, aminek során rengeteg szép tombolatárgy talált gazdára. Fődíj nem volt, mert annyi
gyönyörű, értékes tárgyak kaptunk, hogy nem tudtunk választani.
Hajnali négyig tartó, jó hangulatú bulinak lehettünk részesei,
amiben nagy része volt a Flamingó Zenekarnak.
Ami pedig a leglényegesebb: március 21-én felkerült 9 db redőny,193 ezer Ft értékben az óvoda három foglalkoztatótermének
ablakára! Köszönjük Zarycki Sándor, Kövér Zoltán, Piróth Róbert
munkáját (munkadíjat nem számoltak fel). Miután sikerült teljesíteni, amit elterveztünk, maradt egy kevés pénzünk, amit a jövő
évi bálra, folyószámlán szerettünk volna elhelyezni.
Sajnos, közb szólt egy óvodás kislány súlyos betegsége, ezért
úgy döntöttünk, ezt a pénzt arra fogjuk fordítani, hogy megvásároljuk azt, amire a kislánynak, családjának szüksége van.
Szeretném, megköszöni családjaink türelmét a sok távollétért,
ami a bál szervezéséhez szükséges volt.
Köszönjük a sok- sok támogatónak, hogy segítették rendezvényünket, próbálom felsorolni a neveket, elnézést kérek attól, aki
kimaradt, Önhibámon kívül történik ez.
Most egy pár szám:
Bál előtti bevétel: 126 000 Ft
Báli bevétel: 289 435 Ft
Kiadás: 131 210 Ft
Redőny ára: -193 000 Ft
Artisjus jogdíj: -7400 Ft
Megmaradt összeg: 89 035 Ft
Besnyői támogatóink:
Avium 2000 szövetkezet
Sallai Mg. Szövetkezet
Polgármesteri Hivatal
Szász Sándor
Nagy László
Nagyné Farcalasz Vasziliki
Vadas Zsófia
Varga Ferenc
Polgárőrség
Gémesi Endre
Dréher söröző
Kokics Zsolt
Madarász Viktor
Ercsi és Vidéke Takarék Szövetkezet
Varga Attila
Horváth Attila
Keilbach Sándor
Czibere Sándor
Fenyves Tiborné
Kardos Györgyi
Besnyői Népdalkör
Rideg Gyuláné

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-as tengelyes támogatásban részesült a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott pályázatunk. A
Komplex fejlesztés kicsiknek és nagyoknak című pályázatunk keretében egyszerre több gondunk is megoldódik,
ezért – amint a cím utal is arra –, mind a gyerekeknek, a
fiataloknak, mind a felnőtteknek, a község egészének fontos fejlesztéseket valósíthatunk meg a pályázati forrás – és
persze az önrész – segítségével.
Nagyon hiányzik a kisgyermekeseknek egy igényes kivitelű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő játszótér, ezért
ennek megvalósítását helyeztük első helyre. A most elnyert támogatási összegből ez az álom valóra válik, és a
község központjában, a Ligetben felépül a rég várt játszótér, terveink szerint május végére!
Régi fájó pontja a községnek több olyan közösségi létesítményének a leromlott állapota, ahol nem kötelező feladatellátás folyik, de szinte napi használatban lévő építmények.
Ezért kapóra jött ez a pályázati lehetőség, mivel itt támogatásra kifejezetten csak olyan épület felújítására lehetett pályázni, ahol NEM KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁST
folytat az Önkormányzat. Intézményeink (iskola, óvoda,
hivatal, egészségház) felújítására ezen a pályázaton nem
indulhattunk Ezek a közösségi célokat szolgáló épületek a
sportöltöző és a régi ravatalozó, amelyek méltatlan állapotára kerül most gyógyír: megvalósul a külső felújításuk.
Ugyanez igaz a régi tűzoltószertár épületére is, amelynek
szintén a külső felújítására nyílt most lehetőség.
– Mindhárom létesítmény belső felújítása is szerepel a jövőbeni elképzelések között, és amennyiben lehetőség lesz
rá, meg akarjuk valósítani, hiszen a sportöltöző a vendégsportolók révén mintegy kirakata is a községnek, de saját sportolóink is megérdemlik, hogy méltó körülmények
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Kövér Mariann
Láng Tüzép
Szűcs Béla
Pintér Mártonné
Akácos Vendéglő
Háder József
Besnyő Községért Közalapítvány
Gyógyszertár
Styx Temetkezési Kft.
Nagy János
Novi-Com Kft.
Kri-szo Kft.
Iváncsai támogatóink:
Duna–Intertoll Zrt.
Huszár Katalin
Vasváriné Irénke
Somogyi Gábor

Autópálya Rendőrség
Pálmüller Béláné
Szűcsi ABC

Pusztaszabolcsi támogatóink:
Új Városi Gyógyszertár Sági Lívia
Adonyi támogatónk:
Krállné Kremmer Márta
Fenekesné Placskó Piroska

Tájékoztatás
Tisztelt Választóim!
Tájékoztatom Önöket, hogy április 1-jén, az Önök 2006os szavazatai alapján Besnyő Község Önkormányzata
Képviselőtestületében elfoglaltam képviselői helyemet.
Mindazoknak – akik a 2006-os választások alkalmával,
bizalommal voltak irántam és szavazatukkal támogatták
képviselőjelöltségemet – köszönetet mondok, és bár az
idei önkormányzati választásokig kevés időm maradt
terveim megvalósítására és az Önök hivatalos képviseletére, igyekszem néhány dolgot a Polgármester Asszon�nyal és Jegyző Asszonnyal egyeztetve, képviselőtársaim
egyetértésével megvalósítani.
Egyben tisztelettel közlöm, hogy minden hét keddjén fogadóórát tartok annak érdekében, hogy akinek bármilyen
panasza, kérése, problémája adódik, azt gyorsan orvosolni tudjuk, ha arra törvényes mód és lehetőség van. A
fogadóórákat természetesen nemcsak azok számára biztosítom, akik rám adták le szavazatukat, hanem minden
Besnyői lakost várok szeretettel, aki fontosnak érzi, hogy
egy képviselővel személyes kapcsolatot teremtsen.
Fogadónap: minden kedden délután 17-18 óra között a
Besnyő, Dózsa György utca 6-ban.
Tisztelettel:
Stoffán György
önkormányzati képviselő

között öltözhessenek. A régi tűzoltószertárból közösségi
helyiséget szeretnénk, és a régi ravatalozó is új funkciókat
kapna a belső megújulást követően.
A most elnyert támogatási összegből a sportpálya kerítését is fel tudjuk újíttatni, ami szintén nagyon aktuális.
Besnyő Község Önkormányzata a 2008. évi ÚMVP III.
tengely Falumegújítás és -fejlesztés jogcímre benyújtott
pályázatával 11 millió 240 ezer 953 forint támogatást
nyert el.

Ismét szemetet szedtünk
Az idén már a negyedik alkalommal vett részt Önkormányzatunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. április 22én, a Föld napján megszervezett szemétszedő akciójában.
Sajnos – az igazgató úr előzetes ígérete ellenére – az iskolások nem csatlakoztak az akcióhoz, pedig nemcsak
azért örültem volna a részvételüknek, mert településünk utcáit megtisztították volna a szeméttől, hanem a
környezettudatosságra nevelésük miatt is.
Közmunkásaink közel 10 köbméter szemetet szedtek
össze az utak mentén, ami kétségbeejtő. Találtak háztartási, építési hulladékot, elpusztult állatok tetemeit is.
Ezúton is szeretném kérni, hogy fordítsanak nagyobb
figyelmet környezetünk tisztaságára!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Magyar narancs
Településünk utcáit járva azon gondolkodom, vajon hányan emlékeznek még az évtizedekkel ezelőtti falu látványára. A néhol sárdagonyás utcákra, a régi, sokszor
lerobbant lakóházakra, a megrongált buszmegállókra, a
régi kultúrházra vagy az iskolára, óvodára. Vajon emlékszünk-e még azokra az időkre, amikor nem volt vezetékes
víz, csatorna, telefon, vezetékes gáz a településünkön?
Hosszú évek teltek el – sikerrel és kudarccal, örömmel és
bánattal – mindannyiunk életében. De ha most végigsétálunk a falu utcáin – rátekintve a megújult iskolára, óvodára, valamint a felújított buszmegállókra, hivatalkerítésre,
valamint a színes köztéri parkosításra – azt gondolom az
utóbbi évek során azért fejlődött valamit településünk.
A gazdasági válságról szóló híradások közepette sok emberben felmerül a kérdés: – vajon honnan van minderre
pénze az önkormányzatnak? – ha van pénze, miért nem
támogatja inkább a rászorulókat?
Az országgyűlés törvényben szabályozza az önkormányzatok feladatait és azokat a forrásokat, melyekkel a települési önkormányzatok gazdálkodhatnak. A forrásokat
a saját bevételek (pl.: vagyongazdálkodás, a helyi adók)
mellett az ún. átengedett központi adók (pl.: a személyi

jövedelemadó meghatározott része), valamint állami támogatások (pl.: normatív költségvetési hozzájárulás)
összege jelenti. De ezek a források pályázati pénzekkel ki
egészíthetők, ha a település sikerrel pályázik. Az így elnyert
pénzösszegek azonban csak a pályázatokban megjelölt
célokra fordíthatók. Ha az így megvalósult beruházások a
település fennmaradását, fejlődését, szebbé tételét szolgálják – már megérte munkát, időt és pénzt fordítani rájuk.
Azonban van még egy fontos szempont: egy település
jövője az itt élő emberek céljaival, elégedettségével szoros összefüggésben van – pontosabban, ha minél többen
szándékoznak itt letelepedni, ha a fiatalok nem vágynak
el innen, mert van iskolánk, óvodánk, játszóterünk, sportpályánk és még sorolhatnám – továbbá tiszta, gondozott
településen élünk –, már tettünk valamit a saját jövőnkért.
Viszont az, hogy megakadályozzuk a rongálásokat, szebb
és tisztább legyen a falunk, nemcsak az önkormányzat
feladata, hanem minden itt élő ember érdeke. Talán sokan
emlékeznek még Bacsó Péter filmjének magyar narancshoz fűződő, híres sorára: „Kicsit sárga, kicsit savanyú, de
a miénk.”
Hambalgó Károly
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Karate Hírek
Az Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület 2010. március 6-án
II. alkalommal rendezte meg az Iwanch Kupát.
A baráti találkozón hat Karate Klub képviseltette magát:
Adony, Budai XI, Ercsi, Ráckeresztúr, Százhalombatta, és
a házigazdák Iváncsa és Besnyő karatésai. Az indulók száma közel 50 fő volt.
A karatékák Kata (formagyakorlat) és Kumite (küzdelem)
kategóriában mérték össze tudásukat.
Az iváncsai és a besnyői eredmények:
Kata
Kumite
1. Borza Attila
Arany
Arany
2. Csenki Erik
Arany
Arany
3. Csuka Zoltán
Ezüst
Ezüst
4. Czumpft Péter
Arany
Bronz
5. Horváth Zsolt
Bronz
Ezüst
6. Kollár Virág
Ezüst		
7. Molnár Gergő
Arany
Arany
8. Nagy Szabolcs
Arany
Arany
Gratulálunk a versenyzőknek és további sok sikert kívánunk!
A következő versenyre kellő erőbedobással edzenek karatésaink, ami reméljük, meghozza nekik az eredményt.
Továbbra is várjuk a karatézni vágyók jelentkezését, kortól
és nemtől függetlenül. Jelentkezés évközben is lehetséges
az edzéseken vagy telefonon. 06 (70) 373-16-95 számon.
Bachmann Tibor 3.Dan

MEGHÍVÓ
A IV. Csengettyűs Találkozót
Besnyőn, a Faluházban
és a Szabadtéri Színpadon rendezzük
2010. május 22. (szombat) 10-18 óra között,
melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
A besnyői Szironta Csengettyűegyüttes 2010-ben
már negyedik alkalommal hívja seregszemlére az országban – és most már a határainkon túl is – működő
csengettyűegyütteseket, harangzenekarokat, együtt
zenélő baráti társaságokat, csengettyűs szakkörök
tagjait, a csengettyűvel fejlesztő-oktató munkát végző
pedagógusokat és minden érdeklődőt.
A hagyománnyá lett Csengettyűs Találkozót 2007-ben
abból a célból hívtuk életre, hogy lehetőséget teremtsünk tapasztalatcserére, ismeretszerzésre.
Ma már úgy gondoljuk, hogy a találkozó megrendezése feladatunk és egyben (kedves) kötelességünk is.
Ezzel a rendezvénnyel teret biztosítunk – egyedül az
országban – arra, hogy egy szakmai nap keretében
megismerhessék egymást az ország különböző pontjain élő csengettyűsök, ötletek és tapasztalatok cserélhessenek gazdát.
Jöjjön el Ön is, és érezze jól magát e zenei programon, amely Besnyő hírnevét is öregbíti!

Bachmann Tibor Bronzérmes
Hagyományaihoz híven az idei évben is Ercsi adott otthont a Fudokán Karate Országos bajnokságnak.
Tibor (a besnyői és iváncsai gyermekek karateedzője) nagy
erőbedobással készült a versenyre. Eredményül a dobogó
harmadik helyét foglalhatta el. Az iváncsai karatéka négy
mérkőzéséből kettőt megnyert és kettőt vesztett.
Azonban a pihenés még nem érkezett meg az edzőnk számára, mert még a nyári szünetig három verseny is várja.
Eredményes felkészülést és diadalmas győzelmet kívánunk!
Iváncsai KIAI Shotokan Karate Sportegyesület

Felhívás
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy vállalja – magánházaknál is – a
száraz vagy veszélyes fák kivágását.
Érdeklődni lehet: Kaszás Jánosnál a 06 70 379 8156-os
telefonszámon!

Értesítés
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, az érdeklődőket, hogy a Besnyői Helytörténeti Gyűjtemény 2010. május
1-től minden páratlan kedden 10-12 óra között van nyitva.
Telefonon (06 25 233 043) történő előzetes bejelentkezés,
egyeztetés alapján más időpontokban is meg lehet nézni
kis múzeumunkat.
Szuszán Jánosné
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Új fogorvos Besnyőn
Május 1-étől új fogorvosunk lesz, Dr. Kecskeméti Beáta
fogszakorvos személyében.
Rendelési idő 2010. május 1-jétől az alábbiak szerint
alakul:
- HÉTFŐ
12.30-18.00
- KEDD
8.00-14.30
- SZERDA
11.30-18.00
- CSÜTÖRTÖK
8.00-14.30
- PÉNTEK
--------------E-mail: markedent@freemail.hu
Telefon: 06-25/233 294
Mobil: 06-30/253 7027

Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
rendelkeznek olyan forgalomból kivont – bontásra
váró – gépjárművel, melyet szívesen felajánlanának a
falunapi tűzöltőbemutatóhoz, szíveskedjenek azt a Polgármesteri Hivatalban jelezni. Segítségüket köszönjük!
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