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Kedves Besnyőiek!
Az idén harmadik alkalommal számolunk be azokról a besnyői eseményekről, amelyek a legnagyobb hatással
voltak községünk életére.
Visszatekintésünkben élre kívánkozik hagyományos falu- és gyermeknapunk.
Nagy jelentőséggel bír Besnyő életében az immár
hatodik alkalommal megrendezett csengettyűs találkozó, amelyen a vendég együttesek mellett a vendéglátó
Szironta és utánpótlása, a Sziromka is színpadra lépett.
Jómagam is örömmel vállaltam a rendezvényen a közreműködést.
Elballagtak ovisaink, és nyolcadikosainkat is szárnyra
bocsátotta iskolánk.
Szép sikereket ért el a népdalkör a szirontás citerásokkal, néptáncos gyerekeink és karatésaink is.
Megkezdődött a Besnyői Baráti Kör – Fónadné Nellike és Nagyné Cili szervezésében – közösségi kemencéjének építése.
A kemencét előreláthatólag augusztus 20-án veheti
birtokba a faluközösség.
Szépkorú besnyőit köszöntöttünk 2012. július 7-én:
Papp Józsi bácsi a 90. születésnapját ünnepelte családja körében. Józsi bácsi mesterfodrászként élte le életét, egy munkahelyen dolgozott mindvégig, és most
szakmai elismerésben, Életmű Díjban is részesülhetett.
E helyről is kívánunk neki jó egészséget, szeretetben
töltött éveket!
Közterületeink gondozásában, a falu tisztán tartásában közmunkásainkra számítunk, természetesen foglalkoztatásuk során figyelemmel vagyunk a nagy hőségre.
Önöket is arra kérem, a meleg idő miatt különösen vigyázzanak magukra, igyanak sok vizet! Figyeljenek a
szomszédjukban élő idős emberekre, a kisgyerekekre,
és gondoskodjanak a háziállatok friss ivóvízéről is!
Minden kedves besnyőinek kellemes nyarat, jó pihenést, erőgyűjtést kíván

Államtitkári látogatás
az Ávium üzemében
L. Simon László, Fejér megye 4. sz. választókörzet képviselőjének, kultúráért felelős államtitkárnak a meghívására
mezőföldi szakmai úton vett részt Dr. Kardeván Endre, a
Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára, 2012. június
29-én.

Folytatás a 6. oldalon

Falu- és gyermeknap 2012.
Május utolsó hétvégéjén rendeztük hagyományos falués gyermeknapunkat, amely családi napunk is egyben.
A rendezvényt L. Simon László, körzetünk országgyűlési
képviselője, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke is megtisztelte jelenlétével.
Reggeltől paintball verseny, kispályás labdarúgás, főzőverseny, kreatív foglalkozások és Egészségsátor várta az
érdeklődőket. Közben pónilovaglás, arcfestés, hennafestés, lufihajtogató bohóc, ugrálóvár kötötte le a fiatalokat.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Újra szól a harang
Hosszú idő után újra hallhatjuk a templomi harangszót,
Döme Jánosnak és Gémesi Endrének köszönhetően,
akik önzetlenül végezték el a javítást. Köszönjük!

Folytatás a 2. oldalon

Falu- és gyermeknap 2012.
Folytatás az 1. oldalról
Kérésünkre a helyi Sallai MG Szövetkezet kiállította
a legújabb mezőgazdasági gépét, a Pusztaszabolcsi
Tűzoltó Egyesület egy tűzoltó autóját, és a rendőrség
is egy rendőrautóját, amiket az érdeklődők nemcsak
kívülről csodálhattak, hanem bele is ülhettek, sőt még
dudálhattak is. Ezúton is köszönet érte.
Közel százan betértek a délelőtt folyamán az „Egészségsátorba”, ahol Koncz Györgyné és Páli Szilvia
várta az érdeklődőket. Az előzetesen tervezett időtartam kevésnek bizonyult, ezért még délután is
szívesen fogadták a „pácienseket”. Nagyon sokan
voltak kíváncsiak a vérnyomásukra, illetve a bátrabbak a vércukorszintjüket is megmérettették. A
várakozás ideje alatt a gyermekek és felnőttek is tölthettek ki egészségtesztet. A feladatlapon többnyire a
mindennapjainkban előforduló, egészségünkkel kapcsolatos kérdések szerepeltek. A résztvevők müzli
szeletet kaptak ajándékba.

A szűrővizsgálat alkalmával 1-1 kontrollra történő
visszahívás is szükséges volt. Néhány hasznos tanáccsal, tájékoztató füzetekkel, receptes kártyákkal
és matricával is gazdagodhattak a megjelentek, az
egészséges nassolás megismeréséhez pedig kóstoló
is rendelkezésre állt.
Délután a változékony időjárás miatt, a biztonság
kedvéért megépített nagy sátor alatt foglalhatott helyet a szabadtéri színpadon zajló események közönsége. Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester és
L. Simon László országgyűlési képviselő köszöntőjével vette kezdetét a kulturális műsor, melyben
láthattuk a Besnyői Népdalkör és a Szironta Csengettyű- és Citerazenekar, az Örökmozgók, a besnyői
néptánccsoport, a művészeti iskola növendékei és
karate csoport bemutatóját, majd a nap sztárvendégei, Dolák-Saly Róbert, őt követve az ABBA Sisters,
majd a Matyi és a Hegedűs lépett színpadra. A jó
hangulatú este utcabulival zárult. Szeretném megköszönni a helyi és a kistérségi kulturáliscsoportoknak,
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együtteseknek, hogy műsorukkal emelték a falunap
színvonalát: a Besnyői Népdalkörnek, a besnyői néptánccsoportnak, a Szironta Csengettyű- és Citerazenekarnak, a besnyői tánciskolásoknak, az Örökmozgó tánccsoportnak, valamint Bachmann Tibornak és
a karatésoknak.
Köszönetet mondok a falunapon nyújtott segítségért Páli Szilviának, Konczné Mártinak, Hornyák
Józsefnek, Matkovics Lászlónak, Szalados Csabának, Petkes Andrásnak, Szabó Bandusnak, Petkes
Gábornak, Vörös Glórinak, Mészáros Jánosnak,
Mészáros Bencének, Mészáros Dávidnak, Nagyné
Cilinek, Fenyvesné Marcsinak, Fenyves Tibornak,
Pintér Attilának, Rácz Krisztinának, a polgárőrségnek,
dr. Bugyi Katalinnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak.
Megköszönöm továbbá a helyi Takarékszövetkezet
támogatását.
Remélem, hogy mindenki jól érezte magát a falu ünnepén, és jövőre is találkozunk a besnyői falunapon!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Csengettyűs Találkozó
- idén már hatodszorra!
Idén 6. alkalommal valósult meg az Országos Csengettyűs
Találkozó, amelyen 12 együttes, összesen közel 200 fő vett
részt. Megismerhettünk új módszereket a legkisebbek oktatására, jókat beszélgethettünk és megalapoztuk a 7. CsengőFest
irányelveit.
A Szironta Együttes 2007 óta valósítja meg Besnyőn a csengettyűsök országos seregszemléjét, amelyre idén is az ország
különböző pontjairól vártuk az együtteseket. A hosszas előkészítésnek, komoly szervezőmunkának köszönhetően Budapestről, Dunapatajról, Miskolcról, Porcsalmáról, Sopronból, Vácról
és természetesen Besnyőről is voltak fellépők: a Szironta mellett a Varga Evelin vezette "Sziromka zeneóvoda" aprócska tanulói is csengettyűt ragadtak és két ismert dallammal nyitották
meg a koncertet.
A találkozó délelőttjén – míg a zenetanárok és érdeklődők a szakmai fórumon vettek részt – a legkisebbek
számára az iskolaudvar kínált programokat: tűzoltóautó érkezett a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltóegyesület jóvoltából,
lovagolhattak és lovaskocsikázhattak az érdeklődők Petkes
Andrásnak és csapatának köszönhetően, körmönfonhattak,
kézműveskedhettek is a résztvevők Kroó Henrietta és Gere
László segítségével.
Délután a koncerté volt a főszerep: minden együttes bemutathatta repertoárjának értékes és kedvelt darabjait.
A koncertet követően minden csengettyűs a színpadra lépett,
és felcsendültek Beethoven Örömódájának ismert hangjai.

A közös produkciót Lajhó Gyula vezényelte, és a végső számolás eredményeképpen 189 csengettyű és harang zengte az
ismert dallamot. Igaz, újabb rekordot nem sikerült felállítani,
de az együttzenélés öröme, a jó hangulat, és a szép idő kárpótolt mindenkit.
A Szironta neve mára már összefonódott a csengettyűvel; évente átlagosan 50-60 fellépésen vesznek részt, és a
CsengőFesttel is hozzájárulnak ahhoz, hogy kicsi, de egyre szépülő településünk híre messzire eljusson.
Sólyom Balázs

Ismét Aranypávás a Besnyői Népdalkör!
Június elején Hévízre utaztak az asszonykórus tagjai és
a „szirontások”, hogy megmérettessék magukat a XVI.
Országos Népzenei Minősítőn. A 31 résztvevőből a szigorú zsűri (Birinyi József vezetésével) a térségi, ezüst és
arany minősítések mellett 4 produkciót értékelt kimagaslónak, és ítélte oda az országos minősítéseknél adható
legmagasabb fokozatot, az Aranypáva-díjat.
A feszes munkatempó, az esetenkénti heti három
próba meghozta gyümölcsét, hiszen Varga Evelin közreműködésével, Szuszán Jánosné vezetésével a Besnyői
Népdalkör is az egyik „aranypávás” volt. Ezzel az eredménnyel lehetőséget kaptak arra, hogy a következő

minősítési ciklusban részt vegyenek az Aranypáva-
díjasok Gála Szintű Minősítőjén, ahol a népzenei értékelésben elérhető legmagasabb díjra, az Aranypáva
Nagydíjra pályázhatnak.
A minősítő egyben generációk találkozása is volt,
hiszen az asszonykórust már több mint 2 éve kíséri a
Szironta Együttes.
Ezúttal is közös produkcióval, egy Galga-menti népdalcsokorral készültek.
Ez úton is gratulálunk a már harmadik Aranypávadíját megszerzett Besnyői Népdalkörnek, és a kétszeres
Aranypáva-díjas Szironta Citeraegyüttesnek!
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Elballagtak
nyolcadikosaink
A 2011/2012-es tanév végén 13 ballagó diák vett búcsút a
besnyői iskolától, diáktársaktól, tanároktól. Kívánjuk, hogy
szép sikereket érjenek el középfokú tanulmányaik során
is, és sose felejtsék el ezt az iskolát!
Bosnyák Klaudia Renáta
Csirkovics Attila
Farkas Alexa
Fenyves Viktória
Hutflesz Dávid Norbert
Kecskés Kristóf
Kereszturi Balázs
Kocsis Gabriella Ramóna
Lepsényi Márk István
Osuszd Otília
Sattmann Hermina
Szuszán Esztella
Vincze Gábor
Köszönjük szívvel-lélekkel, nagy odaadással végzett pedagógusi munkáját az osztályfőnöknek, Szalka Erikának,
és jó pihenést kívánunk neki is a nyári szünetre!

Kicsengettek….
Ismét véget ért egy tanév, nyolcadikosaink búcsút vettek
az általános iskolától, elköszöntek diáktársaiktól, tanáraiktól. Hagyományaink szerint a 7. osztályosok búcsúztatták el a végzős diákokat és vették át az iskolazászlót.
Az ünnepen Ress Tibor igazgató úr értékelte a
2011/2012-es tanévet, nagy örömmel jutalmazott soksok tanulót a versenyeken elért szép helyezésekért és a
kitűnő bizonyítványokért, majd elbúcsúztatta a nyolcadikosokat.
Besnyő Község Önkormányzata nevében Gémesiné
Fejes Zsuzsanna polgármester bocsátotta útra a ballagókat, és köszönte meg a pedagógusoknak és az iskolai
dolgozóknak a gyermekek érdekében végzett munkáját.
A közelgő nyári szünetre jó pihenést és erőgyűjtést kívánt mindenkinek!
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Ballagóink elköszöntek
a Pöttömsziget Óvodától,
szeptembertől ők már iskolába
járnak.
1. Benyovszki Rebeka
2. Budai Hanna Kata
3. Gelencsér György
4. Góman Attila
5. Horváth Viktor
6. Kiss Nándor
7. Kokics Zsombor
8. Koszti Vivien
9. Mészáros Balázs
10. Nyikus Evelin Izabell
11. Oláh Rajmund Dominik
12. Patatics Marcell
13. Révai Patrik
14. Tálas Roland
Kívánunk nekik sok-sok új élményt és tanulmányi
sikereket!

ISKOLÁNK HÍREI
Három hetet meghaladó projekt:

Május első három hetében iskolánkban megrendeztük a szokásos, három hetet meghaladó projektet, melyet az idei év egyik aktualitása, az olimpia
köré szerveztünk.
A gyerekek nap mint nap újabb és újabb sportrendezvényen vehettek részt.
Az eseményt a témához illően, fáklyás futással nyitottuk meg. Minden hétfőn reggeli tornával kezdtük
a napot, majd a továbbiakban olyan programokon
vehettek részt a diákok, mint a pingpong, tollas,
sakk, mezei futás, rókavadászat, atlétika, kerékpáros
ügyességi verseny, floorball, dekázás, kötélhúzás. A
felsősök körében szellemi vetélkedőt is rendeztünk,
Pataky Csaba tanár úr vezetésével.
A diákok szép számmal vettek részt a versenyeken. A programok nagyon jó hangulatban zajlottak,
a gyerekek és a pedagógusok egyaránt jól érezték
magukat.
Az „Olimpia hetek” zárónapján sok gyermek kapott
jutalmat eredményes szerepléséért.
A három hetet meghaladó projekt zárórendezvénye
ként iskolánk tanulói kipróbálhatták az íjászatot.
Petkes András és fia, Gábor avatták be a diákokat az
íjászkodás rejtelmeibe, ezzel szerezve kicsiknek és
nagyoknak egy nagyon kellemes délelőttöt. Ezúton
is köszönjük nekik az együttműködést!
Május 30-án került sor az Országos Kompetenciamérésre, melyen iskolánk negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulói vettek részt.
Május és június hónapban zajlottak a tanulmányi
kirándulások.

3. osztály:
		
		
4. osztály:
5. osztály:
6. osztály:
7. osztály:
8. osztály:

Kalotai Kitti, Németh Barnabás,
Rizoiannisz Periklész, Takács Lilla,
Varga Dorina
Debreceni Dezső, Farkas Aliz
Hambalgó Csaba
Kovács Zsófia
Kalotai Vivien, Tálos Klaudia
Osuszd Otília, Szuszán Eszter

Ezúton is gratulálunk az elért szép eredményekhez!

Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóink:
1. osztály:
		
2. osztály:

Bán Ottília, Kovács Georgina,
Pető Petra
Horváth Márton, Miklós Melinda

A besnyői néptáncosok Seregélyesen
Idén májusban már második alkalommal szerepeltek
sikerrel a besnyői néptáncos gyerekek a Seregélyesi
Néptánc Találkozón. A jelenleg huszonhat főből álló csoport remekül, felkészültségről számot
adva teljesített a Csákvárról, Dinnyésről, Enyingről,
Ráckeresztúrról,
Seregélyesről, Válról érkező táncosok között.
A mieink kanásztáncot, majd moldvai táncokat adtak elő. Felkészítőjük, Szöllősi Anna elmondta, hogy
mindig nagy élményt jelent ilyenkor találkozni a megye más táncosaival, tanáraival, végignézni a jobbnál jobb produkciókat.Kiemelte azt, hogy a besnyői
csoport volt a találkozó egyetlen olyan résztvevője,

amelynek tagjai nem művészeti iskolában, heti több
órában sajátítják el a néptáncot.
Az esemény létrejöttében nagy szerepe volt az önkormányzat és a szülők segítőkész támogatásának.
A néptáncos gyerekek névsora:
Debreceni Dezső, Debreceni Norbert, Farkas Aliz,
Farkas Luca, Fenyves Viktória, Jámbor Melinda,
Juhász András, Juhász Bianka, Kovács Georgina,
Kovács Renátó, Laczi Péter, Laczi Zoltán, Miklós
Melinda, Nagy Emese, Nagy Szabolcs, Oláh Viktória,
Patatics Benjamin, Patatics Klaudia, Pető Petra, Pup
Fruzsina, Stoffán János Apor, Szabó Benedek, Szűcs
Árpád, Tálos Alexandra, Tálos Klaudia, Varga Petra
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Államtitkári látogatás
az Ávium üzemében
Folytatás az 1. oldalról

Az adonyi, besnyői és szabadegyházi mezőgazdasági üzemekben tett látogatáson az államtitkárok
mellett részt vett többek között Dr. Dorkota Lajos
kormánymegbízott, Dr. Gombos Zoltán, Vidékfejlesztési
Minisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeleti
osztály főosztályvezetője, Bögyös Zsolt, az MVH
Fejér Megyei kirendeltség-vezetője, Dr. Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
vezetője, főállatorvos, Dr. Móré Attila, Alpha-Vet Kft.
tulajdonosa, állatorvos, Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő.

A program részeként megtekintették a besnyői
Avium 2000 Baromfifeldolgozó Szövetkezet üzemét is.
Andrási József ügyvezető köszöntötte a megjelenteket. Rövid tájékoztatót tartott a cégről. Elmondta,
hogy a mintegy 80-85 főt foglalkoztató szövetkezet
által feldogozott baromfit 22 termelő integrálásával
tudják beszerezni. Ezután az üzem megtekintésére,
majd néhány, az ágazatot érintő aktuális kérdés megbeszélésére került sor.

Polgárőrségünk
hírei
2012. április 24-én tartotta éves közgyűlését a Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület, mely lakossági önszerveződésű, a szilárdabb
közrend és közbiztonság érdekében, társadalmi
bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal alakult
újjá 2005-ben.
A polgárőr egyesület jelenlegi létszáma 14 fő.
A közgyűlésen az alábbi napirend szerint zajlott:
2011. év szakmai és pénzügyi beszámolója
Elfogadásra került az egyesület új alapszabálya,
a 2012. év költségvetés tervezete.
Tisztségviselők választása, bejelentések.
A polgárőr egyesület elnökének a közgyűlés
továbbra is Nagy Illésnét választotta. Elnökhelyettesi megbízatást kapott Juhász András, titkár
Takács Géza polgárőr lett. A polgárőrség vezetősége felügyelő bizottsággal bővült, elnöke Petkes
András, tagjai Csoknyai György és Gelencsér
Jánosné polgárőrök lettek.
Az egyesület munkájában a megalakulás óta titkárként közreműködött Kepli Katalin, aki legjobb
tudása szerint, becsületesen és lelkiismeretesen
látta el titkári teendőit. A közgyűlés végén visszavonulását jelentette be. Lelkiismeretes munkáját
Petkes András köszönte meg a vezetőség nevében.
A közgyűlés zárásaként elismerő oklevelek átadásával köszönte meg az elnök a polgárőrök
munkáját.
A polgárőrség köszöni a támogatók anyagi
segítségét és a jövőben is számít rá.
Besnyő Közbiztonságáért
Polgárőrség vezetősége

Polgárőr toborzó
Az egyesület tagjai hívják és várják azoknak a lakosoknak a jelentkezését, akik
önzetlenül részt kívánnak venni a település közbiztonságának javításában.
Többen, nagyobb összefogással eredményesebb lehet az egyesület munkája.
Besnyő Közbiztonságáért
Polgárőrség
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Sajtóközlemény – KDOP-1.1.1/C-11-2011-0070
A „Baki-Trans Kft. besnyői telephelyének fejlesztése”
KDOP-1.1.1/C-11 -2011-0070 jelű projekt során a saját tulajdonában lévõ gazdasági területen egy korszerű telephelyet épít ki a gépjármű javító- és karbantartó tevékenység számára, szerelőműhely és iroda kialakításával, a
megfelelő infrastruktúra kiépítése mellett.
2012. június 15.

Az Európai Uniós forrás támogatásával
megvalósuló beruházás eredményeképp
öt új munkahelyet teremtenek.
Baki-Trans Kft.

A Beloiannisz székhelyű, közúti áruszállítással foglalkozó Baki- Trans Kft. 2005-ben családi vállalkozásként indult.
A cég története ettől messzebb mutat: 2000 nyarától a tulajdonos egyetlen autóval, betéti társaság keretén belül kezdte a fuvarozást. A cég kapacitása mára mintegy 40
darab 24 tonnás autó, melyek segítségével naponta akár
több ezer tonna áru megmozdítását biztosítani tudja.
A Baki-Trans Kft. éves árbevételének 80 százaléka a közúti
áruszállításból származik. A cég tulajdonosa Baki Imre, aki
egyben a projekt gazdája is.

Sikeres pályázat - projekt indítása

A cég a kezdetek óta a folyamatos fejlődést látja a fenntarthatóság alapjának. A legfontosabb célkitűzései: minőség
emelése, a forgalom bővítése és a költséghatékonyság. Ennek jegyében nyújtotta be a telephely fejlesztésére irányuló pályázatát is. A „Baki-Trans Kft. besnyői telephelyének
fejlesztése” című KDOP-1.1.1/C-11 -2011-0070 jelű projekt
2012. májusában 85 903 294 Ft támogatást nyert, 50% támogatási arány szerint. A teljes beruházás értéke 171 806 588 Ft.

Első mérföldkő

A kivitelezés előkészítési munkálatai 2012. május 29-én
felvonulási létesítmények kihelyezesével megkezdődött. A
kivitelezési munkálatok június 6-án indultak el. A kivitelezés befejezésének várható határideje 2012. november 30.,
a projekt befejezés határideje 2012. december 31.
A projekt kivitelezését a Schlosser-bau Kft (székhely:6725
Szeged, Tompai kapu 2-1) végzi.
A projekt megvalósítás helyszínén a „B” típusú tábla kihelyezése megtörtént.
A Baki- Trans Kft. célja a tulajdonában lévő besnyői (HRSZ
033/55) gazdasági területen egy korszerű telephely kialakítása, melynek része a gépjármű javító- és karbantartó
tevékenység számára, szerelőműhely és kétszintes iroda
kialakítása,a megfelelő infrastruktúra kiépítése mellett.
A telephely eddig csupán a cég fuvarozó és áruszállító
tevékenységét szolgálta ki, adminisztrációs feladatainak ellátása a székhelyen zajlik, igen szűkös körülmények között.
Az új telephelyen a komplex szerelő szolgáltatás keretében
ügyfeleinek, illetve saját használatú gépjárműveinek szervízelését végzik majd el a szakemberek, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalat működésében.

Várható eredmények

A cég egészére igaz, hogy – a válság ellenére is –
nyereségesen működik. A fejlesztés hatására jelentősen
csökkennek majd a cég költségei, amellett, hogy 5 új alkalmazott bérével növekszik a jelenlegi bérköltség. A fejlesztés
a forgalomra is kihatással lesz, mellyel a cég tovább erősítheti piaci pozícióját.
Az előzetes számítások alapján azáltal, hogy a cég gépjárműveit saját maga szervízeli éves szinten 5 millió forint költségcsökkenést ér el. Továbbá 10 millió forint forgalomnövekedés várható a külső ügyfelek számára végzett javítási
tevékenységből. A fejlesztés során bevezetésre kerülő karbantartó és javító tevékenység így előreláthatóan 15 millió
forint éves hasznot hoz.
Nem utolsó sorban a beruházás eredményeképp az új
reprezentatív környezet a cég megítélését is pozitív irányban befolyásolja.

Projektnyitó rendezvény

Június 15-én, a telephelyfejlesztés projektnyitó rendezvényén elsőként Bozókyné G. Nagy Ágnes projektmenedzser mutatta be a projektet. Majd Besnyő polgármestere,
Gémesiné Fejes Zsuzsanna üdvözölte a beruházást. – Nagy
öröm számunkra, amikor vállalkozásfejlesztésről számolhatunk be, hiszen a települések nem lehetnek fejlődőképesek
sikeres vállalkozók nélkül! Olyan vállalkozók nélkül, mint a
Baki-Transz Kft., akik maguk fejlesztésével gyarapítják környezetüket, akik kenyeret adnak a náluk dolgozó emberek
kezébe, akik aktívan részt vesznek a közösség életében,
legyen szó kultúra vagy a sport támogatásáról. Be kell valljam, hogy a szívemhez igen közel állnak a vállalkozók és
nagyra értékelem őket. Ugyanis a jó vállalkozónak kreatív,
kezdeményező embernek kell lennie.
Nap nap után keresnie kell a lehetőségeket, alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez, mert sikereket csak kemény, kitartó, találékony munkával érhet el. Gratulálok az
elért eredményekhez, sikeres beruházást, jó egészséget és
boldog családi életet kívánok! – hangsúlyozta beszédében
a község első embere.

Munkahelyteremtés

Jelenleg 27 fő alkalmazottat foglalkoztatnak (25 férfi,
2 nő), a telephely fejlesztés eredményeképpen további 5 fő
felvételét tervezik a szerelő tevékenységhez kapcsolódóan.
Az újonnan alkalmazásra kerülő 5 főből 1 pályakezdő lesz.
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Tájékoztató haszon- Karatékáink sikerei
anyag felvásárlásról
Ezúton értesítjük az érdeklődőket, hogy 2012. július
2-től megkezdjük az alábbiakban részletezett haszonanyagok felvásárlását:
– vegyes papír:
14 Ft/kg
– PET palack:
50 Ft/kg
– öblös üveg:
4 Ft/kg
Átvételi helyek:
– Dészolg Kft. – Adony, Dózsa Gy. u. 64.
naponta: 13-15 óra között
– Hulladékudvar, Perkáta
hétfő: 13-15
kedd-péntek: 08-11; 14-17
szombat: 08-12
Az árak tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!
DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató Kft.

LAKOSSÁGI
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS

Az iváncsai kiai karate csapat - mint minden évben -, idén is
részt vett az adonyi versenyen, a VETUS SALINA KUPÁN.
A következő eredmények születtek:
Kata
Kumite
Horváth Zsolt
2
3
Monigl Bence
1
1
Szuszán Vilmos
3
2
Farkas Sándor
2
1
Id.Bachmann Tibor
3
Fábián János
3
Horváth József
2
3
Fábián Orsolya és Fábián Fanni sajnos nem értek el eredményt.
Ezen a megméretetésen 7 klub 85 versenyzője mérete ös�sze tudását.
Május 12-én Százhalombattára utazott az iváncsai és a
besnyői karate csapat, ahol szintén nagyon jó eredmények
születtek.
Kata
Kumite
Horváth Zsolt
3
Szuszán Vilmos
3
2
Farkas Sándor
3
1
Id.Bachmann Tibor
3
3
Fábián János
2
1
Horváth József
3
3
Csenki Erik
3
Ezen a megmérettetésen 150 karatéka indult.
Gratulálunk a versenyzőknek és további sok sikert kívánunk
a továbbiakban is.
Iváncsai KIAI KARATE S.E.

Besnyő Község Önkormányzatának kezdeményezésére a Dészolg Kft. (2457 Adony,
Dózsa Gy. u. 64.) átfogó szelektív hulladékgyűjtési akciót szervezett Besnyő település
belterületén elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére 2012. június 30-án, szombaton.
A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb mértékben hasznosuljanak, illetve a
környezetre, emberre veszélyt jelentő anyagokat ellenőrzött körülmények között kezeljük.
Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
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