
Még néhány szép napsütéses őszutói nap 
vár ránk az idén, de már nagyon közele-
dik advent. Jó érzéssel idézzük fel őszi 
eseményink sorából a szüreti felvonulást 
és a bált, amely hagyományos rendezvé-
nyünk, és a Szent Mihály napi máglyagyúj-
tás kellemes hangulatát. 

Szokásához híven most ősszel is meg-
rendezte a Besnyőiek Baráti Köre az el-
származottak találkozóját, ahol alkalmunk 
volt megmutatni a falufejlesztés eredmé-

nyeit, és köszönetet mondani az idei adományért, a kemen-
ce fölé épített tetőért. Ezek a találkozók mindig arról győznek 
meg, hogy egy olyan faluközösség tagjai vagyunk, ahová évről  
évre szívesen visszatérnek, és amelynek fejlődéséhez tevőle-
gesen is hozzájárulnak azok a volt besnyőiek is, akiket más-
hová szólított a sors. A mi feladatunk az, hogy az itt élők mind  
jobban szeressenek Besnyőn élni, hogy községünk vonzó és 
szerethető legyen a mostani és a következő generációk számá-
ra is. Ezért is mondunk köszönetet mindig azoknak, akik gon-
dolataikkal, cselekedeteikkel hozzájárulnak Besnyő község, a 
besnyőiek lelki-szellemi-anyagi gyarapodásához.

A közmeghallgatáson fájó szívvel köszöntünk el háziorvo-
sunktól, Brandt Béla doktor úrtól. Kívánjuk, hogy új lakóhelyén 
és munkahelyén is olyan szeretet és megbecsülés övezze, mint 
amilyenben Besnyőn része volt.  

Örömmel adjuk hírül a Besnyői Hírmondón keresztül, hogy új 
játszótéri eszközzel gyarapodott településünk, amit már lelke-
sen birtokba is vettek a gyerekek.

Ismét sor került a baba-mama találkozóra, reméljük, anyu-
kák és babák egyaránt jól érezték magukat a rendezvényen.  
Intézményeinkben is zajlik az élet, a legkisebbektől az isko-
lásokig sok program várt és vár a gyermekekre. Közülük is  
kiemelkedik a Mikulás ünnepély, melyre szeretettel várunk 
minden gyermeket!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna  
polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2013/5. szám

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk a falu apraját-nagyját 

az általános iskola udvarában 
2013. december 6-án 16 órakor kezdődő 

MIKULÁS ÜNNEPÉLYRE!
A 14 éven aluli besnyői gyerekek ajándékot  

kapnak, melyet a nevükre szóló papírral vehetnek át.

Guszti bohóc  
és a Mikulás várja az érdeklődőket.

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezte önkormány-
zatunk a szüreti felvonulást és bált. A menet 14 órakor  
indult rendőri felvezetéssel, zenével, ostorcsergetéssel a  
faluház udvaráról. A fiatalok és a gyerekek szép, színes ma-
gyaros viseletben, kisbíróval, bíróval és bírónéval, lovas  
kocsikon, csikósok kísérete mellett zeneszóval, tánccal járták 
végig településünk utcáit.

A felvonuláson részt vettek a helybéli és a környező  
településekről érkező csikósok és lovas kocsisok is. A kisbí-
ró  hangos dobolás mellett invitálta az érdeklődőket a szüre-
ti mulatságra.

A rendezvény szüreti bállal zárult, ahol este 20 órától egé-
szen hajnalig koptathatták cipőiket a táncra és mulatásra  
vágyók.  

Köszönjük a fellépőknek, a közreműködőknek és min-
denkinek, aki idejét nem sajnálva segítette e hagyományos  
falusi rendezvényünk sikerét!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szüreti felvonulás 
és bál
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Elkezdődött egy újabb tanév, óvodánk csoportjai megteltek 
gyermekkacajjal. Legifjabb óvodásaink, a Méhecske csoport kis-
csoportosai, hamar megszokták az óvó néniket, dajka néniket, 
játszótársakat és az óvodai élet szokásrendszerét. Kiscsoporto-
saink mellett két új óvónőt is köszönthetünk köreinkben, Irányi 
Anna és Kelemen Krisztina személyében. 

Az idei óvodai tanév már eddig is számos programban bővel-
kedett.

Szeptember 16-án a csoportok óvónői megtartották az idei 
tanév első szülői értekezletét. Ezután, szeptember 21-én óvo-
dánk három nagycsoportosa köszöntötte az időseket az Idősek 
világnapja alkalmából, ami már-már hagyománnyá vált óvodánk 
életében. 

A csoportokat az évszaknak megfelelően díszítettük fel a gyer-
mekek és felnőttek által készített dekorációval. 

Az egészséges életmód elsajátítása érdekében a csoportok 
gyümölcssalátát készítettek, melyeknek elkészítésében a gyer-
mekek is szívesen segédkeztek.

Szeptember végén, október elején Mihály nap alkalmából, 
csoportonként megtartottuk Mihály-napi vásárunkat, hogy legif-
jabbjaink elsajátíthassák, idősebbjeink elmélyíthessék ezt a nép-
hagyományunkat. Ennek alkalmából minden csoport só-liszt 
gyurmából perecet készített, mondókákkal, versekkel, énekek-
kel, tánccal játszottuk el a vásári kavalkádot. 

„Gyere velem a vásárba
Fussunk oda hamarjába

Vehetsz majd ott minden szépet
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.”

Október 3-án, ezen a várva várt napon, állatkertbe ment az óvo-
da középső és nagycsoportja az Állatok világnapja alkalmából. 
Kisebbek-nagyobbak izgatottan várták ezt a napot. 

Sok érdekes, ismert-ismeretlen állatot láttunk, a gyermekek 
érdeklődve figyelték őket. Kiscsoportosaink számára a szülők 
hoztak be állatokat, hogy ők se maradjanak ki semmi jóból. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy hozzájárultak 
ehhez az alkalomhoz.

Október 15-én meghívást kaptunk Füsi Gyöngyi budapes-
ti tánccsoportjának zenés-táncos előadására, amit ily módon is 
szeretnénk megköszönni. 

Szabadtéri séták alkalmával kilátogattunk a játszótérre, illetve 
október 22-én elmentünk a ligetbe sétálni, terméseket, levele-
ket gyűjteni. 

Október 24-én ellátogatott Debreceni Szilvia első osztályos ta-
nító néni a nagycsoportosokhoz, ahol egy játékos matematikai 
foglalkozást láthatott.

Reméljük, hogy az elkövetkező hónapok is ilyen eseménydú-
sak lesznek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját a sok szülőnek, 
akik többször is összetakarították a lehullott falevelet óvodánk 
udvarán!

ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, már-
tírjairól emlékeztünk meg 2013. október 22-én délután a Falu-
házban, majd azt követően a kopjafánál történt koszorúzással.

Iskolánk nyolcadik osztályosai kiemelkedően színvonalas 
műsoráért köszönet illeti a diákokat és a felkészítő pedagó-
gust, Kovácsné Németh Csillát.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megemlékezés ’56-ról
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Szeptember 21-én, szombaton vidám csapatok  
vették birtokba az iskola udvarát, ahol játékos  
és sportvetélkedőkön mérték össze erejüket, ügyes-
ségüket. A nagy játékkavalkád után a szervezők  
kemencében sült finomságokkal látták vendégül a 
részvevőket. 

Vidám, igazi csapatépítő délelőttöt töltöttek együtt 
a pedagógusok, a szülők és a diákok. Napsütésben, 
jó hangulatban telt a nap, amit a képek is tanúsíta-
nak.

Családi nap a besnyői  
Arany János Általános Iskolában

Halottak napjára
Szomorú szívvel járjuk a temetőket. Sok ismerős és ismeret-
len üdvözöl, s bár nem vagyunk egyedül, semmilyen más ér-
zésre nem hasonlító temetői magány tör ránk. 

Virágot, koszorút helyezünk az alkalomra nagy gondos-
sággal rendbe hozott sírokra, az indokoltnál hosszabb időn 
át igazgatva, rendezgetve azokat fájdalmas zavarunkban.  
Mécseseket gyújtunk, hogy lángjuk fényébe révedő tekintet-
tel idézzük fel szeretteink áldott emlékét. Halottak napja. (kk)

Purzsás Attila
Síri csendben

Milliónyi gyertya katonás rendben,
halovány fénnyel, csendben idézi

elment szeretteink emlékét.
Könnyeket csaló pislák lángok,

mélyekig ható elmúlások
szelleme száll a légben.
Felsajduló fájdalmaink

virágtengerében megreked a szó,
zsigerekig ható gyufasercenések

mesélnek síri csendben,
s lélekben ilyenkor kicsit

mi is meghalunk...

2013. november 1.

A szabadidő hasznos eltöltésére az iskola különféle szak-
köröket kínál a gyermekeknek. Ez a kezdeményezés nagy 
népszerűségnek örvend. Olyan szakköröket kínáltunk  
tanulóink részére, amivel tudásuk gyarapodhat játékos 
formában. Megpróbáljuk megmutatni számukra, hogy 
a szabadidejüket érdekes, hasznos dolgokkal is el lehet 
tölteni. A kollegák nagy lelkesedéssel és örömmel vég-
zik ezeket a feladatokat. 13 szakkört indítottunk: sakk,  
csillagászat, néptánc, német, olasz, gitár, szorobán, kéz-

műves, rajz, informatika, színjátszó, meseláda, fizika.  
Tanulóink szívesen és érdeklődve járnak akár több szak-
körre is.

Úgy érezzük, hogy ez egy jó kezdeményezés volt,  
szeretnénk a jövőben is tovább folytatni, és megmutatni 
a tanulóknak, milyes sok lehetőség rejlik a világban, csak 
észre kell venni, és élni a lehetőségekkel.

Kovács Gáborné
igazgató

Új kezdeményezés az iskolában
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Október 19. napján tartotta a Besnyőről Elszárma-
zottak Baráti Köre a hetedik összejövetelét.

A találkozóra érkezett jelenlegi és egykori  
besnyőiek nevében Fónad Józsefné egyesületi el-
nök jelképesen átadta a község polgármesterén 
keresztül az egész falunak a közösségi kemence 
fölé emelt gyönyörű faszerkezetet (ami már az idei 
falunapra elkészült) és az újabb adományt a liget-
ben lévő kopjafa talapzatának felújítását. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester beszé-
dében hangsúlyozta, hogy az egyesület jelentős 
helyet foglal el a besnyői civil szervezetek között. 
Tevékenysége révén szellemi és tárgyi kincsekkel 
gyarapodott a település. 

A találkozó az elnök asszony köszöntőjével, 
pénzügyi beszámolóval, és az első ízben a talál-
kozóra érkezettek bemutatkozásával folytatódott. 

A résztvevők polgármester asszony vezetésével 
megtekinthették a felújított tornatermet és a pol-
gármesteri hivatalt is.

Ebéd után a szervezők kemencében sült lekvá-
ros buktával kínálták a vendégeket.

Nagy örömet okozott megjelenésével Hajnal 
Józsefné Adél néni és Nagy Ferenc nyugdíjas 

igazgató úr, akiket szeretettel fogadtak egykori ta-
nítványaik, és rengeteg szép emléket elevenítettek 
fel együtt.

A találkozón ismét bizonyítást nyert, hogy a  
család után a szülőhely, az iskolai, avagy a fiatal-
ságot meghatározó régi emlékek mindig összeköt-
nek bennünket. 

Jó érzéseket keltenek, bárhová is visz az élet, 
ezek a meghatározó élmények mindig a szívünk-
ben maradnak…

Elszármazottak találkozója 
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Ismét megérkezett a kedves meghívó a „Besnyőiek Baráti 
Köre” Egyesület szokásos őszi találkozójára. Október 19-
én  vártak bennünket a szervezők a Faluházba.

Program volt bőven! Megtörtént a kemencetető avatá-
sa, utána a kopjafa környékét, a Polgármesteri Hivatal és 
tornaterem felújítását tekintették meg a szerencsésebbek, 
akik időben érkezhettek. Sajnos, ezekről mi lemaradtunk a 
nagy távolság és egyéb kötelező teendőink intézése miatt.

Odaérve újra az otthonosság levegőjét éreztem. Mintha 
hazaérkeztem volna! Nem csoda, hiszen öt évig – és éle-
temnek éppen egyik meghatározó szakaszában – Besnyő 
volt az én otthonom is. Családtagként fogadtak bennün-
ket újra, mint mindig. A régi és új ismerősök kedves kö-
szöntése utáni beszélgetésben felelevenedtek sorban 
az elfelejtett élmények. Szívesen nosztalgiáztunk, hiszen  
fiatalságunk tért vissza egy röpke fél napra! Nagy sajnála-
tomra, régi kollégáim közül most sem jött el senki. 

Megörültünk Nagy Ferenc nyugdíjas igazgató úr érke-
zésének, de mi nem dolgoztunk együtt sosem. Még csak  
tavaly találkoztunk először.

Halálhírt is hallottunk, de az nem nyert hivatalos meg-
erősítést. Császár Mihály tanító úr elhunytáról szólt.  
Bárcsak tévedés lenne! Ő sokat időzött nálunk annak ide-
jén, férjemmel jó barátok voltak.

Rövid ideig lehettünk csak részesei a jó hangulatú ta-
lálkozónak. Még délután tovább kellett mennünk. Várt 
bennünket az ötödik dédunokám kedvéért összejött nagy 
család.  Így egyik ünneplésből a másikba csöppenve – 
még igazabb, még teljesebb lett a nap öröme. Elbúcsúz-
tunk hát, de csak egy évre!

Lélekben sokat vagyunk Veletek, akikkel sikerült talál-
kozni, és köszönjük, hogy most is köztetek lehettünk. 

Magunkkal hoztuk szereteteteket, kedvességeteket, és 
jó tudni, hogy kis országunk másik felében időről időre 
hazavárnak minket is.

Azokat is köszöntöm, akik most nem tudtak eljönni. 
Majd legközelebb pótoljuk!

Szeretettel:
Hajnal Józsefné Adél néni

Nem utóiratnak szánom, mert annál sokkal rangosabb 
és dicséretesebb volt az október 12-i, XIX. NÉPDALKÖRI  
TALÁLKOZÓ, amelyen végre Törökszentmiklóson láthat-
tuk vendégül a Besnyői Népdalkört is, Szuszán Jánosné 
Jolika vezetésével. Már régóta vártuk, hogy erre sor kerül-
jön, új kulturális központunkban. 

A tizenkét fellépő között hetedikként álltak színpadra  
a besnyőiek. Kossuth dalcsokrot és mezőföldi dalokat hal-
lottunk tőlük, igen magas színvonalon. Az Ercsi és Százha-
lombatta közötti „hagymaháború”-ról is szólt egy vidám 
ének, ennek hallatán rögtön otthon éreztem magamat.

A bemutatót egy kis városnézés követte, amelynek vé-
gén minden kórus megkoszorúzta Kossuth Lajos szobrát, 
majd a közös ebéd elfogyasztása után búcsút mondtak 
városunknak a kedves vendégek.

Szeretnénk remélni, hogy szép emlékként él 
valamennyiükben ez a nap, és jóleső érzéssel gondolnak 
vissza ránk, törökszentmiklósiakra!

2013. október 31.
Hajnal Józsefné

Köszönet
Képviselő-testületünk és valamennyi besnyői ne-
vében nagyon köszönöm az egyesület vezetőjé-
nek, Fónad Józsefné Nellikének és valamennyi 
tagjának a falu szépítésében, még szerethetőbbé 
tételében évek óta végzett kiemelkedő munkáját.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester

BARÁTI KÖRBEN

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
13. § szerint a képviselő-testület évente legalább egy-
szer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, 
amelyen az állampolgárok, valamint az önkormány-
zat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb 
szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület 
előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és 
javaslataikat.

Besnyő Község Képviselő-testülete 2013. október 
29-én tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné  
Fejes Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató ke-
retében összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 
2012. szeptembertől 2013. szeptemberig végzett mun-
káját.

A közmeghallgatás keretében a község életét érin-
tő leglényegesebb történésekről is hallhattak a részt-
vevők, majd dr. Brandt József Béla háziorvos, Székely 
Istvánné óvodavezető és Páli Szilvia védőnő egészí-
tette ki szóban szakterülete munkájáról készített írásos 
 beszámolóját. 

A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válasz-
adások után a beszámolókat a képviselő-testület 
 elfogadta. 

A közmeghallgatáson dr. Brandt József Béla házior-
vos elérzékenyülve köszönt el a képviselő-testülettől, a 
résztvevőktől és rajtuk keresztül a település lakóitól. 

Ezúton is minden jót kívánunk a dr. Úrnak és család-
jának.

Közmeghallgatás
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Besnyő Község Önkormányzata is bekapcsolódott a 2013. 
szeptember 28-29-én megrendezett „Itthon vagy – Magyar-
ország, szeretlek!” országos programsorozatba. Ez évben e 
programsorozat keretében rendeztük meg Besnyőn a hagyo-
mányos szüreti felvonulást, a szüreti bált és másnap, Szent 
Mihály napján este 21.30-kor - több mint 1300 településsel 
egyszerre - máglyát gyújtottunk az iskola udvarában. Nagy 
örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat és részt vettek 
a rendezvényen. Vendégeinket az iskolaudvaron épült közös-
ségi kemencénkben sütött langallóval vártuk.

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek és érdeklődő-
nek, hogy személyes közreműködésével, részvételével hoz-
zájárult a programsorozat sikeréhez!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szent Mihály napi máglyagyújtás

Őszi tűzgyújtási rend
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészsé-
gének védelme érdekében az avar és kerti hulladék 
égetését október 1. és december 31. napja között: 
minden hétköznap 16.00 órától 20.00 óráig lehet vé-
gezni. 

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott idő-
ponttól eltérő időpontban tüzelni tilos!

Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az 
együttélési szabályokat tartsa be, különben bírságolni 
leszünk kénytelenek! 
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„Kovács Istvánné tanító ...megbecsülésre méltóan teljesítet-
te hivatását, és ennek elismeréseképpen…”

Kis játék a szavakkal. Megbecsülés. Méltó. Teljesítés. Hi-
vatás. Elismerés. Mintha manapság hiányoznának e szavak 
a szótárunkból. Mintha az utóbbi időben csak egy 65 évvel  
ezelőtt szerzett tanári diploma megerősítéséül szolgáló ún. 
vasoklevélen olvastam volna azokat. Pedig pont ezek azok a 
súlyos, fajsúlyos kifejezések, amelyek mindannyiunk, de ta-
lán különösen a tanári pályát választók és művelők – no és 
persze a tanítványok – számára is kulcsszavak. 

Kovács tanító néni vasdiplomája túlmutat azon a jó érzé-
sen, ami olvastán tölti el szívünket, többet vált ki belőlünk, 
mint elismerést és tiszteletet. Felidézi bennünk saját tanító 
nénink, volt tanáraink emlékét, akik hivatástudatból jól vizs-
gáztak, a gyermekek, a fiatalok tudással való felvértezését 
megbecsülésre méltóan teljesítették, és annak elismerése-
képpen jó szót kaptak, szerető tanítványokat, büszke és hálás 
szülőket tudhattak maguk mellett. Kovács tanító néni – Magdi  
néni –  ahhoz a generációhoz tartozik, amelynek tagjai zsige-
reikben hordozták a hivatástudatot és a méltó teljesítést, és 
megérdemelt elismerés és tisztelet övezte – és ha még köz-
tünk lehetnek, övezi is – őket faluközösségükben, városuk-
ban. És ez így volt rendjén. Nekem senki ne mondja, hogy 
nem ez a helyes, nem így való, meg hogy változnak az idők… 
Tény, hogy változnak az idők, de az örök értékek nem avul-
nak el soha. Azok az értékek, amiket Kovács tanító néni elő-
dei – és ő maga is – közvetítettek, örök értékek. Azokra ma 
még jobban szükségünk van, mint valaha. Megmaradásunk 
kulcsai. (kk)

Kovács tanító néninek zavartalan nyugdíjas éveket, jó 
egészséget kívánok e helyről is tisztelettel és szeretettel,

Besnyő Község Önkormányzata és a besnyőiek nevében:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Egy vasdiploma  
margójára

DÍSZOKLEVÉL
 

Kovács Istvánné tanító 
a Pápai Ranolder-intézeti r.k. Leánylíceum   

és Népiskolai Tanítóképző intézet

 1948. június 16.
Hatvanöt éve szerzett oklevele alapján  
közmegbecsülésre méltóan teljesítette  

hivatását, elismerésül ezt a

VASOKLEVELET 
adja ki.

Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János  Kar

 Győr, 2013. június 7.

Nyugdíjasok figyelem!
Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az alábbi kedvezményt 
ajánlja az Önök számára: 2013. október 1-től 2014. február  
28-ig a fürdő TB által támogatott balneoterápiás gyógyke-
zeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos 
gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz 
alatti sugármasszázs) különös kedvezménnyel nyújtjuk Fejér 
megye nyugdíjasai számára.

 Abban az esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db 
kezelést igényli, úgy a megszokott 19.000–21.000.-Ft helyett 
most 10.000.- Ft-ért (167.- Ft/kezelés) veheti igénybe a szol-
gáltatásokat.

Mit kell tennie?
1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai 

szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát és írassa ki 

a 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőbe (meg-
jegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakrendelés-
sel, időpont egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra 
között a 22/579-248-as telefonszámon)

3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és 
regisztráltassa magát a kezelésekre (regisztráció minden 
hétköznap 8.00-16.00 között személyesen)!

4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló 
gyógyszolgáltatásait!

Fontos tudnivalók:
- A kezelés regisztrációja fontos, hogy az említett akció 

időszakán belül történjen, vagyis október 1-én már jár a 
kedvezmény függetlenül attól, hogy korábban írta fel az 
orvos a kezeléseket, illetve február 28-án jelentkezők-
nek is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a keze-
léseket majd csak márciusban járja le.

- A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll (egy nap 4 féle kezelés  
– medencefürdő + 3 kezelés- 15 alkalommal)

- A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a medence-
fürdő (01)

- a gyógykezelések hétköznap, 8.00-16.00 között vehetők 
igénybe

- A beutalók minden esetben (háziorvosi és 
reumatológusi) 30 naptári napig érvényesek, a keze-
léseket pedig azok megkezdésétől számítva 56 naptá-
ri napon belül le szükséges járni!

- Az akció keretén belül nem áll módunkban pénzvissza-
fizetéssel élni, még orvosi igazolás ellenében sem!

- A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és 
lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető

Szeretettel várjuk!

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.

Besnyôi Hírmondó
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Idén október végére sikerült megszerveznem a Baba-mama  
találkozót. Tartottam attól, hogy rossz lesz az időjárás, de sze-
rencsére nagyon szép időnk volt. 

A felújított Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal tanács-
termében gyűltünk össze. Ez a legmegfelelőbb hely, melyet   
akadálymenetesen meg tudnak közelíteni babakocsikkal, 
ugyanakkor kisebb a befogadó képessége, mint a Faluházunk-
nak, így sajnos 2 éves korig szól csak a meghívás, és nem óvo-
dáskor betöltéséig. 

A névsor összeállításakor 38 fő 0-2 éves gondozottam volt, 
de közben sajnos elköltözések is történtek. A választott  dátum 
egybeesett az őszi szünettel, így voltak nagyobb gyermekek is, 
akik szívesen elkísérték kistestvérüket. Ez azért lényeges, mert 
már emlékeikben is megőrizhették, hogy annak idején ők is ré-
szesei lehettek ilyen eseménynek. 

Büszke vagyok az édesanyákra, hogy rohanó világunkban 
időt szakítottak és szép létszámban megjelentek a rendezvé-
nyen. Egyre nehezebb támogatókat találni ilyen jellegű ösz-
szejövetelekhez, de 1-1 termékmintával segítségünkre volt 2 
 baba-mama termékekkel foglalkozó cég, valamint 2 területi 
képviselő személyesen is megjelent, akik az alábbi témákban 
adtak át hasznos információkat:
– fogzásról, fogzási fájdalomenyhítése, mindkét terméket ki le-

hetett próbálni
– orr toalett, bőrápolás, hasgörcsök enyhítése, fejtetű irtószer 

bemutatása, 
– torokfájásra gyógynövény eredetű szopogató tabletta 

Önkormányzatunk a vendéglátáson kívül apró ajándékkal 
is kedveskedett a gyermekeknek és az anyukáknak: akinek ki-
állítottuk már a babatablóját, az megkapta annak kicsinyített  
másolatát, és egy kis egészséges nassolnivalót is kaptak útra-
valónak. 

Bízom benne, hogy mindenkinek nagyon tetszett a program. 
Jó egészséget kívánok mindenkinek:

Páli Szilvia 
védőnő

BABA-MAMA TALÁLKOZÓ

Háziorvosi szolgálat rendelési ideje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. november 1. naptól a háziorvosi  feladatokat 
településünkön dr. Horváth István (Beloiannisz háziorvosa) és dr. Egyed Péter (Pusztaszabolcs 
háziorvosa) látja el.
Rendelési idő: páros héten páratlan héten
Hétfő: 9,00-12,00 Dr. Egyed Péter 9,00-12,00 Dr. Egyed Péter  
Kedd: 13,00-16,00 Dr. Egyed Péter 13,00-16,00 Dr. Egyed Péter  
Szerda: 9,00-12,00 Dr. Horváth István 9,00-12,00 Dr. Horváth István  
Csütörtök: 13,00-16,00 Dr. Horváth István 13,00-16,00 Dr. Horváth István  
 várandós tanácsadás minden csütörtökön: 13,00-14,00
Péntek: 13,00-16,00 Dr. Horváth István 9,00-12,00 Dr. Egyed Péter  

A háziorvosi rendelő telefonszáma: 06 25 233 407

Sürgős orvosi ellátást igénylő esetben a helyettesítő orvosokat hétköznap 7-16 óra között a 06 20 216 0891  
telefonszámon lehet elérni. Tisztelettel kérjük, hogy ezt a számot csak valóban sürgős estben hívják!

Hétköznap: 16,00–7,00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon: 7,00–7,00 óra között sürgős esetben  
továbbra is a kulcsi Központi Háziorvosi Ügyeleten szíveskedjenek segítséget kérni.

Kistérségi Egészségügyi Központ címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

telefonszáma: 06 25 509-060, 06 25 251-063


