
A Besnyői Hírmondó idei első  
számában tájékoztatjuk Önöket az 
elmúlt bő két hónapban Besnyőn 
történt legfontosabb események-
ről, Önkormányzatunk tevékenysé-
gének friss híreiről.

Örömmel adjuk hírül, hogy az idén 
lesz lehetőségünk községünk út-
jainak felújítására, rendbetételére. 

Régi szívfájdalma, fájó pontja az utak állapota Önkor-
mányzatunknak, de pályázati forrás híján eddig nem 
állt módunkban e téren, csak kis lépésekben halad-
ni. Most, amikor az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok (Besnyő község 
is ebbe a körbe tartozik, mivel nem volt hiteltartozá-
sunk) fejlesztési támogatására pályázatot írtak ki, a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy megragadja a 
kedvező alkalmat és a kezelésében lévő belterületi 
utak felújítására nyújt be pályázatot.

Pályázatok teszik lehetővé a fejlesztést az élet szin-
te valamennyi területén az önkormányzatok számá-
ra. Besnyő község e téren jó eredményeket tudhat 
magáénak, hiszen sok olyan felújítást, fejlesztést tud-
tunk az elmúlt években is megvalósítani, amihez az 
kellett, hogy eredményesen pályázzunk a lehető leg-
több témában. Nincs ez másként az idén sem.

Ebben az évben már benyújtott pályázataink
- az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételének részletes  
szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben 
meghirdetett, „kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” támoga-
tására

 A képviselő-testület az önkormányzat fenntartásá-
ban lévő óvoda épületének hőszigetelését, színe-
zését tervezi megvalósítani a pályázati forrásból

- a 8/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján, a 2014. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordítá-
sának csökkentését szolgáló támogatásra

- a belügyminiszter 10/2014. (II. 19.) BM rendelete  
alapján az adósságkonszolidációban részt nem  
vett települési önkormányzatok fejlesztési támoga-
tására

A képviselő-testület az önkormányzat fenntartá-
sában lévő belterületi utak felújítását tervezi meg-
valósítani a pályázati forrásból.

Nagyon büszkék vagyunk iskolánk tanulóira, akik 
remekeltek az elmúlt félévben, és az intézmény 
nem akármilyen, 4,22 tanulmányi átlagot érhetett 
el. Köszönjük pedagógusaink munkáját!

Találkozzunk március 14-én 11,45 órakor a Faluház-
ban, az 1848-as ünnepségen!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna  
polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2014/1. szám

Nőnap alkalmából tisztelettel és 
szeretettel köszönti községünk 
hölgyeit, lányait, 
asszonyait 

Besnyő  község  
Önkormányzata

…Március idusán…
Az 1848/49-es forradalom  

és szabadságharc 
166. évfordulója alkalmából 

2014. március 14-én  
11,45 órai kezdettel
iskolánk ünnepséget 
rendez a Faluházban, 
melyre mindenkit szeretettel meghívunk.

Az ünnepi műsorban közreműködnek
általános iskolásaink.

Emlékezzünk együtt 
1848. forradalmáraira és hőseire!
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ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL

A víz jegyében telt projekt hét

Bábelőadás az óvodában

Nagyon ügyesen veszik az akadályokat a gyerekekA farsangban a jelmezbe öltözés a legjobb

Lúdas Matyi is ellátogatott az óvodai farsangra
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Alig használható  
a tornatermünk
Az előző évben pályázati forrásból újította fel ön-
kormányzatunk az óvoda épületében lévő torna-
termet. Sajnos nem örülhettünk sokáig a szép  
tornatermünknek, mert a PVC-sportburkolat több 
helyen felhólyagosodott, majd a hegesztésnél 
szétvált. Állapota mára már kritikus helyzetű. 

A hiba feltárása érdekében egyeztettünk a kivite-
lezővel és a műszaki ellenőrrel, hogy kivizsgáljuk, 
anyaghiba vagy kivitelezési hiba okozta-e a prob-
lémát.

A műszaki ellenőr előzetes véleménye szerint: 
„a probléma előfordulását olyan épületfizikai  
hatások együttállása okozhatta, mely a gondos 
előkészítés ellenére is előadódott, és amit alapos 
kivizsgálással kell feltárni, és majd annak ismere-
tében kell a javítási munkákat elvégezni.”

Természetesen a hiba feltárását követően a  
javításokat a kivitelező a saját költségén fogja el-
végezni.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Búcsúzunk: 
Kiss Csaba, Kulcs község polgármestere

Megdöbbenéssel fogadtuk 
Kiss Csaba kulcsi polgármes-
ter úr halálhírét. 

Kiss Csaba életének 61. 
évé ben, hosszan tartó be-
tegség következtében hunyt 
el 2014. február 24-én. Rác-
almás és Kulcs kettéválása, 
19 év óta volt Kulcs Község 
Képviselő-testületének tagja,  
alpolgármester, egészen a 
Lénárd Béla polgármester 

betegsége miatt 2008-ban kiírt időközi választásig, 
ahol első ízben, majd 2010-ben nagy többséggel is-
mét polgármesterré választották. Kiss Csaba a kulcsi 
K-Klinika, illetve a Kistérségi Egészségügyi Központ 
létrehozásával maradandót alkotott az egészségügyi 
vállalkozások történetében. Ötleteivel, javaslataival 
az Adonyi kistérség egyik motorja volt. Sokat tett a 
helyi civil szervezetekért, mindig segített a tőle se-
gítséget kérőknek.

Több százan kísértük utolsó útjára 2014. március 
1-jén. Ravatalánál Posch János ügyvivő polgármes-
ter és L. Simon László országgyűlési képviselő mon-
dott búcsúbeszédet, majd református szertartás  
szerint vett tőle végső búcsút Kovács Enikő és 
Böttger Antal református lelkész. Utolsó útjára szü-
lei és rokonai mellett több száz tisztelője kísérte el. 

Besnyő Község Önkormányzatának képviseleté-
ben jómagam és Nagyné Farcalasz Vasziliki alpol-
gármester helyeztük el az emlékezés virágait. 

Nyugodjék békében!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

Bursa Hungarica 
2013.
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
fontosnak tartja a felsőoktatásban tanuló hallgatók 
támogatását is, ezért az előző évekhez hasonlóan 
2013. év októberében ismét csatlakoztunk a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázathoz.

Az Ösztöndíjpályázatnak „A” és „B”  típusú kiírásá-
ra nyújthattak be pályázatot a diákok. 

Az „A” típusú pályázat a már felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók részére, a „B” típusú pályázat pedig 
a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások részére került kiírásra. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy igen nagy létszámban nyúj-
tottak be pályázatot a diákok. „A” típusú pályázó 9 
fő volt, „B” típusú pályázó pedig 1 fő, akik közül a  
Képviselő-testületi döntésnek köszönhetően min-
denki részesülhet a támogatásban, egységesen 
5.000.- Ft/hó összegben.

Jó egészséget, boldog tanuló éveket és sok sikert 
kívánunk minden felsőoktatási tanulmányokat foly-
tató besnyői fiatalnak!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Gratulálunk Tunyoginé Fejes Mártának, aki a Campona-
ban rendezett Országos Gobelin kiállítás Tűgobelin ka-
tegóriájának Különdíját nyerte el! További sikereket kí-
vánunk!
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Szakköreink
A 2013/2014-es tanév folyamán, nagyon sokat tettünk annak ér-
dekében, hogy minél színesebb programokat biztosítsunk tanít-
ványaink részére, és hogy megtanulják, hogyan szervezzék az 
életüket úgy, hogy sohase unatkozzanak szabadidejükben. 

Mindezeket szakkörök formájában valósítottuk meg. 14 szak-
kört indítottunk: csillagászat, rajz, informatika, sakk, meseláda,  
kézműves, szorobán, néptánc, fizika, olasz, német, sport,  
gitár, színjátszó, ebből jelenleg 12 működik. Továbbá lehetősé-
gük van a gyerekeknek református és katolikus hittan oktatá-
son is részt venni.

Versenyeredményeink:
Tankerületi: Természettudományos 7. oszt csapatverseny III. 
helyezés
Történelmi 5-8 oszt csapatverseny III. helyezés
Műveltségi verseny 3. osztály csapatverseny 
Teremfoci III. helyezés 

Megyei: Mesterkedők 8. osztály csapatverseny IV. helyezés
Szavalóverseny 8. osztály III. helyezés - bronz fokozat

Házi versenyek: Mesemondó verseny
Német játékos verseny
Angol verseny
Szavalóverseny

Igazán büszkék lehetünk tanítványaink sikereire, elért eredmé-
nyeire.

Nagy érdeklődésnek örvendett ebben a tanévben a német 
szakkör bevezetése

Szeptemberben 41 kisdiák kezdett ismerkedni a német nyelv-
vel. Ennek a szakkörnek a célja: egy új nyelv megismerte-
tése, megismerése játékos formában. Felkelteni a gyerekek  
kíváncsiságát egy más kultúra, egy másik nyelv iránt. A meglévő  
angoltudás átültetésével egyszerűbb egy másik idegen nyelvet  
elsajátítani. A szakkörre járó gyerekek szívesen jönnek a foglal-
kozásokra, aktívan bekapcsolódnak a munkába, és élvezik azt.

Kovács Gáborné intézményvezető

Közkedvelt a diákok körében a szorobán szakkör is

Történelem verseny  Németh Barnabás 5. o. Farkas Alíz 6.o. 
Hambalgó Csaba 7.o és Kovács Zsófia 8.o, aki nincs a képen, 
mert beteg

Természettudományi verseny Benyovszki Dorina, Hambalgó 
Csaba, Méhes Dávid 7.o.

SULIS HÍREK
Tanítványaink sokirányú képzése, oktatása, fejlesztése elen-

gedhetetlenül szükséges. Hangsúlyozni kell, hogy tanulni nem-
csak a tanítási órákon lehet, hanem minden program tartalmaz 
új ismereteket, ezeket gyermekeink örömmel és gyakran akarat-
lanul tárolják el, hasznosítják. Közben fejlődik a szépérzékük, a 
rendezettség iránti igényük, szélesedik a látókörük, fejlődik er-
kölcsi tartásuk, elmélyül, gyarapodik tudásuk.

Fontosnak tartom a szakkörök működését, mert ezzel iskolánk 
sokszínűbb lesz, s talán a megtartó ereje is javul.



5

Iskolai farsang
Iskolánkban február 28-án, pénteken került megrendezésre a 
jelmezbál. Igen szép számban vonultak fel az ötletesebbnél öt-
letesebb jelmezekben a gyermekek. 

A csapatok pedig fergeteges hangulatú műsoraikkal szóra-
koztatták a nézőket. 

Ezúton is köszönetet mondunk a szülőknek a rendezvény 
megvalósításában nyújtott segítségükért, önzetlen munkáju-
kért!

A Besnyői Arany János Általános Iskola  
tanulóinak I. féléves tanulmányi átlaga: 4,22
Gratulálunk a szép eredményhez a diákok-
nak és az őket tanító pedagógusoknak! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Az 5. osztályosok retro partija

A jelmezesek már nagyon várják, hogy bemutatkozhassanak

Renátó és a Vadrózsák (6. osztályosok)

A legkedvesebb műsorral a 2. osztályosok készültek 

A 7. osztályosok beneveztek a szépségversenybe

A 8. osztályosok egy napja a suliban
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Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te nagyon fontosnak tartja az egészségmegőrző 
és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejleszté-
sek támogatását is. Ezért a lehetőséget kihasználva 
önkormányzatunk 2013. év őszén pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Országos  
Pályaépítési Program ke-
retében sportfejlesztésre 
meghirdetett támogatás 
igénylésére. 

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség Elnöksége 2013. 
december 19-én megho-
zott határozata alapján  
pályázatunkat támogatás-
ra érdemesnek ítélte, így  
településünkön 2014. már-
cius 1. és november 30. 
között megépül a 20x40 m 
(22x42) méretű műfüves 
pálya.

A mai követelmények-
nek megfelelő futballpá-
lya több funkciót is betölt 
majd településünk életé-
ben, hiszen szabadidős 

sportolásra ugyanúgy alkalmas lesz, mint az egye-
sület vagy iskolánk sportprogramjainak segítésére.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester 

Besnyőn is lesz műfüves sportpálya

A településünkön megépülő műfüves sportpálya látványterve

Szükségessé vált a már felszámolt régi temető rendbeté-
tele is, ami igen nagy munkának ígérkezett, mert az egész 
területet sűrűn benőtték a bokrok. Közmunkásaink irtot-
ták ki a bozótost, jelenleg pedig erőgépekkel dolgoznak a 
terület megtisztításán. A még épen maradt régi síremlé-

keknek méltó helyet biztosítva egy kis sírkertet alakítunk 
majd ki. Bízunk benne, hogy mielőbb sikerül rendbe ten-
nünk ezt a területet is.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Nagyon elhanyagolt volt már a terület Munkálatok közben

Nagy munka folyik a temetőben
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Hetvenegy évvel ezelõtt, 1943 január 12-én a 
szovjetek Urivnál áttörték a frontot. Mindössze  
néhány nap kellett hozzá, hogy a hõsiesen küzdõ  
2. magyar hadsereg összeomoljon. Január 17-én 
elrendelték a hadsereg visszavonulását.  

A Szovjetunió elleni hadjáratban a magyar had-
sereg 1941 nyarán a 85 ezer fős Kárpát csoporttal, 
majd novemberig csak annak gyorshadtestével, azt 
követően pedig öt, összesen 40 ezer fős megszál-
ló dandárral vett részt. 1942 elején azonban erősö-
dött a nyomás, így Wilhelm Keitel vezérkari főnök, a 
Wehrmacht főparancsnokságának főnöke és a ma-
gyar vezetés között lezajlott januári találkozón elvi 
megegyezés született nagyobb létszámú magyar 
csapatok kiküldéséről. A magyar kormány szűk 
mozgástere csak arra korlátozódott, hogy megpró-
bálja mérsékelni a Ribbentrop külügyminiszter által 
még az egész magyar hadseregre vonatkozó köve-

telést. Így született meg a döntés a 207 ezer fős – a 
teljes magyar hadsereg harmadát, a fegyverzeté-
nek felét kitevő – hadtest kiküldéséről.

A 2. magyar hadtest 1942 áprilisától került ki az 
oroszországi keleti frontra. A Jány Gusztáv vezér-
ezredes parancsnoksága alá rendelt, feladatához 
mérten gyengén felszerelt és a korábbi német ígé-
retek ellenére kevés fegyverrel támogatott hadtest 
a Vörös Hadsereg áttörése nyomán 1943 januárjá-
ban omlott össze. A halottak számáról máig tartó 
viták folynak, de mértékét 90 és 125 ezer közé te-
szik. A hadtest megmaradt része 1943 májusában 
tért haza.

(részletek Szabó Péter:  
Don-kanyar c. monográfiájából)

Emlékezzünk kegyelettel az értelmetlen halálba, 
vágóhídra küldött magyar fiainkra!

Rekviem egy hadseregért, avagy az  
értelmetlen halál szinonimája: Don-kanyar

Az év eleje nagyon jól indult Bachmann Tibor számá-
ra, hiszen negyedik mester fokozatát szerezte meg  
Komáromban. A 31 éves karatéka egy hétvégére utazott 
el Komáromba feleségével, mert minden év elején erre a 
helyszínre érkezik Dr. Ilija Yorga 10. Danos Karate mester, 
a Fudokán karate megalapítója. 

Tibor már többször járt vizsgázni a mesternél, hiszen 
2002-ben szintén Komáromban szerezte  fekete övét, 
2009-ben pedig harmadik danját. Az évben 15 karatéka 
jelentkezett a vizsgára és ebből nyolcan első danra, ket-
ten pedig másodikra, a Budai XI karatésai, és négyen vizs-
gáztak negyedikre, illetve még egy jelentkező volt hetedik 
danra.  A negyedik dan megszerzése egyáltalán nem volt 
könnyű feladat, hiszen Yorga mesternek nemcsak gya-
korlati tudást volt kötelező bemutatni, hanem szóbeli és 
írásbeli vizsgarészt is teljesíteni kellett. A dan vizsga va-
sárnap reggel kilenckor kezdődött, alaptechnikák (kihon)  
bemutatásával, ahol Tibornak saját összeállított technikáját  
kellett bemutatni. Ezután az első és második dan vizsgá-
zókról kellett szóbeli vizsgáznia, mégpedig úgy, hogy min-
den vizsgázóról legalább egy jó és egy rossz technikát kel-
lett mondani.

Utána a formagyakorlatok következtek, amit a 
négydanosoknak pontozni kellett 1 és 5 pont között.  
Végül nekik is be kellett mutatni választott formagyakorla-
tukat. A vizsga utolsó része a küzdelem volt, ahol Tibornak 
egy szintén négydanos vizsgázóval kellett megküzdeni  és 
nem sokkal később a két ellenfél ellen volt kötelező har-
colni, amit Tibor nagyon ügyesen megoldott.

Az eredményhirdetés végén mindenki örülhetett, hiszen 
sikeres vizsgát tett minden karatéka.

Gratulálunk!

Bachmann Tibor 4. danos

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008., 

OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő

A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com, Telefonszáma: 0620 923 7211

Készült 650 példányban, 2014. március 5-én
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros

A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 1/BH/2014.
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Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2014-ben is térítés-
mentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést.  
A tavalyi év tapasztalatai alapján havonta egy-két alkalommal 
van lehetősége Önnek is az újrahasznosítható, illetve a kom-
posztálható hulladék ingatlana elé történő kihelyezésére és 
ingyenes elszállíttatására. 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző mű-
anyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a  
következő, elkülönítetten gyűjtött anyagokat: 
- Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok 
- Tiszta csomagoló fóliák, fémdobozok (sörös, üdítő, kon-

zerves) 
- Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló-

anyagokat (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack) dobozokat 
Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat mun-

katársaink telephelyünkön tovább szelektálják. 

Szelektív hulladékszállítási időpontok Besnyőn:
Komposztálható hulladékok: április 14., május 12., június 15., 
július 14., augusztus 11., szeptember 8., október 13., novem-
ber 10.
Újrahasznosítható hulladékok: március 28., április 25., május  
23., június 27., július 25., augusztus 22., szeptember 26.,  
október 24., november 21., december 5.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulla-
dékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gon-
doljon arra, hogy az új rendszerben minden hulladékunkkal  
emberek dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosít-
ható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek 
a gyűjtőzsákba. 

Komposztálható hulladékok gyűjtése 
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk 
megfelelő teherbírású zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illet-
ve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve szállítja el az ingatlan elől, alkalmanként 0,5 m3 
mennyiségben. 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy ki-
helyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban  
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM  
kerülhet.

Házhoz menő lomtalanítás 
Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább  
1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett  
időpontban háztól történő, a háztartásban keletkezett lom el-
szállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivéte-
lével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsá-
kolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

NEM tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek el-
szállításra: 
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-

dék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék; 

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtő-
gép…); 

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulla-
dék. 
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátraléka. Kérjük, 

hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen 
jelezze a szolgáltató felé.  (Adonyi régió: 25/504-520; info@
deszolg.hu)

FONTOS: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és 
csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az 
előre egyeztetett időpontban.

Vertikál Zrt. 

ELADÓ
Besnyő Község Képviselő-testülete 

értékesíteni kívánja a 

Besnyő, Táncsics Mihály utca 22.
szám alatti ingatlant. 

Az 1159 m2 területű ingatlanon álló 
családi ház 80 m2 alapterületű.

Irányár: 5 900 000 Ft

Az ingatlan megvásárlására  
a Képviselő-testület 

nyílt pályázatot hirdet, melyre 
minden érdeklődőt várunk.

Érdeklődni  
a Polgármesteri Hivatalban lehet,
a 06 25 505 050-es telefonszámon.

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről 
Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

Kedves Besnyőiek!
Már most szólunk, hogy ez évi FALUNAPunkat, amely 
a hagyományokhoz híven gyermeknappal egybekötött 
családi nap lesz, 2014. május 31-én rendezzük! 

A részletes programot a Besnyői Hírmondó következő  
számában olvashatják. Már most írják be a családi nap-
tárba az időpontot, és szóljanak a rokonoknak, barátok-
nak, hogy tegyék magukat szabaddá erre a hétvégére! 

Érdemes lesz!
Besnyő Község Önkormányzata nevében

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester


