
Kedves Besnyőiek!  

2014/4. szám

Folytatás a 2. oldalon

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Idősek Világnapja 
alkalmából Besnyő idős- és szépkorú lakóit.

Jó egészséget, örömöket kívánunk nekik az alábbi vers-
sel, amely a fiataloknak íródott, de tanítása mindannyiunk 
számára egyaránt fontos. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

M. Legrand: Az idősek tisztelete
Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra,
hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod.
Nem érdekel semmi, csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, azon sok emberre,
akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, jussanak eszedbe!
Legyél hálás nekik, s ne legyen feledve!
Szüleid, akik az életedet adták,
nagymamák, nagyapák, ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel, tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress! Mindenki azt mondja:
hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza!

Idősek Világnapjára

Egy régóta várt jó hírt oszthatunk 
meg végre Önökkel: Dr. Bretz Ádám 
személyé ben egy fiatal, de tapasztalt, a 
megelőzés és a gyógyítás, illetve a csa-
ládok egészsége iránt elhivatott, állandó 
háziorvosa lesz Besnyőnek ez év decem-
ber 1. napjától. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a besnyői 
családok bizalmára érdemes, közvetlen 
és szimpatikus fiatal doktort ajánlhatunk 

az Önök egészsége őreként a faluban élők bizalmába. 
Dr. Bretz Ádám 1981-ben született Budapesten. Jelenleg a  
főváros XI. kerületében él párjával, Zsófiával. Már gyermek-
kora óta orvosi pályára készült, amelyben meghatározó sze-
repet játszott anyai nagypapájának orvosi  munkássága. A 
gimnáziumi évek után tanulmányait a Semmelweis Egyetem  
Általános Orvostudományi Karán folytatta. Az egyetemi  
tanulmányok megkezdésével párhuzamosan az Országos 
Mentőszolgálatnál helyezkedett el. Az ott eltöltött tíz év során  

Új háziorvosunk 
lesz decembertől

A 2010-14-es önkormányzati ciklus vé-
gére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 
5. lapszámát ajánlom szíves figyelmük-
be, melyben végre új háziorvosunk ér-
kezéséről adhatunk hírt, új játszótéri 
eszköz telepítéséről és az élelmiszer-
osztásról számolunk be, valamint egy 
nagyon jól sikerült közösségi rendez-
vényünkről, a szüreti felvonulásról és a 

szüreti bálról is tudósítunk. Mindemellett szeretettel kö-
szöntjük időseinket, továbbá egy rövid összefoglalót is  
olvashatnak a közmeghallgatásról és a falugyűlésről, ahol 
a közelgő helyhatósági választások alkalmából bemutat-
kozási lehetőséget kínáltunk a 3 polgármester-jelöltnek és 
a 10 képviselőjelöltnek. 

A képviselőjelöltek bemutatkozóját abc sorrendben kö-
zöljük a Besnyői Hírmondóban, valamint azt is megtud-
hatják lapunkból, hogy a sorsolás eredményeként az  
október 12-ei választások szavazólapján mi lesz a nevek 
sorrendje.

Egy csodás közösségi élményben lehetett része azok-
nak, akik részt vettek a szüreti felvonuláson, akár szerep-
lőként, akár nézőként vagy vendéglátóként voltak részesei 
az eseményeknek. Szívmelengető érzés volt 59 gyerme-
künk, a fiataljaink, a lovasok és valamennyi résztvevő sze-
replése, amit e helyről is köszönök mindenkinek. Egyben 
köszönetemet fejezem ki a szervezésben és a lebonyolí-
tásban résztvevőknek mind a szüreti felvonulás, mind a 
máglyagyújtás, mind pedig a szüreti bál esetében, mert 
az egész faluközösség számára tették 2014. szeptember 
27-ét felejthetetlen nappá a felvonulók műsorával, a lo-
vasok bemutatójával, a máglyával, a langallóval és a báli 
hangulattal!

E helyről is köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki az 
elmúlt négy esztendőben jobbító szándék vezérelte ötle-
tével, csekély vagy nagy volumenű segítségével, egész 
kis vagy akár nagyon nagy tettével elősegítette Besnyő 
község fejlődését. 

Köszönöm a magam és a képviselő-testület, e remek 
csapattá érett választott testület valamennyi tagjának ne-
vében az elmúlt négy évben élvezett bizalmat és támoga-
tást, és azt, hogy Önök partnereink voltak szeretett falunk 
még élhetőbbé, szebbé, szerethetőbbé tételéért folytatott 
munkánkban. 

Bízva abban, hogy ezt a szolgálatot az Önök akaratá-
ból továbbra is így, együtt folytathatjuk, arra biztatok min-
denkit, hogy menjen el szavazni és döntsön ismeretei és  
belátása szerint. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Folytatás az 1. oldalról

Őszi tűzgyújtási rend
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségé-
nek védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetését 
október 1. és december 31. napja között: minden hét-
köznap 16.00 órától 20.00 óráig lehet végezni. 

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

Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az együtt-
élési szabályokat tartsa be, különben bírságolni leszünk 
kénytelenek!

Újabb adományosztás 
településünkön
Besnyő Község Önkormányzata által fenntartott Család-
segítő Szolgálat családgondozója, Léhner Nikolett szer-
vezésében újabb adományosztásra került sor szeptember  
25-én, Besnyőn. Az osztáson a Magyar Élelmiszerbank 
jóvoltából közel 1,500.000 Ft értékben kerültek kiosztás-
ra élelmiszerek, melyek szállításában az Avium 2000 Kft., 
tárolásában, szortírozásában és az osztásban a Szironta 
munkatársai és önkéntesei valamint a családsegítő szol-
gálat munkatársai segédkeztek. 
Ezúton is köszönjük mindannyiuk munkáját.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

A képen Léhner Nikolett családgondozó

Nyugdíjas találkozó 
Nyugdíjas találkozó helyszíne volt 2014. szeptember  
20-án a Faluház. A Besnyői Nyugdíjas Klub tagjai, 
Sárosdiné Kati néni vezetésével, szeretettel fogadták, 
jó házigazdaként látták vendégül a társklubokból érkező 
barátokat és vendégeket. 

A szombat délutáni rendezvényen a közelgő Idősek  
Világnapja alkalmából Gémesiné Fejes Zsuzsanna pol-
gármester asszony köszöntötte a nyugdíjasokat, és 
megköszönte a nyugdíjasklubnak, hogy hosszú évek óta 
szeretettel gondoskodik a Besnyőn élő idősek színvona-
las programjairól. 

A rendkívül jó hangulatú rendezvényen meghí-
vott vendégként szerepelt a többszörösen Arany Páva  
díjjal kitüntetett Besnyői Népdalkör, a Karizma Művé-
szeti  Együttes és Marczinka Mária.

kezdetben ápolóként, később mentőtisztként, majd az egye-
temi tanulmányok lezárásával orvosként vonult a rászoruló 
betegek segítségére.

A sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalatok ellenére  a 
doktor úr a kezdetektől tudta, hogy háziorvos szeretetne len-
ni. A szó igazi értelmében „családok orvosa”, akihez gyer-
mek, szülő, nagyszülő bármikor bizalommal fordulhat, és 
akinek munkássága alatt generációk nőhetnek fel egy egész-
ségükre odafigyelő, preventív szemléletű orvosi gondozás 
alatt. Az egyetemi évek alatt tudatosan készült a háziorvosi 
hivatásra. Medikusként tudományos kutatásokat végzett és 
szakmai előadásokat tartott a Családorvosi Tanszéken. 2010-
ben zárta egyetemi tanulmányait. 

Az általános orvosi diploma megszerzése után felvételt 
nyert a budapesti Családorvosi Tanszék rezidens képzésé-
re, amelyet 2013-ban sikeresen abszolvált. Az elmúlt négy év 
során háziorvosi ügyeletekben és helyettesítő háziorvosként 
bővítette szakmai tapasztalatát. Szabadidejében a sportolás, 
a túrázás, a kertészkedés és az olvasás jelenti számára az iga-
zi kikapcsolódást.

Kérem, fogadják a Doktor Urat olyan tisztelettel, szeretet-
tel és örömmel, amilyen örömmel, szeretettel és tisztelettel 
készül ő betölteni községünk háziorvosának szerepét ez év 
utolsó hónapjától!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Új háziorvosunk lesz 
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A három polgármesterjelölt és a 10 képviselőjelölt be-
mutatkozására, programjának rövid ismertetésére adott  
lehetőséget a 2014. szeptember 24-ei falugyűlés, melyen 
mintegy negyven érdeklődő vett részt. 

A fórumon munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tu-
dott részt venni - és ezt jóval a falugyűlés előtt jelezte is 
– két képviselőjelölt: Kovácsné Holecz Gyöngyi és Boros  
József, azonban  a polgármester-jelöltként és képviselő- 
jelöltként is induló Háder József - bár távollétét nem  
jelezte előre - nem jelent meg. Háder József – ahogy 2010-
ben sem, úgy - az idén sem szakított időt arra, hogy részt  
vegyen e jó előre meghirdetett fórumon, nem élt a lehető-
séggel, ő a kampányolásnak nem ezt a korrekt módját vá-
lasztotta.

A falugyűlésen előbb a két megjelent polgármester-jelölt, 
Magyar Mónika és Gémesiné Fejes Zsuzsanna kapott szót. 
Magyar Mónika elsősorban kritikai észrevételeivel vívta ki 
a hallgatóság figyelmét és aktivitását, és a konkrétumokat 
firtató kérdésekre adott válaszaiból az tűnt ki, a gondokra 
majd akkor keres megoldást, ha polgármesterré választják. 

A közönség soraiból arra is felhívták a jelölt figyelmét, 
hogy ha közéleti pozícióra pályázik, akkor elvárható, hogy 
alaposabban ismerje a települést, tájékozott legyen a he-
lyi közügyekkel kapcsolatban, és tevékenyen vegyen részt 
a közösség  mindennapjaiban. Ehhez ugyanis nem szük-
séges választott tisztségviselőnek lenni. Válaszul Magyar  
Mónika elmondta: nem okozhat gondot, hogy a község 
1400 lakójából azok között tudja magát, akik nem vesznek 
részt a falu közösségi életében, ettől függetlenül is lehet 
egy települést jól vezetni.

(Besnyő lakossága jelenleg 1774 fő – a szerk.)
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester úgy gondol-

ja, hogy a társadalmi tisztségre pályázó jelöltként szolgá-
latkésznek, példamutatónak és feddhetetlennek kell lennie. 
Ő az elvégzett munkát és annak eredményeit hangsúlyoz-
za kampányában. Hozzátette: felelőtlenül ígéreteket nem 
tesz, azt viszont ígéri, hogy – úgy, mint eddig – idejét, ener-
giáját és tudását arra fordítja, hogy szebb, jobb, élhetőbb  
legyen a falu és jobban érezzék magukat az itt élők. Egyút-
tal megköszönte a képviselő-testület és a Polgármesteri  
Hivatal munkatársainak, valamint mindazoknak a segítsé-
gét, akik valamilyen formában hozzájárultak az önkormány-
zat munkájához. Zárógondolatként megemlítette, hogy a 
kritika gyakorlása mellett fontos lenne megismerni azt is, 
amit kritikával illetnek ellenfelei.

A képviselőjelöltek közül a jelen lévő Andrási József, 
Farkas András, Fenekesné Placskó Piroska, Kovács Péter,  
Nagyné Farcalasz Vasziliki, Petkes András, és Sólyom 
Balázs  kapott szót, illetve válaszolhatott a neki feltett kér-
désekre. Fenekesné Placskó Piroska és Farkas András, akik 
újonnan induló képviselőjelöltek, ismertették elképzelései-
ket, amelyekről olvashatnak részletesen a Besnyői Hírmon-
dó hasábjain.

A jelenlegi képviselő-testület tagjai mind azt hangsú-
lyozták, hogy az elmúlt négy évben alkotó légkör, a közös-
ség érdekének maximális tisztelete és figyelembe véte-
le jellemezte tevékenységüket, és a közös hullámhosszon 
való működés érzékelhetően jó irányba fordította a falu 
szekerét. Ezt a dinamikus építőmunkát a választások után  
is közösen szeretnék folytatni, egyben mindenkit arra  

biztattak, hogy menjenek el szavazni és döntsenek az el-
múlt négy évben szerzett tapasztalataik, lelkiismeretük és 
szívük szerint.

Magyar Mónika kérését  tiszteletben tartva kitakartuk őt a 
falugyűlésen készült fotóról, mert mint jelezte, nem járul 
hozzá semmilyen formában olyan kép megjelentetéséhez, 
amin ő szerepel

A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghir-
detett közmeghallgatást tart.

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

Besnyő Község Képviselő-testülete 2014. szeptember  
24-én tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné Fejes  
Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató keretében ösz-
szegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2013. szeptem-
bertől 2014. augusztusig végzett munkáját.

A közmeghallgatás keretében a község életét érintő leglé-
nyegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd a 
helyi civil szervezek vezetői: Szuszán Jánosné a Besnyői Nép-
dalkör vezetője, Sárosdi Józsefné az Őszutó Nyugdíjasklub 
vezetője és legvégül Csordás József a Besnyő Közbiztonsá-
gáért Polgárőr Egyesület elnöke számolt be az általa képviselt 
szervezet 2013. évi tevékenységéről. A jelenlévők feltehették 
kérdéseiket, majd a válaszadások után a beszámolókat a kép-
viselő-testület elfogadta. 

Közmeghallgatás

Falugyűlés – bemutatkoztak a jelöltek
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A természet rendje, hogy gyorsan követik egymást 
az évszakok, s minden évszaknak van kiemelt, fon-
tos jelentőségű ünnepköre, jelentősége. Így van ez 
az ősszel is, s a legfontosabb változás azon túl, hogy 
a körülöttünk lévő természet jelzi, hogy megváltoz-
nak hétköznapjaink is, az, hogy kezdődik az iskola. 

Gyerekek, családok, pedagógusok készülnek az új 
tanévre, s tudják, hogy a mindennapok kihívásának 
megfelelni nem lesz könnyű. Így van ez a mi isko-
lánkban is. Számvetéssel kezdődött a tanév. 

Számba vettük értékeinket, lehetőségeinket, s meg-
fogalmaztuk azokat a célokat, feladatokat, melye-
ket a tanév során szeretnénk elérni. Egy megtisztelő  
bizalomnak szeretnék megfelelni s magam mögé  
állítani a megfogyatkozott tantestületet. 

Pedagógiai tevékenységünk alapja a tanulók min-
denekfelett álló érdekeinek érvényesítése a nevelő,  
oktató, fejlesztő tevékenységünkben. Szeretném, 
szeretnénk, hogy minden kisgyerek megkapja a se-
gítséget képessége, tehetsége kibontakoztatásához, 
ismeretei folyamatos gyarapításához. 

A tanítás-tanulás folyamatában olyan tanuló- és 
gyerekbarát módszereket alkalmazunk, melyek le-
hetővé teszik a tanulók egyéni képességeihez, 
egyéni  kompetenciáihoz igazodó tananyag átadását:  
kooperatív tanulási technikák, projekt-hét, diffe-
renciált óraszervezés. Erre szükség is van, hisz a  
gyerekek nem egyformák, haladási tempójuk is na-
gyon eltérő. Ugyanakkor a tanuláson kívül számos 
érdekes programot is kínálunk, melyekkel a minden-
napokat szeretnénk színesíteni. A jól bevált hagyo-
mányokat folytatjuk, s a szülőkkel együtt szeretnénk 
színessé tenni a szabadidős tevékenységeket. 

Segítségükre a jövőben is számítunk. Ugyanakkor 
a legfontosabb értéknek a tanulást tartom, s ebben 
csak a szülői házzal együtt lehetünk eredményesek. 
Megfelelő szigorral, következetességgel tudunk csak 
eredményt elérni.

Pedagógusok segítségével készülnek a másnapra 
a gyerekek, hisz az 1-3. évfolyamban 17 tanuló veszi 
igénybe a napközit, a felső tagozatosok tanulószo-
bán pedagógus segítségével készülnek a másnapra 
az idei tanévben 23 fő.

Tehetséggondozást segítik szakköreink: sakk, tánc, 
rajz, sport szakkör, középiskolai felkészítő, s szeret-
nénk részt venni a tankerületben szervezett verse-
nyeken.

Még van megoldásra váró problémánk, s azon  
dolgozunk, hogy ezek is hamarosan megoldódja-
nak. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott, dolgos hétköz-
napokat tartalmazó tanévet szeretnénk a gyerekek  
érdekében.

Mátyási Sándorné

BECSÖNGETTEK: 2014-15

Újabb játékkal  
bővült a játszótér
Besnyő Községért Közalapítvány jóvoltából újabb ját-
szótéri eszközzel bővült játszóterünk.  

A Közalapítvány legutóbbi kuratóriumi ülésén dön-
tött arról, hogy új eszközzel, egy mini fészekhintával 
lepi meg a gyermekeket. A játszótéri eszköz telepítésé-
nek költségeit Besnyő Község Önkormányzata vállalta. 
Az új hinta a madárfészekhez hasonló kialakítása miatt 
kapta a fészekhinta elnevezést. Reméljük, nagy öröm-
mel használják majd a gyermekek.
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Önkormányzatunk 2014. szeptember 27. napján az 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” országos 
programsorozat keretében rendezte meg települé-
sünkön a hagyományos szüreti felvonulást és szü-
reti bált.  Indulás előtt még nagyon izgultunk az idő  
miatt, de a fiatalok táncára még a Nap is kisütött… Így 
aztán szép időben, nagyon lelkesen és vidáman jár-
ták be Besnyő utcáit a népviseletbe öltözött fiatalok, 
és tánccal, zenéléssel köszönték meg az érdeklődést 
és a szíveslátást. 

Legifjabb fellépőink, iskolánk elsősei voltak, akik 
tündéri produkcióval szórakoztatták a nézőket, őket 
követte táncos lábú néptáncosaink színvonalas mű-
sora, majd végül látványos táncukkal kápráztattak el 

mindenkit a legnagyobbak. Mindannyian rendkívül 
ügyesek és szépek voltak, nagyon büszkék lehetünk 
rájuk! 

A felvonuláson részt vettek a helybéli és a környező 
településekről érkező csikósok és lovas kocsisok is.   
A kisbíró hangos dobolás mellett invitálta az érdeklő-
dőket a szüreti mulatságra. 

A rendezvényt fergeteges hangulatú szüreti bál  
zárta.  

Köszönjük a részvevőknek, a segítőknek, hogy 
hozzájárultak e rendezvényünk sikeréhez, hagyo-
mányaink továbbéltetéséhez! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szüreti felvonulás és bál
„Itthon vagy

Magyarország, szeretlek!”
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. 
október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati 
választás szavazólapjain a polgármester-jelöltek, 
valamint a képviselőjelöltek neve a választási eljá-
rásról szóló törvény alapján a választási bizottság 
által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Helyi Választási Bizottság a sorrendet a 2014.  
szeptember 08. napon tartott nyílt ülésén sorsolta  
ki.

A jelöltek sorrendje a szavazólapon
sor-

szám
POLGÁRMESTER- 
JELÖLT NEVE

jelölő szervezet/
független jelölt

1 Háder József Független jelölt

2 Magyar Mónika Független jelölt

3
Gémesiné  
Fejes Zsuzsanna

Független jelölt

sor-
szám

KÉPVISELŐJELÖLT 
NEVE

jelölő szervezet/ 
független jelölt

1
Fenekesné  
Placskó Piroska

Független jelölt

2 Kovács Péter Független jelölt

3
Nagyné  
Farcalasz Vasziliki

Független jelölt

4
Kovácsné  
Holecz Gyöngyi

Független jelölt

5 Sólyom Balázs Független jelölt

6 Boros József Független jelölt

7 Andrási József Független jelölt

8 Farkas András Független jelölt

9 Háder József Független jelölt

10 Petkes András Független jelölt

A nyilvántartásba vett jelöltek közül legfeljebb 6 
képviselőjelöltre és 1 polgármester-jelöltre adha-
tó le érvényes szavazat.

Besnyő, 2014. szeptember 9.
          dr. Bugyi Katalin

Helyi Választási Iroda vezetője

TÁJÉKOZTATÁS

ÖNKORMÁNYZATI  

VÁLASZTÁS 2014.



8

Andrási József 
Tisztelt besnyői lakosok!

Köszönöm, hogy megtisztelnek figyel-
mükkel, és elolvassák rövid bemutat-
kozásom.

Andrási József vagyok, 1955 óta élek 
Besnyőn, több mint 20 éve vállalkozó-
ként dolgozom. 

A politikai élet eseményeit mindig is 
nagy figyelemmel követtem, mivel ezek 
a döntések határozzák meg a munka-

vállalók, a vállalkozók és a nyugdíjasok mindennapi életét. 
Most ismét egy választás előtt állunk, reméljük, új lehető-
séget kínál. Milyen képviselőkre van szüksége Besnyőnek? 
Olyanokra, akikre bátran lehet számítani a település  
közügyeit illetően. Én függetlenként szeretném képvisel-
ni a besnyőiek érdekeit. Munkáltatóként látom a dolgozók 
nehézségeit, és megpróbálok ezen könnyíteni, segíteni.

Úgy érzem, képviselőként többet tehetnék, ezért indulok 
a választáson. Minden erőmmel azon leszek, hogy a tele-
pülést és a lakosokat érintő problémákat orvosolni tudjuk.

Szeretném, ha a Besnyőn élők büszkék lennének a  
falujukra! Ehhez kérem az Önök támogatását!

Boros József
Boros Józsefnek hívnak. Dunaújváros-
ban születtem. 
Általános iskolai tanulmányaimat 
Pusztaszabolcson végeztem. 
Budapesten, a Mechwart András Vasút-
forgalmi Szakközépiskolában érettsé-
giztem. 
Immár 30 éve a MÁV-nál dolgozom,  
jelenleg, mint mozdonyvezető. 

Nős vagyok, feleségem Nyilasi Éva. Egy fiúnk van.
Besnyőre 24 éve kerültem. Aktívan részt vettem a tele-

pülés újrainduló sportéletében: a helyi csapat tagja, majd 
vezetőségi tagja is voltam. Ha tehetem és időm engedi, 
most is rendszeres látogatója vagyok településünk sport-
rendezvényeinek. 

A település képviselő-testületének 2007 óta vagyok  
tagja. Örömmel tölt el, hogy ez idő alatt településünk sok-
sok, mára már megvalósult fontos döntésében vehet-
tem részt. Ez inspirál arra, hogy a következő választáson 

is jelöltessem magam, mint képviselő. Ezúton szeretném 
megköszönni azt a számos jelölést, amit részemre eljuttat-
ni szíveskedtek.

Tisztelettel:
Boros József

Farkas András
Kedves Besnyőiek!

Elhatároztam, hogy idén ősszel indulok 
az önkormányzati választásokon, mint 
független képviselőjelölt. 

Aktívan szeretnék tevékenykedni a 
község életében és tenni érte, hogy 
megválasztásomat követően ötleteim, 
terveim is megvalósulhassanak:
• Közvetlen autóbuszjárat Besnyő 
és Székesfehérvár között, valamint a 

tömegközlekedés javítása
• Kultúrális programok, rendezvények szervezésében, le-

bonyolításában való közreműködés
• Faluház funkcióját megszüntetni és helyette egy olyan 

komplexum, ami a továbbiakban Polgárok Háza- 
ként lesz ismert

• Játszótér bővítése
• Polgárőrség színvonalának javítása
• ATM bankjegy automata telepítése
• Gyógyszertár hosszabb nyitva tartás és esti, hétvégi 

ügyelet
Magamról egy pár sort:

Farkas Andrásnak hívnak, 1985. május 16-án születtem 
Dunaújvárosban. Egyedülállóként, családi kertes házban 
lakom szüleimmel, Farkas Istvánnal és Kántor Györgyi-
vel. Egy bátyám van, akit Zoltánnak hívnak. Kereskedelmi  
érettségimet a dunaújvárosi tanulmányaimat követően 
szereztem meg. 

Dolgoztam kereskedelemben, vendéglátásban és ki-
próbáltam magam pénzszállítóként is. 2009 februárjától a  
Volánbusz Közlekedési Zrt.-nél dolgozom autóbuszveze-
tőként.

 A munkám során sikerült betekintést nyerni, hogyan is 
működik gyakorlatban egy közlekedési vállalat. Ezért is hi-
szem, hogy javítható a Besnyőre való közlekedés, de a 
felsorolt fejlesztési irányok mindegyike fontos számomra.

 Köszönöm az eddigi támogatást és számítok megtiszte-
lő bizalmukra 2014. október 12-én is!

Köszönettel:
Farkas András

független képviselőjelölt

Fenekesné Placskó 
Piroska
Köszönöm a bizalmat, hogy képviselő jelölt lehetek.

2006-tól érzem besnyőinek magam, az hogy sajnos  
családi okokból ideiglenesen el kellett költöznöm nem 

Kedves Olvasóink!
A Besnyői Hírmondó következő három oldalán az október  
12-ei önkormányzati választásokon induló képviselőjelöltek 
bemutatkozóit olvashatják. Mind a 10 képviselőjelölt  lehe-
tőséget kapott arra, hogy magáról és programjáról röviden 
írjon és portréfotóját megjelentesse. A lehetőséggel Háder  
József képviselőjelölt nem élt, Fenekesné Placskó Piroska 
pedig nem csatolt fotót határidő után küldött bemutatkozó 
írásához.

A szerk.
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akadályoz meg abban, hogy Besnyőért és a besnyői em-
berekért dolgozzam.

2010. évi választáskor azt ígértem, hogy a rászoruló  
családoknak, időseknek próbálok segíteni. Úgy érzem tel-
jesítettem 4 éve kimondott ígéretemet. 4 év alatt kiosz-
tásra került 7312 kg liszt, 9118 kg tészta, rengeteg instant 
étel, italpor, C-vitamin, diókrém, keksz. Sor került sok-sok 
ingyen ruha osztásra, erre a katolikus karitásszal közremű-
ködve volt lehetőségünk /2015 tavaszán újra indul ez a 
program/ 3 éve, minden karácsony előtt a rászoruló csa-
ládok gyermekei ajándékot kaptak közreműködésemmel 
a baptista szeretet szolgálattól. Szerveztem véradást amit 
szeretnék a későbbiekben is folytatni.

Szeretném ezt a munkát mint Besnyő település képvise-
lője folytatni, szeretnék kiépíteni egy „krízis” hálót kiépí-
teni, a többi karítativ szervezettel együttműködve, hogy 
még többet segíthessek.

Ha úgy érzik, hogy szükség van egy olyan emberre aki 
azért dolgozik, hogy segíthessen, kérem szavazzon rám, 
könnyen megtalál a szavazólistán a képviselők sorában az 
első vagyok.

Köszönöm.

Kovács Péter
Kedves Besnyőiek! 

Kovács Péter vagyok. Besnyőn élek 
születésem óta, alapfokú tanulmánya-
im is itt végeztem. 
A dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Középiskola elvégzése 
után, a Nyugat- magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Tanítóképző  
Főiskola Karán tanító- művelődés-
szervező szakos végzettséget szerez-

tem 2006. évben. Azóta az Iváncsai Dr. Fejérpataky László  
Általános Iskola és Művészeti Alapiskolában dolgozom  
tanítóként.  

Besnyőn 7 éve közreműködöm a község nagyszabású 
rendezvényeinek lebonyolításában falunapokon, szüreti 
bálokon, Mikulás ünnepségeken.

Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat a község 
lakosainak, hogy 4 éve beválasztottak a képviselő-testü-
let tagjai közé. 

Hiszem és vallom, hogy eredményeket és sikereket  
továbbra is csak egységes és közös álláspontot képviselő 
emberekkel lehet elérni. Községünk független képviselő- 
jelöltjeként ismét azt mondom Önöknek: Egységben az 
erő!

Kovácsné  
Holecz Gyöngyi
Kovácsné Holecz Gyöngyi vagyok, 1963. 04. 03-án szü-
lettem. Születésem óta Besnyőn élek. Óvodába és  
általános iskolába is itt jártam. 1981-ben Érden a  

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 
érettségiztem. A Debreceni Agrártu-
dományi Egyetem Mezőgaz dasági 
Főiskolai  Karán Hódmező vásárhelyen 
szereztem agrármérnöki diplomát.  
Falugazdászként dolgozom immár ti-
zenhatodik éve. Besnyőn és még hat 
környező településen látom el ezt a fel-
adatot.

Kérem Önöket tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavaz-
zanak rám az önkormányzati választásokon, hogy együtt 
tehessünk településünk jövője érdekében.

Tisztelettel: 
Kovácsné Holecz Gyöngyi

Nagyné Farcalasz 
Vasziliki 
Kedves Besnyőiek!

Nagyné Farcalasz Vasziliki vagyok. 
1959-ben születtem, Beloianniszban 
nevelkedtem.

1982 óta élek családommal Besnyőn. 
Közgazdasági érettségim, mérleg-
képes könyvelői képesítésem van,  
mezőgazdasági vállalkozásunkban dol-
gozom. Tizenkét éve vagyok a képvise-
lő-testület tagja, az utóbbi négy évben, 

mint alpolgármester tevékenykedtem településünkért, az 
itt élőkért.

Önkormányzati munkámat továbbra is szeretném foly-
tatni községünkben, hogy közös erővel, közös munkával 
jobbá tegyük gyermekeink, unokáink jövőjét.

Maradok tisztelettel:
Nagyné Cili

független képviselőjelölt

Petkes András
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves  
Választópolgárok! Kedves Besnyőiek!

Az elmúlt 7 év meghatározó volt a falu 
életében, hiszen ennyi fejlődés, fejlesz-
tés, szabadidős program talán még 
soha nem volt Besnyőn. 
Köszönhetően az Önök által megvá-
lasztott polgármester asszonynak és 
képviselőknek.

Petkes András, független képviselő-
jelölt vagyok. Itt születtem Besnyőn és 

azóta is itt élek családommal. 
Gimnáziumi  érettségivel, több képesítéssel és szakmá-

val is rendelkezem. Jó kapcsolatot ápolok a helyi civil 
szervezetekkel, sportkörrel és a Pusztaszabolcsi Önkéntes  
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Tűzoltó Egyesülettel. 7 éve kerültem be a képviselő- 
testületbe, azóta felelősségteljesen, legjobb tudásom  
szerint próbálom segíteni a polgármester és a képviselők 
munkáját. Önkormányzati munkámat továbbra is szeret-
ném folytatni, hogy közös erővel, közös munkával, jobbá 
s szebbé tegyük településünket. Szeretném, ha a Besnyőn 
élők büszkék lehetnének falujukra. Felelőtlen ígéreteket 
nem szeretnék tenni, úgy érzem összefogva, egymást se-
gítve elérjük céljainkat. Ehhez kérem az önök támogatását 
és bizalmát. Kérem, támogassanak szavazatukkal!

„Szeretem, ha mennek a dolgok, ha nem mennek,  
szeretem elérni, hogy menjenek. ”

Tisztelettel
Petkes András

független képviselő

Sólyom Balázs
Tisztelt besnyői Polgárok!

Eltelt négy év, közeleg az önkormány-
zati választások időpontja. 
Felelős döntést kell hoznunk, hiszen  
tulajdonképpen arról dönt a község, 
folytatja az elmúlt négy év fáradságos, 
de véleményem szerint eredményes 
munkáját, vagy sem. Képviselőként 
döntéseimet a közösség érdekei mel-
lett, a településfejlesztést mindig szem 

előtt tartva hoztam meg. Ezt az utat kívánom folytatni a  

jövőben is. Képviselőjelöltként elkötelezetten hiszem, 
hogy Besnyő tovább fejleszthető. 

Sólyom Balázs vagyok. Már évek óta közreműködöm a 
község kulturális koncepciójának megvalósításában, aktív 
tagja vagyok a Szironta Együttesnek. 

Civil szervezetekben betöltött tisztségem okán a pályá-
zati rendszereket ismerem, számos pályázatot írtam és 
valósítottam meg sikerrel, közreműködtem már önkor-
mányzati és állami projektekben is. 

Négy éve is olvashatták terveimet, az elkövetkező öt év-
ben is hasonló irányvonalakat tervezek. 
A fő prioritások: oktatás, intézményi struktúra; köz-
biztonság; fiatalokkal kapcsolatos kérdések; szociális 
ügyek;  egészségügy; infrastruktúra-fejlesztés (részlete-
ket választási anyagomban olvashatnak majd.)

Az elmúlt négy évben megtanultam azt, hogy milyen 
egy igazi csapatban dolgozni. 

Ebben a testületben nem volt helye személyeskedés-
nek, nem vezérelte a döntéseket bosszú vagy harag. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester asszonnyal 
valamint képviselőtársaimmal, Andrási Józseffel, Boros 
Józseffel, Kovács Péterrel, Nagyné Farcalasz Vaszilikivel 
és Petkes Andrással együtt közös célokat állítottunk,  
valósítottunk meg. 

Remélem, hogy így folytathatjuk az elmúlt négy év fej-
lesztéseit és újabb sikereket érhetünk el! 

Ez csak Önök felelős döntésén múlik, számítok, számí-
tunk támogatásukra!

Sólyom Balázs
képviselőjelölt

Magyarország köztársasági elnöke 2014. OKTÓBER 12. 
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és  
polgármesterek választásának időpontját. E napon a vá-
lasztópolgárok 5 évre szólóan választják meg a település 
polgármesterét és 6 önkormányzati képviselőjét.

Hol lehet szavazni?
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját la-
kóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban 
a lakóhelye mellett a szavazás napján érvényes bejelen-
tett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lak-
cím) is rendelkezik, és e tartózkodási helyét 2014. június 
23-ig létesítette, választhat, hogy melyik település önkor-
mányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha 
úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor  
átjelentkezési kérelmet kell benyújtani legkésőbb 2014. 
október 10. napján 16.00 óráig a lakcíme szerinti válasz-
tási irodához. 

Hogyan szavazhat?
Ön személyesen, az értesítőben megjelölt szavazóhe-
lyiségben 2014. október 12. napján 06.00 órától 19.00  
óráig szavazhat. Amennyiben egészségi állapota miatt 

mozgásában akadályozva van, úgy a szavazást megelőző-
en, 2014. október 10. napján 16.00 óráig a jegyzőtől, a sza-
vazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól  
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazat-
számláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgó-
urnával.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Mivel a Szavazatszámláló Bizottság semmilyen esetben  
sem tekinthet el a választópolgár személyazonos-
ságának igazolásától, ezért kérem, hogy az alábbi –  
érvényes! – igazolványok valamelyikét feltétlenül vigye  
magával a szavazókörbe: személyi igazolvány vagy jogo-
sítvány vagy útlevél, és lakcímkártya

Milyen szavazólapokon, hogyan adhatja le 
szavazatát?

Besnyő községben 3 féle szavazólapot ad át Önnek a 
szavazatszámláló bizottság. 

1) szavazólap a POLGÁRMESTER választására
A szavazólapon a sorsolás sorrendje szerint szereplő 

polgármesterjelöltek közül csak egy jelöltre lehet érvé-

Tájékoztatás az önkormányzati választással  
kapcsolatos fontos tudnivalókról 



11

A jelenlegi képviselő-testülettel az elmúlt négy évben 
folyamatos együttgondolkodással, erőnk (önerőnk) 
szabta határainkat feszegetve, de a pályázati lehető-
ségeket kiaknázva építkeztünk tovább a megelőző, tö-
redék ciklusban lerakott alapokon. Arra törekedtünk, 
hogy az önkormányzati kötelező feladatok ellátása  
magas színvonalon biztosított legyen, s mellette fej-
lesztő beruházásokkal gyarapítsuk, szépítsük közsé-
günket, növelve az ingatlanok értékét, illetve az itt élők 
komfortérzetét és biztonságtudatát. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bár Besnyő köz-
ség a környékbeli településekkel összemérve az egyik 
legkevesebb bevételből gazdálkodó település, önkor-
mányzatunk képviselő-testülete idén májusban közel 
80 millió forintot költhetett útjaink felújítására, illetve az 
útfelújítás részeként elvégzett munkákra (buszmegálló-
ink térkövezésére, az óvoda bejáratához vezető út fel-
újítására és a templomhoz vezető út aszfaltozására). 

Tisztában vagyunk azzal, hogy van még megoldás-
ra váró feladat, amit forrás hiányában eddig nem tud-
tunk megoldani, de önkormányzatunk következetesen 
ragaszkodik ahhoz, a képviselő-testületünkön belül kö-
zösen kialakított elvhez, hogy a bevételek növelését pá-
lyázati források bevonásával kívánjuk elérni, nem pedig 
az itt élőket sújtó helyi adók bevezetésével.

Egységes az álláspontunk a testülettel abban is, 
hogy településünkön a kötelező adókon kívül (ipar-
űzési adó, súlyadó) továbbra sem kívánunk kivetni 
helyi adót a besnyőiekre. 

A legtöbb településsel ellentétben Besnyőn 
– nincs telekadó, 
– nincs kommunális adó, 
– nincs ebadó, 
– nincs építményadó, 
– nincs idegenforgalmi adó stb.

Az elmúlt négy évben a település méreteihez és  
lakosai számához mérten igen jelentős fejlesztése-
ket tudtunk megvalósítani. Ezt – nem győzöm hang-

súlyozni – csak konstruktívan, elhivatottsággal, sok 
munkával, fegyelemmel, a település érdekeit szem 
előtt tartó képviselőkkel tudtuk elérni
Nagyné Farcalasz Vasziliki, alpolgármester asszony 
és Andrási József,
Boros József,
Kovács Péter,
Petkes András,
Sólyom Balázs
képviselő urak személyében, akik felelősen, minden-
kor a közösség érdekét nézve és előtérbe helyezve, 
egyéni érdekeiket félretéve akartak tenni - és sokat 
tettek is – településünkért. 

Remélem, reméljük, hogy ezt Önök is így látják, és 
pozitív értékelést kap Önöktől képviselő-testületünk, 
önkormányzatunk elmúlt négy évben nyújtott teljesít-
ménye.

Képviselő-testületünk nevében köszönetemet fe-
jezem ki mindenkinek, aki az elmúlt négy évben kö-
zös ügyeink, Besnyő előrejutása érdekében segített – 
bátorító  jó szóval, hasznos ötletekkel, kis és nagyobb 
tettekkel –, és velünk együtt azon volt, hogy községünk 
lakóinak, faluközösségünknek mind jobb legyen!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Köszönet az elmúlt négy évért…
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nyesen szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a 
jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

2) szavazólap a HELYI ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐK választására

A szavazólapon a sorsolás sorrendje szerint szereplő 
képviselő-jelöltek közül Ön érvényesen legfeljebb 6 főre 
szavazhat, de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetsé-
gesnél kevesebb jelöltre szavaz. 

Amennyiben azonban 6 főnél többre adja le szavaza-
tát, valamennyi leadott szavazata érvénytelen lesz!

Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható  
képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták.

3) szavazólap a MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
TAGJAINAK választására

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgár-
ok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy 
listára lehet. A szavazólapokon érvényesen szavazni ki-
zárólag a jelölt, illetőleg a lista neve melletti körbe tollal 
írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). Ha Ön 
elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap 
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a 
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A választással kapcsolatos további tájékoztatásért for-
duljon a helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt.

dr. Bugyi Katalin, Helyi Választási Iroda vezetője



12

Besnyő Község Önkormányzata idén is bekapcso-
lódott a 2014. szeptember 27-én megrendezett  
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” országos 
programsorozatba. 

E programsorozat keretében rendeztük meg 
Besnyőn a hagyományos szüreti felvonulást, a szüre-
ti bált és ugyanazon nap estéjén 20:30 órakor, Szent 
Mihály napjának tiszteletére – több mint 1300 tele-
püléssel egyszerre – máglyát gyújtottunk az iskola   
udvarában. 

Nagy örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat 
és részt vettek a rendezvényen. 

Vendégeinket az iskolaudvaron épült közösségi ke-
mencénkben sütött langallóval vártuk.

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek és  
érdeklődőnek, hogy személyes közreműködésé-
vel, részvételével hozzájárult a programsorozat  
sike réhez!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Máglyagyújtás
„Itthon vagy

Magyarország, szeretlek!”


