
Kedves Besnyőiek!

Már szeptembert írunk, hátunk mö-
gött a nyár.

Lapunk legutóbbi megjelenése óta 
volt egy jól sikerült lovasnap köz-
ségünkben, intézményt és utcákat 
újítottunk fel, és hamarosan további 
intézményi fejlesztések kezdődnek 
sikeres pályázataink jóvoltából köz-
ségünkben. 

Ismét gyermekzsivajtól hangos az iskola, óvodánkban 
is megkezdődött a tanév, a munka. 

A Besnyői Hírmondó ez évi 5. számában folytatjuk a 
régi Besnyőről szóló sorozatunkat, amely helytörténeti 
jelentőségű visszaemlékezésekkel eleveníti fel és menti 
meg a feledéstől a falu múltjának részleteit. Várjuk továb-
bi írásaikat!

Kedves Besnyőiek!  

2017/4. szám

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel 

hívunk és várunk 
2017. szeptember 30-án, 

szombaton 19 órakor az iskola 
udvarába, ahol 20 órakor  

– Szent Mihály napja alkalmából – 
máglyát gyújtunk. 

Szeretettel és kemencében 
sültlangallóval várunk 
minden érdeklődőt.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

A közelgő Idősek Világnapja 
alkalmából sok szeretettel 

és tisztelettel kívánok minden 
érintettnek jó egészséget, 

bőséget, sok-sok szeretetet 
Besnyő Község

Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

Nem hagyhatjuk szó nélkül az élet védelmét szolgáló 
gallyazás utáni szívfacsaró látványt és azt sem, hogy an-
nak nyomai még hetek múltán is láthatók, még mindig 
nem állt helyre a rend, a településkép sok kívánnivalót 
hagy maga után. 

Emlékeztetőül közreadjuk a tűzgyújtási rendeletet, 
amelynek betartását nyomatékosan kérjük, egyúttal 
felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy lehetőség lesz 
ismét a rossz, használaton kívüli elektromos és elekt-
ronikai eszközök lomtalanítására. Kérjük, éljenek az al-
kalommal!

Hamarosan itt a besnyői búcsú napja is. Ismét máglyát 
gyújtunk Szent Mihály napja alkalmából, és már javában 
folynak a szüreti felvonulás és bál előkészületei is. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Besnyő Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a falu infrastruktúrájá-
nak fejlesztésére, intézményeinknek otthont adó épületeink karbantartására, 
felújítására. Célunk, hogy az itt élők komfortérzetét folyamatosan emeljük, él-
hető, szerethető település legyen Besnyő. Éppen ezért igyekszünk minden pá-
lyázati lehetőséget megragadni, illetve a szükséges önrészt biztosítani, hogy 
a megálmodott fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, a mostani és a következő 
generációk javát szolgálni. 

Az elmúlt hónapokban, pályázati forrásból elvégeztük a Kultúr köz, az Iskola 
köz, a Fő utca egy része, és az Új utcát és a Kultúr közt összekötő járdaszakasz 
felújítását, továbbá az Új utca, a Kultúr köz és a Dankó utca útfelújítását.

Megújult a Ravatalozó épülete is: megtörtént az épület tetőhéjalás cseréje, 
külső színezése és a lépcsők burkolása is.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester

Az Új utcát a Kultúr közzel összekötő járdaszakasz

Kultúr köz 

Dankó utca

Új utcaFő utca egy szakasza 

Iskola köz 

Önkormányzati fejlesztések
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Ravatalozó a felújítás előtt

Ravatalozó a felújítás után

Ravatalozó a felújítás után

Ravatalozó a felújítás előtt

az ÓVODA
– épületének külső hőszigetelését,
– kerítésének felújítását,
– napelemes rendszer kiépítését és az
– óvodaudvar játszótéri eszközeinek bővítését,

valamint
az EGÉSZSÉGHÁZ 
– tetőhéjalás cseréjét,
– eszközbeszerzést és
– napelemes rendszer kiépítését.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megítélt 100%-os pályázati támogatásnak köszönhe-
tően Önkormányzatunknak lehetősége nyílt elvégezni 
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A gallyazásról
Besnyő Község Önkormányzata és 
a saját álláspontom szerint is fájdal-
masan szomorú látványt nyújtanak 
az áramszolgáltató megbízásából 
lombjuktól, ágaiktól megfosztott, 
megcsonkított fák, sőt, egész fa-
sorok Besnyőn, mivel azonban az 
emberi élet és a vagyonbiztonság 
szempontjai felülírják a fák érdekeit, 
nem tehettünk semmit sem az ágak 
levágása ellen.

Mindenkiben rossz érzéseket kelt a 
csonkolt fák látványa, ami talán ke-
vésbé lenne fájdalmas, ha nem nyá-
ron vágnák le a lombos ágakat, ha-
nem télen, de azzal nem tudunk mit 
kezdeni, hogy a szolgáltatónak ilyen-
kor van kapacitása erre a feladatra. 
Valószínűleg az lenne az ideális és 
végleges megoldás e problémára, 
ha – ahogy az már nyugat-európai 
országokban nem újdonság – föld 
alatti közműalagutakban futnának a 
vezetékek, mert akkor nem kellene 
évről évre szembenéznünk a lombo-
zatuktól megfosztott fákkal, azok pe-
dig nőhetnének szabadon. Sajnos, 
amíg ez nem valósul meg, addig 
számolnunk kell azzal, hogy ha már a 
vezeték alatt vannak a fák, a balese-
tek elkerülése érdekében a légveze-
tékekig növő faágakat rendszeresen 
le kell vágni.

És itt egy másik probléma is felme-
rül: mi történjen a levágott ágakkal? 
Mégis, ez kinek a dolga? 

A fák levágása után közterületen 
maradó ágak elszállítása az E-ON 
által megbízott cég feladata lenne, 
ami sajnos a mai napig nem történt 
meg. 

A lakosság körében – érthető mó-
don – egyre nagyobb a felháboro-
dás, hiszen közel két hónap telt el 
a gallyazás óta. Bár nem az Önkor-
mányzat feladata, de már több utcá-
ban gondoskodtunk a levágott ágak 
elszállításáról, azonban kapacitás hi-
ányában a munkát minden utcában, 

A tűzgyújtás rendje Besnyőn
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság  
egészségének védelme érdekében az avar  

és kerti hulladék égetését csak az alábbi időpontban  
lehet végezni:

Egész évben csütörtök 13.00 órától péntek 22.00 óráig.

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott időponttól eltérő időpontban  
az avar és kerti hulladék égetése TILOS.

Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és az együttélési  
szabályokat tartsa be!

Abban az esetben, ha az égetést nem a meghatározott napon vagy időpontban  
végezték, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi  

hatóságának tűzvédelmi hatósági eljárást kell indítania.

a település teljes területén eddig el-
végezni nem tudtuk. 

Tisztelettel kérünk minden érintett 
ingatlantulajdonost, hogy a telepü-
léskép mielőbbi helyreállítása érde-
kében, valamint azért is, mert a le-
vágott ágak további veszélyforrást 
jelentenek, ha tehetik, legyenek ked-
vesek eltakarítani a gallyazáskor le-
vágott ágakat és a megszáradt lom-
bot! 

Szíves megértésüket és együttmű-
ködésüket köszönjük!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester 
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Első napok az óvodában
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Ismét együtt
Újra megnyitotta kapuit a Besnyői Arany �ános Általános Is-egnyitotta kapuit a Besnyői Arany �ános Általános Is-
kola. 2017. augusztus 31-én, ünnepélyes keretek közt meg-
kezdtük a 2017-18-as tanévet.

A nyár mozgalmasan telt. Egy Erzsébet-táboros pályázat 
keretében 24 kisgyerek táborozott helyben, jelképes részvé-
teli díjat fizetve. Hozzájuk igazítva a napi négyszeri étkezés 
minden igényüket kielégítette. Köszönjük Kati néninek a vál-
tozatos, finom ebédeket. 

Lehetőségünk adódott eljutni a Veszprémi Állatkertbe is, 
ahol a napot igazán jó hangulatban töltöttük.

Már beadtuk az újabb pályázatot, mellyel jövő nyáron 
több kisgyereket szeretnénk bevonni a táboroztatásba, illet-
ve bentlakásos tábort szeretnénk szervezni.

Apró kis lépésekkel haladunk előre. Azt szokták mondani, 
hogy „aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli”. Mi 
becsüljük. Már a tanév végén megkezdtük a felújítási mun-
kálatokat. Az intézményfenntartótól kapott összeg fedezte 
a fertőtlenítő meszelést, az udvari padok, táblák festését, 
az apróbb munkálatok elvégzését. Nagy örömünkre végre 
sikerült egy boylert venni, így lesz meleg víz az épületben.

Stabil tantestületünk egy fővel bővült. Fülöpné Kipru Mi-
randa munkába állásával lehetővé válik, hogy az első osztá-
lyos gyerekek, akik egész nap itt vannak az intézményben, 
teljesen külön, nyugodt körülmények közt, a saját termük-
ben készülhessenek a másnapra. 63 tanuló igényelt nap-
közit, illetve tanulószobát, ezért szükségessé vált a csoport 
megbontása. Egy kicsit az étkeztetés rendje is meg fog vál-
tozni, mert ennyi gyereket egyszerre nem tudunk leültetni.

Az önkormányzatnak köszönjük, hogy biztosította a felté-
teleket.

�elenlegi tanulólétszámunk: 106 fő. Ebben a tanévben is 
szeretnénk a hagyományosan jól működő szabadidős prog-
ramokat a szülők támogatásával, segítségével megtartani. 
Moderntánc, néptánc, karate, sportkör, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás, dráma szakkör színesíti majd a mindennapokat. 

Érzem, s valamennyien érezzük, hogy a szülők jelentős 
többségének fontos az iskola. Egy település iskola nélkül 

elsorvadna. Sok- sok szülő nyújtott segítő kezet: Mátrai 
Gergő, Patatics Kornél, Gelencsér �ános, Bosnyák Ferenc, 
Fehér �ózsef, Varga Tibor -nekik külön is szeretnék köszöne-nekik külön is szeretnék köszöne-
tet mondani. Ugyanakkor kollégáim nélkül nehéz lett volna 
mindazt megvalósítani, amit elterveztünk. 

A tanévnyitó beszédben elhangzottakból néhány gondolat:
A rend, a fegyelmezett munkavégzés, a következetesség 
gyermekre, pedagógusra nézve kötelező, hogy eredménye-
sek lehessünk. Közös munkánk során a szülőkkel a partneri 
együttműködést tartom a legfontosabbnak, hisz a gyerme-
kek előrehaladása mindkettőnk felelőssége. Feladataink 
megvalósítása során Róth Márta sorai vezetnek bennünket:

„Kezedbe teszem a gyertyalángot,
Világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 
hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”

Mindenkinek eredményes tanévet kívánok!

Mátyási Sándorné

ISKOLÁNK HÍREI



7



8

Mesék a régi Besnyőről
Kedves Olvasóink, kedves Besnyőiek!

Fónad Józsefné, községünk korábbi első számú vezetője javaslatára sorozatot indítottunk  
a Besnyői Hírmondóban, „Mesék a régi Besnyőről” címmel. Célunk, hogy a lehetőséget és teret 
adjunk mindazok visszaemlékezéseinek, akik már több évtizede élnek falunkban, hogy az Olvasók 
hasznos, érdekes, lelki táplálékot jelentő információkhoz jussanak, illetve hogy lehetőséget 
teremtsünk arra, hogy az ifjúság is megismerje közös múltunk darabkáit. 

E M L É K E Z É S

A II. világháború után az uradalmak földjeit felosztották 
a cselédek, zsellérek és a summások között. Tömegesen 
megjelentek a 10-12 holdas parasztgazdaságok. Csodával 
határos módon, igavonó és más eszközök nélkül minden 
földet megműveltek. A magángazdálkodás lehetősége-
it pár év alatt kimerítették, és az országosan elkezdődött 
szövetkezetesítéshez gyorsan csatlakoztak. A megyében is 
elsők között voltak, akik megkezdték a közös gazdálkodást.

A Besnyő pusztára szorítkozó tagság gyorsan egybefor-
rott, és szép eredményeket értek el. 

A „Sallai Imre”  Szövetkezet 1949-ben alakult, 13 család 
alakította, bodonyi telepesekből, valamint a besnyői ősla-
kosságból. Összeadott kisüzemi eszközeikkel kezdték meg 
a munkákat.

A bankkal való kapcsolat révén a gépesítéshez és az épít-
kezésekhez hosszú lejáratú hitel felvételével megkezdőd-
hetett a nagyüzemi termelés. 

A gazdálkodás élére szükségessé vált a jó szakemberek 
megszerzése. Ez meg is valósult, élükön Farkas �ózsef tsz-
elnökkel, valamint Bejczi �enő, kiváló mezőgazdasági szak-
ember, mint főagronómus személyében.

A szövetkezet fő ágazatai: növénytermesztés: búza, árpa, 
napraforgó, kukorica, cukorrépa, aprómagvak, kertészet, 
szőlészet.

Állattenyésztés: szarvasmarha, anyakoca, sertéshizlalás, 
csirkenevelés.

Megalakították az „Építő brigádot”, a Gépműhelyt, ami 
helyet adott az asztalos-, kovács-, szíjgyártó és szerelőmű-
helyeknek.

Kezdetleges volt az iroda épülete is, ami a jelenlegi gép-
udvarral szemben lévő magtár épületében volt. Két iro-
dahelyiségből állt, később, amikor felépült a kultúrház, 
oda költözött át. Az 1960-as évek elején megépült a köz-
ponti irodaház, ahol már a hazánkból és külföldről érkező 
vendéket kulturált körülmények között tudtuk fogadni. 

A megtermelt termények értékesítése biztosított volt az 
Ercsi Cukorgyár, a Martonvásári Kutató Intézet, a magter-

Kezdetek a Besnyői  
„Sallai Imre” Mezőgazdasági  
Szövetkezetben

melő, az állatforgalmi és tejipari vállatokon keresztül, vala-
mint Bábolnai Gazdaság által. 

A tagság szorgos munkájának köszönhetően biztosított volt 
a családok megélhetése, a lakhatási feltételek megteremté-
se. A gondos vezetésnek köszönhetően a fiatalok képzé-
sére is nagy figyelmet fordított a szövetkezet: ösztöndíjjal 
tanultak traktoros, közép- és felsőfokú iskolákban, aztán a 
jövőjüket itt alapozták meg. 

A gazdaság a fejlődés során elérte, hogy kiváló szövet-
kezet, bemutatógazdaság lett, ahova a felsőbb szervek a 
Magyarországra érkező delegációkat hozták. �árt a szövet-
kezetben Tito marsall, U Thant ENSZ-főtitkár, sok szovjet 
és nyugati vendég. A magyarországi vezetők közül: Kádár 
�ános, Dobi István, Fehér Lajos, Erdei Ferenc és még sok 
ismert személy.

A termelőszövetkezet elnöke, Farkas �ózsef az elért ered-
ményekért Kossuth-Díj, majd 2000. évben „Besnyő Közsé-
gért” díj kitüntetésben részesült. 

Még nagyon sok minden kimaradt, de a terjedelem meg-
határozó. Én 1954-től dolgoztam a szövetkezetben, mint 
főkönyvelő. Munkám során együtt éltem itt a lakossággal, 
ismertem gondjaikat, és volt sikerélményem a fejlődésben.

Nagy Zoltánné (Rákász Irén)

Örömmel olvastam az előző visszaemlékezéseket  
a besnyői újságban, és arra gondoltam, hogy én is 
élek ezzel a lehetőséggel, mert rengeteg élményem  
van, hiszen a gyermekkoromat Belmajor pusztán töl-
töttem. 

A pusztára már csak a régi víztorony emlékeztet. Ettől 
északra volt négy sorház, az iskola és a tanári lakások.  
A sorházakban sok jó család lakott. Mindenki ismert min-
denkit. A házsorokkal szemben volt egy ásott kút, onnan 
hordta mindenki a vizet, bácskával – rúd -, melynek a 
két végére vödör volt akasztva. Volt egy nagy kemence, 
ahol reggel korán sütöttük a kenyeret és a lángost, sza-
kajtóban vittük a bedagasztott tésztát. 

Szemben a házsorokkal volt az ún. „Bodonyi” sor, ahol 
a bodonyi emberek laktak. Nagyon szorgalmas, dolgos 
családok voltak.

Emlékszem a három tantermes iskolára, zöld padokkal, 
összevont osztályokkal, elsőtől a nyolcadikig. Nagyon 

Visszaemlékezés  
Belmajor pusztára
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Az Iváncsai Kiai Karate Sportegyesületnél most először 
fordult elő, hogy nemcsak felnőtt résztvevő volt jelen egy 
ilyen egyhetes próbán, hanem három fiatal lány is elkí-án, hanem három fiatal lány is elkí-n, hanem három fiatal lány is elkí-
sérte mesterét és felnőtt tanítvány is csatlakozott, Fábián 
�ános személyében.
Két kemény nap után Fábián �ános megszerezte 1. dan 
fokozatát, ami a fekete övet jelenti. 

Bachmann Tibornak és az egyesületnek első fekete övese.
�ános először két lányát járatta Bachmann Tiborhoz, ő 

maga először csak hozta-vitte a lányokat, de később in-
kább úgy döntött, hogy ott marad és ő is gyakorol. En-
nek már hét éve. A két lánya már régen nem jár edzésre, 
�ános viszont a karate klub legmagasabb fokozatú övese 
lett. Legyen ez a vizsga tanulság minden fiatal számára, 
hogy több kitartás legyen bennük, mint a szüleikben!

Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a legmagasabb 
fokozatú öv, ami a karatéban elérhető, de ez nem igaz. 
Az 1. dan megszerzése ebben a karate ágban még csak 
az első mesterfokozat, a legmagasabb elérhető fokozat a 
10.dan.

Az 1–4 dan fekete öv
        5–6 dan fekete-piros öv
        7–8 dan  piros-fehér öv
       9–10 dan piros öv
A három fiatal lány: Kosztopulu Szandra, Fülöp Zsófia és 
Medve Natália.

A legnagyobb megmérettetés, talán a vizsgát leszá- 
mítva, a Tatai-tó kör körbefutása volt, ami 7,5 km. A lá-
nyokkal edzőjük nagyon meg volt elégedve. 
A hölgyek az ötödik napon számot adtak tudásukról 
elméletből és gyakorlatból is. Mindkettőn nagyon jól sze-ből és gyakorlatból is. Mindkettőn nagyon jól sze-
repeltek, és végül a vizsga végén mind a hárman dupla 
fokozatot szereztek.

szép, hosszú épület volt. Szenes kályha biztosította a 
meleget a tantermekben. Nagyon nagy volt az iskola 
udvara, ahol jókat lehetett játszani. 

 Az iskolával szembeni lakásban laktak a tanárok,  
Császár Mihály, Berényi tanitó néni, Hajnal �ózsef és 
kedves felesége, Adél tanító néni. Csodálatos virágos 
kertjük volt. Mi, gyerekek is nagyon szerettük a tanítóin-
kat. A mai napig tisztelettel, szeretettel emlékezem rájuk.

Tatai karate tábor

A régi postaépülettel szemben volt egy asztalos- és egy 
gépműhely, valamint a posta mellett is két lakóház.

Különleges építésű, szép magtár épület is tartozott a 
pusztához, sajnos már ezt is lebontották, a régi Belmajor 
puszta helyére már csak a víztorony emlékeztet, melyet 
talán, mint műemléket, érdemes lenne megmenteni az 
enyészettől.                                          Az emlékezést írta:                                                             

Jakab Istvánné, Varga Rózsi

Az eredmények a következők:
Medve Natália 

7. gyermek fokozat (citromsárga övön három piros csík)   
 Kosztopulu Szandra  

6. gyermek fokozat (citromsárga övön kettő piros csík)
 Fülöp Zsófia  

5. gyermek fokozat (citromsárga övön egy piros csík)

Shihan Dr. Nánai Ferenc nagyon elégedett volt mindenkivel 
és a lányok még egy karate sapkát is kaptak munkájukért.

Bachmann Tibo edző
Iváncsai Kiai Karate Sportegyesület

FFFUUUDDDOOOKKKAAANNN   KKKAAARRRAAATTTEEE    

   
   
   

   
KKKeeeddddddeeennn   111666:::000000---tttóóólll   aaazzz   iiivvvááánnncccsssaaaiii   

iiissskkkooolllaaa   tttooorrrnnnaaattteeerrrmmmééébbbeeennn... 

   
   

PPPééénnnttteeekkkeeennn   111666:::000000---tttóóólll   aaa   bbbeeesssnnnyyyőőőiii   
iiissskkkooolllaaa   tttooorrrnnnaaattteeerrrmmmééébbbeeennn... 

                                                             
   
   
 

AAzz  eeddzzéésseekkeett  vveezzeettii::            BBaacchhmmaannnn  TTiibboorr  44..  ddaann 

                                                                                NNeemmzzeettkköözzii  ééss  OOrrsszzáággooss  BBaajjnnookk 

                                                                                KKeemmppoo  BBaajjnnookk 

                                                                                EEuurróóppaa--bbaajjnnookkssáágg  eezzüüssttéérrmmeessee 

   
  
JJeelleennttkkeezzééss::      aazz  eeddzzéésseekk  hheellyysszzíínnéénn  vvaaggyy 

                                                TTeelleeffoonnoonn::            7700//337733--1166--9955 

                                                                                                2255//225555--002299 
   

AAzz  eeddzzéésseekk  ddííjjaa::  440000  FFtt  //aallkkaalloomm,,  aazz  eellssőő  hhóónnaapp  iinnggyyeenneess 
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Baba-Mama Klub hírek
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatejes Táplálás Világnapjává. 
Besnyői Baba-Mama Klubunkban is megünnepeltük ezt a jeles napot. 

Akár hosszabb, akár rövidebb ideig tudta/tudja természetes módon táplálni gyermekét egy édesanya, nagy 
kinccsel ajándékozza meg csecsemőjét. A családlátogatások kapcsán minden édesanyával beszélünk a szoptatás 
fontosságáról, ezért nem kívántam ebben a témában előadást tartani. 

Ismételten egy szponzor cég képviselője, Boldizsár P. Szilvia tartott rövid előadást hozzátáplálásról, babaápolás-
ról augusztus 2-án. Apró ajándékokkal és bébiital kóstolóval lepte meg a jelenlevőket az előadó.

 Szeptember első hetében ismét tartottunk egy összejövetelt, ekkor már családias létszámban voltunk, sajnos az 
időjárás ezen a napon barátságtalan volt.

A következő Baba-Mama találkozó idejéről a Baba-Mama Klub Besnyő facebook-os zárt csoportban találhatnak 
értesítést az érdeklődők. Páli Szilvia 

védőnő
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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: koczka.kata04@gmail.com

Készült 650 példányban, 2017. szeptember 12-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 4/BH/2017.

Tájékoztató  
lakossági elektronikai  

hulladékgyűjtési  
akcióról!

Besnyő Község Önkormányzatának  
kezdeményezésére a Dészolg Kft.  

(2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.)  
átfogó szelektív hulladékgyűjtési  
akciót szervez Besnyő település  

belterületén, elektromos és elektronikai  
hulladék begyűjtésére.

 A szervezett elektronikai  
gyűjtés időpontja:  

2017. szeptember 23. (szombat)
9.00–12.00

Az elektromos és elektronikai hulladék  
gyűjtése gyűjtőponton történik,  

melynek helyszíne:
a Polgármesteri Hivatallal szembeni parkoló
A gyűjtőponton a lakosság és az intézmények ingyen  

leadhatják a háztartásukban összegyűlt:

n Háztartási nagygépeket;
n Háztartási kisgépeket;
n Komplett számítógépeket, szervereket;
n Vegyes elektronikai (kivéve képcsöves) 

eszközöket;
n Festékkazettát is tartalmazó eszközöket;
n Barkácsgépeket;
n Komplett képcsöves berendezéseket –  

MONITOROK;
n Komplett képcsöves berendezéseket – TV-k;
n Komplett hűtőberendezéseket;
n Egyéb elektronikai eszközöket.

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!

MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST

tart 2017. október 18-án 16 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

A közmeghallgatásra mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk!

Besnyő Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete

BESNYŐI BÚCSÚ
A besnyői búcsú időpontja:  

2017. október 8.
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Az ötödik lovasnap 
Besnyőn
„Ha egy ló társává fogad, neked adja mindenét 
erejét, kitartását, vad szellemét. . . . 
de cserébe nem kéri el mindened 
Elég neki megbecsülő szereteted!”

Idén augusztus 12-én rendeztük meg a besnyői és a kör-
nyékbeli lovasok szervezésében - élükön Petkes András-
sal - az 5. lovasnapot Besnyőn.

A magyar lovashagyományok tisztelete, az utánunk 
következő nemzedékek számára való megtartása lebeg 
célként a szervezők előtt, immár öt éve. Természetesen 
emellett e gyönyörű állat, az ember méltóságteljes, szol-
gálatkész társa, a ló, és a lósport megkedveltetésére, nép-
szerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Örvendetes, hogy az idei rendezvény a szeles idő elle-
nére is nagyon jól sikerült.

A szervezők nevében megköszönöm mindenkinek, aki 
munkájával vagy támogatásával hozzájárult a rendezvény 
sikeres lebonyolításához. 

Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk mindazok-
kal, akik megtiszteltek bennünket a rendezvényen való 
részvétellel, illetve további érdeklődők, a lovak és a ló-
sport kedvelői is ellátogatnak hozzánk. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Folytatás a 14 oldalon
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Folytatás a 13 oldalról
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Polgármesteri Hivatal  14:05
Fő u. – Dózsa Gy. u. sarok 14:20
Kossuth u. – Belmajor u. sarok 14:35
Kossuth L. u. – Móra F. u. sarok 14:50
Új u. – Mező u. sarok 15:05
Táncsics u. – Széchenyi u. 15:20
Liget u. – Szegfű u. sarok 15:35
Fő u. – Jókai u. sarok 15:50
Rákóczi u. – Pipacs u. sarok 16:05
Rákóczi u. – Diófa u. sarok 16:20

Ha esik az eső, a felvonulás sajnos elmarad.

Szüreti bál 21 órától
HAJNAL 3 ÓRÁIG 

a Faluházban
A belépő ára: 1500 Ft 

Jegyek elővételben kaphatók!
Érdeklődni a 0630 719 6907 telefonszámon 

Szüreti   
felvonulás

– BESNYŐN –
2017. szeptember 30-án szombaton

A menet 14 órakor indul az iskola udvarából
    Megállók                                  Várható időpont


