2018/4. szám

Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó hasábjain ismét olvashatnak a falu múltjáról, jelenéről és egy kicsit a jövőjéről
is. Múltunkat idézi korábbi tanácselnök, majd polgármester asszonyunk, Fónad Józsefné, Nellike,
aki a Mesék a régi Besnyőről sorozat következő fejezetében a közműfejlesztés időszakáról ír. Visszaemlékezésében említi azokat az időket, amikor a közművesítés miatt szinte az egész falu fel volt
túrva. Ehhez képest csak átmeneti kényelmetlenséget okoz az arra járóknak az az egyébként örvendetes tény, hogy néhány utcánkban jelenleg is járdafelújítás zajlik, melyhez pályázati forrás áll
rendelkezésünkre. Az is örömre ad okot, hogy gyarapodott Helytörténeti Gyűjteményünk, továbbá,
hogy ismét sikerekről számolhat be a Népdalkör és a Szironta is.
Elkezdődött a tanév. Az iskola és az óvoda is felkészülten, részben megújulva várta a gyerekeket.
Hagyománytiszteletünk és népszokásainkhoz való ragaszkodásunk egyik jele, hogy ismét készülünk
a szüreti felvonulásra és a bálra, továbbá tüzet gyújtunk és összegyűlünk Szent Mihály napja alkalmából. E helyről is
arra biztatom a falu lakosságát, hogy kapcsolódjanak be, legyenek részesei e közösségi rendezvénynek, ahol kemencében sült langalló is várja a résztvevőket. És ha már tűzgyújtás, a tűzgyújtás, illetve a kerti hulladék és lomb égetésének
szabályaira is felhívjuk a községben élők figyelmét.
Megemlékezünk október 6-án az aradi vértanúkról, akiknek hős magatartása, hazaszeretete példa kell legyen és maradjon is még sokáig a fiatalok előtt.
Közelebbi múltunkról, jelenünkről és terveinkről is eszmét cserélhetünk évente esedékes közmeghallgatásunkon,
melyre tisztelettel meghívok mindenkit.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Besnyő Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében
szeretettel köszöntöm
községünk idős
és szépkorú lakóit
az Idősek világnapja
alkalmából!
Jó egészséget, békés,
boldog életet kívánunk!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Szolnokon szerepelt a Népdalkör

A Besnyői Népdalkör július 21-én szerepelt Szolnokon, a Tiszaligeti Strand és Termálfürdő területén, a XVIII.
Strand-Party-n. Helyi gyűjtésű summás dalokat és Fejér megyei népdalcsokrot adtunk elő. Nagy tapsot és emléklapot kaptunk.
Szuszán Jánosné

A tűzgyújtás
rendje
Besnyőn

A levegő tisztaságának, valamint a lakosság egészségének védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetését csak az alábbi időpontban engedélyezett 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.
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MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart
2018. október 17-én
16 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.
A közmeghallgatásra
mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Kezdődik az óvoda

„Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.”

„Mennyi játék, mennyi kép,
mennyi öröm vár itt még!”

„Piros labda, fakocka,
kezdődik az óvoda.
Gyülekezik a sok gyerek,
mint szőlőfürtön a szemek.”

„Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát”

„Úgy döntöttem, ide járok,
barátokra itt találok.
Halihó! Halihó!
Óvodásnak lenni jó!”
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Új udvari játékok az óvodában

A nyáron további fejlesztésekre kerülhetett sor az óvodában: az elnyert támogatás részeként – a
gyermekek legnagyobb örömére – az udvaron új játszótéri eszközöket telepítettünk, és az új tanév
kezdetén már az új udvari játékokkal vártuk óvodásainkat.
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ISKoláNK hírEI
A nyár is úgy gondolta, hogy elbúcsúzik, s az első csengőszó már a tényleges tanévkezdést jelzi. Már a tanév zárásakor tudtuk, hogy ez a nyár sem
telik el munka nélkül. Az adminisztrációs végtelen sok munka után terveinknek megfelelően láttunk neki a felújításnak, ami nagyon ráfért az intézményre. Meggyőződésem, hogy
szépre nevelni, a szép iránti igényt felkelteni csak úgy tudjuk, ha szép környezetben neveljük a gyerekeket.
A Hankook-os pályázat és a fenntartó támogatásával sikerült mind az
öt tantermet felújítani, meszelni, s az
apróbb javításokat elvégezni. Így az
idei tanévet szép, tiszta környezetben

Ismét egy lépés előre
kezdhették a tanulók. A háttérben folyamatosan a tanév előkészítésén dolgoztunk. A tárgyi feltételeken nagyon
nem tudtunk változtatni, gondolok a
padok, a székek állapotára. Ez talán
majd a fenntartó segítségével megvalósulhat. Egy tanév indítása nagyon
sok, de kevésbé látványos munkát
takar. Hétfőn mindenki megtalálta a
helyét, lett órarend, s pedagógus.
Bízom benne, hogy a személyi változások megerősítik iskolánkat. Hortiné Tilinger Jutka néninek hálás köszönetem, hogy segítette a matematika oktatást az átmeneti időszakban
megoldani. Kívánunk neki jó egészséget, s sok örömet unokái körében. Őt

váltja Kovácsné Oláh Krisztina, matematika-technika szakos kolléganő. Az
angolt Bogárné Nagy Anikó fogja tanítani, s egy státusszal bővült az állományunk: Kereki Rita tanítónő az 1. osztály napközis nevelője lesz. Elköszöntünk Kovács Gáborné Emi nénitől, s a
3-4-5. osztály napközis nevelője Sepsi
Andrea, történelem-magyar szakos
pedagógus lesz.
Az idei tanévben a tanulói létszámunk 122 fő. Napközit 60 tanuló igényelt, tanulószobát 14 tanuló. Hagyományos programjainkat szeretnénk
megtartani, s gazdag szabadidős tevékenységet biztosítani a gyerekeknek. Sajnos a drámatagozat fizetőssé
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vált: éves szinten 8000 Ft a tandíj, viszont mentességet kap az a tanuló,
akinek van gyermekvédelmi kedvezménye. Kérem a szülőket, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejárati idejét figyeljék, s időben
hosszabbíttassák meg!
Mindamellett, hogy elsődleges dolgunk a tanulás, már szeptemberben két
fontos szabadidős program vár ránk:

– szeptember 27-én szeretnénk hulladékot gyűjteni, s ehhez kérjük a szülők segítségét.
– a Fejér Megyei Egyházmegye által
kiírt pályázat lehetőséget nyújt egy kirándulásra. Szeptember 29-én Pákozdra kirándulunk a felső tagozatosokkal.
A szeptemberi szülői értekezleten
minden tájékoztatást megkapnak a
szülők.

Szerveződik a csengettyűsök kis
csapata; igény szerint lehet citerázni
tanulni is.
Bízom benne, hogy minden diák a
tőle telhető legjobb teljesítményt
fogja nyújtani, s ebben mi segítségükre leszünk. Eredményes, jó hangulatú tanévet kívánok!

MESEFOGLALKOZÁS ÉS KÖNYVVÁSÁR

Böde Péter vándor meseíró látogat el iskolánkba
2018. október 4–5-én, és 1–8. osztályig tart mesefoglalkozást a gyerekeknek!
12 órától könyvvásár lesz!
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Mátyási Sándorné

MESE A rÉGI BESNYŐrŐl

Ez a visszaemlékezés 1984-től kezdődik; akkor lettem
Besnyő község tanácselnöke. Bátor feladat volt és óriási
kihívás, de nagyon akartam, és bíztam magamban, munkatársaimban, segítőimben és ismeretségi körömben.
Sok gonddal kellett szembe néznem,
amikor átvettem a vezetést, a község
számláján 40 000 forint volt. Súlyos gondok voltak az intézményeinknél; az iskolában, az óvodában olajkályhás fűtés
volt, ami nem adott elég meleget, és kellemetlen „illatot” árasztott. Elődöm már
elkészítette a központi fűtés tervrajzát
mindkét intézményre, valamint a Községházára.
Első komoly feladat volt ennek megvalósítása. Az óvodába és a Községházán villanykályhákat szereltettünk be,
az iskolában és a volt Politechnikai teremben pedig szénfűtéses kazánokkal
oldottuk meg a központi fűtést.
A legkomolyabb gond az ivóvízhiány volt. Minden ingatlanon volt ásott kút, ez szolgáltatta az ivóvizet, főzéshez, locsolásra is ezt használta a lakosság, amíg a kutak
vízszintje nem csökkent, ez azonban szárazság idején
gyakran előfordult. Egyre nagyobb volt az igény a vezetékes vízhálózat kiépítésére.
Szinte üres kasszával láttunk neki ennek a feladatnak.
Hiába jártunk több esetben a megyei szerveknél, süket
fülekre találtunk. Ekkor egy tanácstagunk, Kövér Józsefné
segítségével mentünk a Vízügyi Minisztériumba, és ott
kértünk segítséget és támogatást. Ennek eredménye
volt, már a Megyei Vízügyi Igazgatóság is komolyan
vette a problémánkat és segítséget kaptunk. Megnyitották számunkra az állami támogatást. Igaz, a nagy tervben
a községünk úgy szerepelt, hogy a Dunáról hozzuk fel a
vizet, Beloianniszba kell építenünk az átemelő telepet, és
úgy látják el a községet ivóvízzel. Ezt a megoldást viszont
tanácstagjaink nem látták célszerűnek, és ezért úgy döntöttünk, hogy fúratunk saját kutat. A víz minősége ismert
volt, hiszen a szövetkezet már rendelkezett mélyfúrású
kutakkal.
A szerencse mellénk állt, és a minisztériumon keresztül
megismertünk egy Zsíllye Ákos nevű úriembert, aki térítés nélkül szolgáltatta a kútfúrási tervet. Megkezdődhetett a kút fúrása. Közben a vízközmű társulat szervezése
is folyt, tanácstagjaink, hivatali dolgozóink segítségével
jártuk a házakat, és kötöttük a szerződéseket.
A munkák megkezdése előtt természetesen kivitelezőt
is kellett keresnünk, referenciát más települések vezetőitől kértünk.
Az első kút fúrása után – amely 360 méter mély – szükséges volt még egy kút fúrása, hogy hosszú távon biztosítva legyen a lakossági fogyasztáshoz a vízhozam. 1990re elkészült a két mélyfúrású kút, a második 365 méter
mély.
1990. év elején lehetőség nyílt a gázvezeték kiépítésére
is. Ebben az évben ismét társulatszervezés, a lakossággal

a személyes kapcsolatfelvétel, szerződések készítése.
A kivitelezői megbízást a szomszédos településeknél
végzett referenciamunka ismerete alapján kötöttük meg
egy agárdi kivitelezővel. Ez a beruházás teljes mértékben
önerőből, intézményi és lakossági hozzájárulásból valósult meg. Ebben az
évben csak annyit értünk el, hogy a község határáig felhoztuk a távvezetéket.
1990. év végén voltak az önkormányzati választások. A lakosság több jelölt
közül engem bízott meg, és tanácselnökből polgármester lettem.
1992. év végén már volt család, aki karácsonyra már gázzal fűtött, 1993. március 15-re befejeződött a vízközmű építése is.
Ma már elképzelni is nehéz, milyen
volt településünk, amikor az utcák egyik
oldalán a vízvezeték, másik oldalon a
gázvezeték építése haladt.
Következett a vezetékes telefonhálózat építése. Ez kisebb beruházásnak minősült, már számunkra szinte gyerekjáték volt, de hatalmas eredménnyel, hiszen az intézményekben lévő tekerős telefonokon kívül, és egyetlen,
az esti órákban működő, a Községháza oldalán lévő tekerős telefonon kívül nem volt más telefonálási lehetőség.
A legnagyobb beruházást a csatornahálózat építése jelentette. Itt a három község: Iváncsa, Beloiannisz, Besnyő
együtt pályázott a beruházásra, amely eredményes volt,
és 1996-ban elkezdődött a beruházás, első ütemben az
Iváncsán lévő szennyvíztelep építésével, majd ezt követően a három településen elkezdődött a hálózat építése.
Ez a beruházás már nem volt olyan népszerű, mint az
előző három, hiszen minden ingatlanon volt szennyvíztároló, a lakosság megnyerése nehezebb feladat volt, de
ha akkor nem erőlködünk a képviselő-testület tagjaival
egyetemben, akkor Besnyőn talán még a mai napig sem
lenne lehetőség e közmű megépítésére.
Mesémben köszöntet kell mondanom a tanácstagoknak, képviselőknek és a hivatal dolgozóinak, hogy egyéb
munkájuk mellett a lakosság szervezésében, a napi tájékoztatásban részt vettek.
Mint említettem, a csatornaközmű építése már nem
volt olyan népszerű, talán ezért a lakosság 1998-ban már
nem szavazott nekem bizalmat, és helyemet át kellett
adnom. Szeretettem volna még ezt a beruházást befejezni, de a lakosság másként gondolkodott.
Nagyon boldog vagyok, hogy néhány év kihagyás
után ismét hölgy polgármestere van a községnek. Munkája nyomán sorozatosan szépülnek az intézmények,
csodálatos játszótér áll a gyermekek rendelkezésére.
Remek sportolási lehetőséget biztosít a műfüves és a
sportpálya. Gyönyörű, rendezett, szép település Besnyő,
legyünk büszkék rá!
Mesémnek vége…
Fónad Józsefné
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JárdAfElÚJítáS

Besnyő Község Önkormányzata az 1717/2017. (X. 3.)
számú kormányhatározat alapján 15 millió forint támogatásban részesült, mely támogatásból a Rózsa és a Belmajori utca egy-egy oldalának teljes felújítását, valamint a Fő
utca egyik oldalának (a Polgármesteri Hivatal és a Jókai
utca között) szakaszos felújítását tudjuk elvégezni. A Belmajori utcában már el is kezdődtek a munkálatok.
A felújítás alatt előfordulhat, hogy az érintett járdákat
pár napig nem lehet majd használni. A kellemetlenség
miatt ezúton is elnézésüket kérjük, megértésüket és türelmüket pedig előre is köszönjük!
Fejes Zsuzsanna
polgármester

Felújítás előtt a Belmajori utca

Folynak a munkálatok a Belmajori utcában

Köszönjük!

Felújítás közben a Belmajori utca

A Helytörténeti Gyűjtemény újabb kincsekkel gyarapodott.
Köszönjük az adományozóknak:
– Fónad Józsefnénak az értékes szőtteseket, a korabeli írógépeket, tárgyakat és a tároló polcot,
– Farkas Mártonnénak a régi használati tárgyakat,
– Kovács Ferencnek a régi, érdekes tankönyveket és a virágtartót.
Szuszán Jánosné
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Elkészült az Egészségház bejáratának
akadálymentesítése

trX edzés Besnyőn is!

A Neked Annyi stúdió szervezésében
Pusztaszabolcs és Beloiannisz után BESNYŐN is,

hÉtfŐNKÉNt és CSÜtÖrtÖKÖNKÉNt 19 órától

az iskola tornatermében!
A TRX edzés saját testsúllyal végzett
egyszerű, ám annál hatékonyabb mozgásforma!
Az egyórás edzés alatt zsírt égetünk,
erősítjük az izmokat, segítjük az ízületi mobilitást,
úgy, hogy az egész testet célba vesszük.
A TRX mindenkinek ajánlott,
akinek feltett szándéka, hogy lefaragna testsúlyából,
továbbá:
szeretné egészségesebbnek érezni magát,
szeretne frissebben és energikusabban mozogni,
vagy csak egyszerűen csoportos órán,
jó közösségben edzve, javítana közérzetén.

Az Egészségház fejlesztésére kapott támogatás elnyerésének egyik feltétele volt az épület bejáratának uniós követelményeknek megfelelő akadálymentesítése. Ezt a feltételt is teljesítettük, egészségügyi intézményünk korszerű,
kulturált, emberközpontú körülmények között működhet.
Fejes Zsuzsanna
polgármester

további információ:
Nagy Ákos (TRX-edző) 0630 623 8494

Az első tervezett óra: csütörtökön 19:00!

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: Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com

Készült 650 példányban, 2018. szeptember 11-én

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 4/BH/2018.
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SzIroNtA-utáNPótláS CSoPortoK

2017/18-as tanévben a Szironta Együttes tehetséggondozó és tehetségazonosító foglalkozásokat hirdetett meg.
A Pöttömsziget Óvodában népi játék és zeneóvoda, míg
az Arany János Általános Iskolában csengettyűs foglalkozás biztosította a tanulók zenei fejlesztését.
A népi játék foglalkozásokon a legkisebbek drámajátékokat, népi gyermekjátékokat ismertek meg, valamint egyszerűbb gyermekdalokat énekeltek, a zeneóvodában
pedig játékos feladatok segítségével nyertek bepillantást
a zene világába. Már igen hamar hangszerrel egészültek
ki a foglalkozások, hiszen a hangolt-nyeles Xiloton csengettyűkkel már a legkisebbek is rövid időn belül képessé
váltak megszólaltatni 2-3 hangból álló dallamokat.
Az iskolások ősztől a Nemzeti Tehetségprogram nyertes
pályázatának köszönhetően kezdtek el játszani az Ulwila
módszer egy átalakított verziója segítségével. 2017 decemberében a besnyői Faluházban a gyermekcsoportok
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a Besnyői Népdalkörrel együtt egy karácsonyi koncerttel
kedveskedtek szüleiknek és a megjelent vendégeknek.
Az iskolások az iskolai adventi gyertyagyújtáskor, az

óvodások pedig az óvodai adventi
gyertyagyújtáskor is felléptek saját karácsonyi műsorukkal, a gyermekek és
a csengettyűk csilingelő hangja meghitt perceket okozott az őket hallgatóknak.
Szülők és gyermekek kezdeményezésére tavasszal még egy iskolai
csengettyűs csoport kezdte meg
munkáját. Így már négy csengettyűs
csoporttal készülhettünk a 12. CsengőFestre, ahol ízelítőt adhattak a nebulók a többi együttesnek az első
évben tanult dalaikból, a nap végén
pedig részt vettek a már hagyományossá vált rekordkísérletben, ahol
megdőlt az eddigi rekord, hiszen 294
csengettyű zengte Beethoven Örömódáját, az Európai Unió himnuszát.
A tanév végén minden csoportban
egy kis ajándékot vehettek át a gyerekek az egész éves munkájukért, valamint a 12. CsengőFesten való eredményes szereplésért.
A következő, 2018/19-es tanévben
is mind az óvodában, mind pedig az
iskolában indítunk szakkört megfelelő
igény esetén. Az intézményekben a
gyermekeket és szüleiket tájékoztatjuk
a tervezett foglalkozásokról, és a viszszajelzések alapján döntünk a szakkörökről és azok időpontjáról. Kérjük, figyeljék az óvodai, iskolai híradásokat,
keressék szóróanyagainkat!
További információ Czumpft Krisztinától kérhető (czumpft.krisztina@szironta.hu; 0630 883 5467)
Reméljük, hogy idén is több csoporttal indulhat el a Szironta utánpótlásnevelése.
Szironta Együttes
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