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Az október 13-ai önkormányzati vá-
lasztásokhoz közeledve a Besnyői
Hírmondó mostani lapszámának vá-
lasztási mellékletében a jelöltek arc-
képpel illusztrált bemutatkozásait is-
merhetik meg kedves Olvasóink. Az
elmúlt év történéseiről az október 1-
jei közmeghallgatás alkalmával élő-
szóban ad számot a jelenlegi testület,
majd az ezt követő falugyűlésen be-
mutatkoznak a jelöltek. Szeptember
28-án lesz a szüreti felvonulás és a
bál, valamint a hagyományos Szent

Mihály napi tűzgyújtás programunk, amelyre szintén hí-
vunk és várunk minden érdeklődőt. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb fejlesztések, felújí-
tások történtek Besnyőn. Újabb jó hírt kaptunk: pályáza-

tunk nyert, és ennek révén 10 millió forintot kapunk az is-
kola udvari közösségi tér és játszótér fejlesztésére.

Elektronikai hulladékgyűjtés lesz a faluban, kérem, hogy
lehetőség szerint mindenki éljen az alkalommal, és ily
módon szabaduljunk meg a környezetet terhelő hulladé-
koktól!

A közelgő Idősek világnapja alkalmából szeretettel kö-
szöntöm Besnyő község időseit, és kívánok jó egészséget,
örömöket, minden jót valamennyiüknek!

A választások előtti utolsó lapunk Kedves Besnyőiek! ro-
vatának zárszavaként arra kérem és biztatom Önöket,
hogy október 13-án éljenek választójogukkal, és szavazza-
nak bizalmat azoknak a jelölteknek, akikről úgy érzik, hogy
a hozzáállása és eredményes munkája szeretett falunk bol-
dog jövőjéhez a kulcs!

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!

Meghívó
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatást tart 
2019. október 1-jén 16 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal nagy termében.

A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A közmeghallgatás után falugyűlést tartunk, 
ahol bemutatkoznak a polgármester- és képviselőjelöltek.

Meghívó
Mindenkit szeretettel hívunk

és várunk 
szeptember 28-án szombat este

18.30 órakor 
az iskola udvarában, ahol 19.30-kor 

Szent Mihály napja alkalmából
máglyát gyújtunk. 

Kemencében sült langallóval
várunk minden érdeklődőt.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

Újabb sikeres pályázat, újabb fejlesztés!
Pályázati támogatásnak köszönhetően újabb fejlesztés való sul meg településünkön. 

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
„Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása”

tárgyú, VP6-19.2.1.-63-2-17 számú pályá zati felhívás alapján, 10 000 000 Forint támogatásra.
A fejlesztéssel érintett ingatlan: Besnyő, Iskola köz 1. 7/9. hrsz.

A fejlesztés címe: „Közösségi tér kialakítása, játszótér felújítása Besnyőn.”
A pályázat pozitív elbírálásban részesült és a munkálatok hamarosan meg is kezdődnek.

A támogatásból az iskola udvarán játszótér és közösségi tér kialakítására kerül sor.
Már alig várjuk, hogy örömet szerezzünk iskolásainknak ezzel a fejlesztéssel!

Fejes Zsuzsanna, polgármester
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ELADÓ CSALÁDI HÁZ
Besnyő Község önkormányzat Képviselő-testülete 

értékesíteni kívánja
a Besnyő, Kossuth lajos utca 15.

szám alatti ingatlant.

Az ingatlan megnevezése:
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Az ingatlan tehermentes.
A 809 m2 területű ingatlanon álló családi ház 66,88 m2

alapterületű, a melléképület 10,89 m2 alapterületű.
A telek és a lakóház közmű-ellátottsága: összközmű-

ves (vízhálózat, elektromos hálózat, gázhálózat, szenny-
vízhálózat van).

Az ingatlan 1960-ban, hagyományos építési móddal,
beton sávalapra, tégla teherhordó falazattal, fagerendás
födémmel épült, földszintes, szintelrendezésű, 2 szobás
lakóház. Az építés óta jelentős felújítási munkálatokat
nem végeztek a házon. Állapota felújítandó, karbantar-
tása gyenge. A fűtésről gázkonvektorok gondoskodnak.
Használati melegvíz-ellátás nincs. A ház alaprajzi elren-
dezése közepes. Önálló közműórákkal rendelkezik. 

Az ingatlan helyiségei: előszoba (4,32 m2), közlekedő
(4,64 m2), szoba (22,40 m2), szoba (14,92 m2), konyha-
étkező (16,43 m2), fürdőszoba-wc (4,17 m2)

Az előszoba, a közlekedő és a konyha-étkező burko-
lata pvc, a szobák burkolata parketta, a fürdőszoba-wc
burkolata pedig kerámia lap.

Irányár: 7 600 000 ft

Az ingatlan megvásárlására a Képviselő-testület nyílt 
pályázatot hirdet, melyre minden érdeklődőt várunk.

Érdeklődni az Önkormányzati Hivatalban lehet,
a 06-25-505050-es telefonszámon.

ELEKTRONIKAIELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉSIHULLADÉKGYŰJTÉSI

AKCIÓ!!!AKCIÓ!!!
Besnyő Község Önkormányzata hulladékgyűjtési akciót
szervez.

a gyűjtési akció időpontja:
2019. szeptember 17. 13 órától 16 óráig
2019. szeptember 18. 8 órától 12 óráig

a gyűjtés helyszíne: polgármesteri Hivatal udvara
(Besnyő, Fő utca 35.)

MIKet veszünK át? MIKet veszünK át? 

Egészben lévő elektronikai eszközök, melyek egy háztar-
tásban előfordulhatnak pl.
4 nagy háztartási gépek (pl. mosógép, tűzhely, hűtőgép

stb.)
4 kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, konyhai

gépek stb.)
4 számítástechnikai berendezések (pl. számítógép, tele-

fon stb.)
4 szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió

készü lék, rádió stb.)
4 barkácsgépek (pl. fúrógép, fűnyírógép stb.)
4 világítástechnikai berendezések (pl. lámpák stb.)
4 játékok és szabadidős sporteszközök.

MIKet neM veszünK át?MIKet neM veszünK át?

8 ami nem elektronikai hulladék
8 veszélyes hulladékkal, fertőző anyaggal szennyezett

elektronikai eszközök, alkatrészek
8 szétbontott elektronikai eszközök (pl. törött képcsöves

eszközök, kompresszor nélküli hűtők stb.).

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb mérték-
ben hasznosuljanak, illetve a környezetre, emberre ve-
szélyt jelentő anyagokat ellenőrzött körülmények között
kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünkTegyünk együtt környezetünk
tisztaságáért!tisztaságáért!

JárdafelÚJítás
településünKön

Az Új utcában 
már befejeződött, 
a Kossuth utcában 
pedig folyamatban 
van a járdafelújítás. 
Ezúton is köszönöm 
mindenkinek 
az együttműködését 
és a türelmét.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

VÁLTOZIK A B3 MOBIL BANKFIÓK
NYITVATARTÁSI IDEJE

Október 1. napjától
a B3 TAKARÉK Szövetkezet által működtetett

MOBIL BANKFIÓK
minden páros héten csütörtökön 12:00 órától

14:00 óráig lesz elérhető településünkön.

Besnyői Búcsú
Az idei besnyői búcsú időpontja:

2019. október 13.
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Felújítás
az óvodában

Megújult nyáron a Maci csoport szobája. Új
padlót, lambériát és festést kapott a csoport-
szoba. Fontos számunkra, hogy tiszta, kultu-
rált környezetben tölthetik mindennapjaikat
az ovisok.

Fejes Zsuzsanna
polgármester

elsŐ napOK az ÓvOdáBan
„Tudod mi az óvoda,
miért járunk mi oda?
Vígan játszunk, nevetünk,
barátok közt lehetünk.”

(Aranyosi Ervin)

„Gyermekünk születésével egyedi, kivételes kinccsel gazdagodott a világ. A legértékesebb, amit adhatunk nekik, hogy
segítjük őket ráébreszteni arra a lehetőségre, amit egyedülállóságukkal adhatnak a világnak.” (Peter Kline)

Zumba® Kids Besnyőn ovisoknak és iskolásoknak
Hogy mi is az a Zumba® Kids?

A Zumba® Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható táncos fitnesz
program, mely során az aerobic mozdulatok beépülnek a különböző latin
zenékre készült táncos koreográfiákba. A Zumba® Kids ennek kifejezetten
gyermekek számára kifejlesztett egyszerűbb, játékos változata, amely
lányok nak és fiúknak egyaránt szól.

A legfőbb cél, hogy a gyermek élvezze, amit csinál, és ezen kívül fej-
lessze a ritmusérzéket, a koordinációs képességeket, az egyensúlyérzéket.
Itt nincs verseny, megmérettetés, követelmény.

Az órák során sokat játsszunk és beszélgetünk is, tapasztalataim szerint
a legtöbb zenét, mozgást kedvelő gyermek imádja és nyitottá válik.

Első ingyenes bemutató óra: 
szeptember 18-án:

16:15 órától ovisok (3–7 évesek)
17:15 órától iskolások (7–14 évesek)

Mit hozz magaddal?: jókedvet, nyitottságot, kényelmes öltözéket,
váltócipőt, innivalót.

Bejelentkezést kérek szépen a 06 20 312 4895 telefonszámon.
Helyszín: Tornaterem (Besnyő, Kultúr köz 1–3.)

Várom a gyerkőcöket szeretettel!
Tóth Andrea

Zumba Fitness Instruktor
Aerobik edző
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Igen, az utolsó pillanatban kegyes lett
hozzánk az időjárás, hisz megkezdő-
dött az iskola. 

A 2019/2020-as tanévet 123 tanuló-
val, 19 új elsős diákkal kezdtük. Há -
rom napközis csoportot indítottunk, s
a 4. osztálytól tanulószoba segíti a
gyerekek másnapi felkészülését. Két
új kolléganő állt munkába: Karácsony
Márta a 3. osztály tanítója, Fónad Vik-
tória az 1. osztályosok napközis tanító
nénije. Nekünk, pedagógusoknak
szinte összeér az előző tanév az új tan-
évvel. Tárgyi feltételeink annyiban
változtak, hogy a nyáron beszerelésre
került egy interaktív tábla. A nyári kar-
bantartás most a pincére korlátozó-
dott, hisz az érintésvédelmi felülvizs-
gálat számos hiányosságot tárt fel.
Nagyon nagy szükség lenne székek és
padok cseréjére, hisz már nagyon el-
használódtak. 

A tanév indítása sosem könnyű fel-
adat. Büszke vagyok kollégáimra, ma-
gunkra, hogy sikerült mindent jól elő-
készíteni. Már az indulásnál mindenki
tudta, mi a dolga. Lett tantárgyfelosz-
tás, órarend, s nem utolsósorban van
pedagógus. Annyi változtatást tettünk
az idei tanévben, hogy nem lesz min-
den hónapban fogadóóra, hisz eddig
is a szülők akkor jöttek amikor tudtak.
Most, ha lehet kérni, egyeztetett idő-
pontban várjuk szeretettel a szülőket.
Kérésem: a tanórát semmiképpen ne
zavarjuk meg! 

A Hankook pályázat segítségével
2 szaletlit helyeztünk el az udvarban,
s számos sporteszközt vásároltunk a
szabadidős tevékenységek színesíté-
sére. Még egy homokozó fog elké-
szülni a kicsiknek. Elkezdődött valami
az iskolaudvarban, mely fejlesztést
szeretnénk folytatni. Tehetséggondo-
zásról, felzárkóztatásról, szakkörökről,
szabadidős tevékenységekről az első
szülői értekezleten kapnak tájékozta-
tást a szülők. 

Mindamellett, hogy az iskola elsőd-
leges célja a nevelő-oktató munka,
már is 2 szabadidős programmal kez-
dünk. A Székesfehérvári Egyház -
megye pályázatán egy pákozdi kirán-
dulást nyertünk, amire szeptember
28-án kerül sor. Ezen a napon Hon-
védfesztiválon veszünk részt, szinte az
egész iskola.

Szeptember 25-ére tervezzük a hul-
ladékgyűjtést. Kérem a szülőket, hogy
ilyen módon is segítsék az iskolát, hi-
szen elsősorban a gyerekekre fordító-
dik a kapott összeg. A papírt össze-
kötve kérjük hozni!

Az étkeztetés szervezése megvál -
tozott. Az önkormányzat kiküldi a
számlát, mely alapján átutalással, il-
letve pénztári befizetéssel tud a szülő
fizetni.

Készülünk egy 60 éves évforduló
megünneplésére, mivel ezt az épüle-
tet 1960-ban adták át. Ezért kérem, ha
a nagyiknak van valamilyen emléke,
amit közzé lehet tenni (fotó, írásos do-
kumentáció), azt kérem, juttassák el
hozzám!

Azon dolgozunk, hogy minden kis-
diák a képességeihez mérten teljesít-
sen, s szeressen iskolába járni. Ered-
ményes, jó hangulatú tanévet kívá-
nok!

Mátyási Sándorné

„Itt van az ősz, itt van újra”
Iskolai hírek
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Máriabesnyőn jártunk

Bárna, Palóc fesztivál

a Besnyői népdalkör hírei
Júliusban a Kulcsi Vidám Emberek Közössége meghívta
szereplésre a Besnyői Népdalkört, a Nemzetközi Duna
menti Idősek Világtalálkozójára, Kulcsba. Summás népdal-
csokrot és bajor sörivó dalt adtunk elő Papp László gitár-
kíséretével.

Augusztus elején a Palóc Fesztiválon szerepeltünk, Bár-
nán. Azokkal a summás- palóc dalokkal és bodonyi lako-
dalmas (hérész) összeállítással léptünk fel, amelyeket még
a népdalkör alapító asszonyaitól tanultunk. Nagyra érté-
kelték a hagyományőrző tevékenységünket, hogy a

Dunán túlon is őrizzük a palóc dalkincset. Szálláshelyünk
Salgótarjánban volt, másnap egy erdei úton felmentünk
Salgó várába. Megérte a fáradságot, mert páratlan kilátás-
ban gyönyörködtünk.

Hazafelé útban megnéztük Parádon a Hintómúzeumot,
Máriabesnyőn pedig a Bazilikát.

Augusztus 17-én Beloianniszban szerepeltünk az ünnepi
rendezvényen. Műsorunkért nagy tapsot kaptunk. 

Szuszán Jánosné
népdalkörvezető

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, 2019. szeptember 2-án

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

Megrendelés száma: 4/BH/2019.



15. évadát kezdi meg a szironta együttes 

Bár 2004 decembere óta van kapcsolatunk a csengettyűk-
kel, az első teljes évadot 2005 szeptemberétől számíthat-
juk, így az idei évben kezdhettük el a 15. teljes évadunkat.
A tizenöt év hosszú idő, lassan felnő az együttes.

Az évadot Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában
2019. szeptember 29-én, vasárnap 11 órakor kezdődő kon-
certtel indítjuk. A Budavári Palota patinás hangversenyter-
mében a miskolci Kisharang Együttessel és a Wéber István
Női Karral közös előadásban kortárs és klasszikus zenemű-
vek mellett populárisabb dallamok is felcsendülnek. 

Az év legdolgosabb időszaka az advent, idén sem lesz
másképp: már jelenleg is több mint 10 koncert szerepel
naptárunkban, terveink szerint idén sem állunk meg ennek
duplája alatt. 

Két nagykoncertünk is lesz: Miskolcon a Zenepalotában
2019. november 30-án indítjuk, és Besnyőn, a Faluházban,
advent utolsó napjaiban mintegy lezárjuk a karácsonyi idő-
szakot. Mindkét koncerten „nagyzenekari” felállásban
is felcsendülnek a harangok, közel 20 zenész közreműkö-
désével. Az év végén, az előzetes tervek szerint idén is
lehe tőséget kapunk a Papp László Arénában a Budafoki
Dohnányi Zenekar karácsonyi koncertjén harangjaink
megszólaltatására. Az egyeztetések zajlanak, a részletekről
a későbbiekben tájékoztatjuk közönségünket. 

Az előadó-művészeti tevékenységünk mellett már szak-
köri tájékoztatóinkat is megkapták a gyermekek és a szü-
lők. Ebben a tanévben a már megszokott foglalkozásokon
a gyermekek zenei előkészítéssel, népi játékokkal, csen-
gettyűvel és citerával ismerkedhetnek meg, illetve foly-
tathatják az eddig elkezdett munkát. Újdonság, hogy ter-
veink szerint idén szakköreink a környező településeken
is elindulhatnak. Tavaly több mint 40 gyermek vett részt
tan órán kívüli foglalkozásainkon. Reméljük, hogy idén is
minél több nebulóval találkozhatunk értékteremtő prog-
ramjainkon!

Irodai szolgáltatásainkkal (nyomtatás, szkennelés, fény-
másolás, iratszerkesztés, számítógép használat, adóbeval-
lások készítése, önellenőrzése stb.) munkatársaink a meg-
szokott időpontban, hétfőtől csütörtökig 10–15 óra között
várják az érdeklődőket a Besnyő, Viola utca 5. címen talál -
ható irodánkban. 

Az év vége felé érdemes kicsit vissza is tekinteni: egy
sikeresen lezajlott tavaszi CsengőFest rendezvényen újabb
csengettyűs rekord született, közreműködtünk a helyi
Arany János Általános Iskola Hankook-pályázatának meg-
valósulásában, augusztus végén pedig 21 gyermek isko-
lakezdését könnyíthettük meg a több mint 100 000 Ft ér-
tékű tanszeradományunkkal, melyet Léhner Nikoletta csa-
ládsegítő közbenjárásával juttattunk el a rászoruló csalá-
doknak. 

Ebben az évadban technikai értelemben is fejlődhetünk:
elkészültek új ar cu latunk elemei, a látogatók a 

www.szironta.hu és a www.sziront.art honlapon már az
új megjelenéssel találkozhatnak, tevékenységeink szét -
választását is elkezdtük: az előadó-művészet szironta
név alatt, az irodai szolgáltatások, egyesületi tevékenység
sziront.art név alatt zajlanak, míg az oktatási tevékenység
szironta szakkörök – szisza brand alá kerül.

Reméljük, hogy idén is számíthatunk közönségünkre,
várjuk Önöket programjainkra, koncertjeinkre! 

Sólyom Balázs
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lovasnapi gondolatok
Elérkezett a várva várt lovasnap, me-
lyet még az időjárás is támogatott.
A verőfényes nyári napon a gyerekek
kikapcsolódására számtalan lehető-
ség kínálkozott. Ugrálóvár, arcfestés,
a kreatív sátorban különböző kéz-
ügyességi lehetőségek adódtak. Nyíl-

vesszőzésre, lovaglásra, lovaskocsi-
zásra is volt lehetőség. Az Egyesület
Kreatív csoportja elindította a „ Mara-
toni kötés” programot, hogy a kötés
kedvelői is megtalálják elfoglaltságu-
kat egy ilyen nevezetes napon. A gye-
rekek szórakoztatása mellett javában

zajlottak a színes, színvonalas lovas
programok, a country-s lányok elő-
adása, valamint záró akkordként a be-
tyáros bemutató. 

A szervezők ezúton is köszönetet
mondanak mindenkinek, aki a rendez-
vény sikeréhez hozzájárult.
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szeptember 28-án szombaton
A menet 14 órakor indul az Iskola udvarából

MEGÁLLÓK:

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 20 órától 
hajnal 3 óráig a Faluházban

Belépő ára: 1500  Ft 
Jegyek elővételben kaphatók.

Érdeklődni a 
06 30 719 6907 telefonszámon. 


