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Már megnyert pályázatainkból a 2010. évben megvalósuló 
fejlesztések:
– Játszótér kialakítása
– Sportöltöző, régi tűzoltó szertár, régi ravatalozó külső fel-
újítása
– Sportpálya kerítésének felújítása

Még elbírálás alatt lévő pályázataink:
– Műfüves sportpálya kialakítása
– Falunapi rendezvény
– Utcanévtáblák
– Az iskola tetőfelújítása, külső nyílászáróinak cseréje, a be-
járat akadálymentesítése.

Nem kis gondot okozott a hónap közepén a kemény téli idő-
járás, a nagymennyiségű hó és a viharos szél. A rendkívüli 
hóhelyzetben a Sallai Mg. Szövetkezet sietett segítségünkre, 
és 3 erőgéppel dolgoztak útjaink megtisztításán, illetve kise-
gítették szorult helyzetükből a Pusztaszabolcs és Besnyő kö-
zötti úton a hóban elakadt járműveket. Nagyon köszönjük a 
segítséget! 
Reméljük, jövő télig már nem kell szembenéznünk hasonló 
helyzettel, mert végre tavaszodik, megérkezett az enyhébb 
idő. Ez adjon mindannyiunknak új erőt az előttünk álló fela
datokkal való megbirkózáshoz!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

MEGHÍVÓ
Emlékezzünk együtt 1848 hőseire!
Szeretettel meghívjuk a besnyői Faluházban
március 12én, pénteken 12 órakor kezdődő
ünnepségre, ahol az Arany János Általános Iskola
alsó tagozatosai adnak ünnepi műsort!

Második fordulójához érkezett az Adonyi Kistérségi Duna Fesz-
tivál február 20án, szombaton. Az újabb helyszín a besnyői Fa-
luház volt, a műfaj pedig kórusok, pávakörök, népdalkörök és 
szólóénekesek előadása. 

Folytatás a 2. oldalon

Duna Fesztivál – énekre hangolva

• • •• • •

Sok boldogságot kívánunk Nőnap alkalmából a besnyői hölgyeknek!

Kedves Besnyőiek!

Nehéz időszakon vagyunk túl, és sajnos, a 
megszorítások és a gazdasági válság hatásai 
miatt jelenleg sincs könnyű helyzetben ön-
kormányzatunk. Így továbbra is igen körülte-
kintően és takarékosan kell gazdálkodnunk.

Sajnos, több esetben tapasztalom, hogy a 
lakosság felé az Önkormányzat munkájáról, a költségvetésről 
nem valós információk jutnak el, ezért 

HANGSÚLYOZOM, HOGY ÖNKORMÁNYZATUNKNAK JE 
LENLEG NINCS SEM HITELE, SEM TARTOZÁSA!!!!!

Kérem Önöket, hogy olvassák a Besnyői Hírmondót, és 
amennyiben tehetik, jöjjenek el képviselőtestületi üléseink-
re!

Költségvetésünkben az intézményeink működéséhez szüksé-
ges kiadásokkal, az Önkormányzat által kötelezően kifizeten-
dő költségekkel és lehetőségeinkhez mérten a lakosság minél 
szélesebb körben való támogatásával számoltunk. 

Például: 
– a gyermekétkeztetés esetében 
– az óvodában az egész napi étkezés: 672,50 Ft 
az önkormányzati hozzájárulás: 327,50 Ft 
– az iskolában az egész napi étkezés: 823,75 Ft 
az önkormányzati hozzájárulás: 401,25 Ft
– tankönyvvásárlási támogatás: 5000 Ft/fő/év 
– első lakásukat vásárló házasoknak 100.000 Ft kamatmentes 
kölcsön 
– 65 év felettieknek: 3000 Ft/fő/év.

Továbbá  önkormányzatunk hozzájárul a 
– gyógytestnevelési, 
– logopédiai feladatok ellátásához, 
– orvosi ügyelet ellátásához, 
– családsegítő, gyermekjóléti, házi segítségnyújtás feladatok 
ellátásához, 
– a szociális étkeztetéshez, szociális ellátásokhoz, 
– a civilszervezetek támogatásához.

Szeretném hangsúlyozni, hogy – saját kérésemre – a megvá-
lasztásom óta a mai napig a polgármestereknek adható leg-
minimálisabb fizetést veszem fel. 

Remélem, Önök is egyetértenek velem abban, hogy – anyagi 
helyzetünktől függetlenül – ne mondjunk le a pályázati forrá-
sokból támogatott fejlesztésekről, hiszen a fejlesztések által 
válnak intézményeink, köztereink, településünk élhetőbbé?!
Egyébként is csak olyan pályázatokon indulunk, melyeknél a 
támogatás mértéke magas, legalább 8090%, vagy teljes egé-
szében támogatottak.
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A tavalyi évben sajnos, kevesebb csecsemő született községünk-
ben, mint egy évvel ezelőtt. A gyermekek létszáma azonban nem-
csak a születéstől, hanem a ki és beköltözések számától is függ. 
A január hónapról készült éves jelentés szerint jelenleg Besnyőn a 
06 éves korú gyermekek száma 89 (ide számítanak a 7. életévük 
betöltése előtti napig azok a gyerekek, akik még iskolai tanulmá-
nyaikat nem kezdték meg).
Szeretném a 2009ben született csecsemőket bemutatni, születé-
si sorrendben:

A Népdalkör programjából
A Besnyői Népdalkör szerepel a XVII. Fejér Megyei KorTárs Nyugdíjas 
kimitud? 2010 rendezvényen, a székesfehérvári Szabadművelődés 
Házában, február 28án. Műsorukban bordal összeállításuk, valamint 
Szuszán Jánosné felvidéki népdalcsokor szólója csendül fel.

Baba- és gyermekruha,  
valamint használati tárgyak börzéje

2010. május 8-án, szombaton 9:00–12:00-ig Besnyőn, a Faluházban 
vásárt tartunk:
Olcsó, de jó minőségű baba és gyermekruházat, cipő /014 év/ 
babafelszerelés (hordozó, babakocsi, kiságy stb.), kismama ruházat, 
játékok, mesekönyv
Akár vásárolni, akár eladni szeretne, szívesen várjuk!
Ha problémát okoz a gyermekfelügyelet, játszósarok kialakítására is 
gondoltunk.
További információkért felkereshető telefonon vagy személyesen:
Fenekesné Placskó Piroska 06 (20) 3285468 vagy
Páli Szilvia védőnő 06 (25) 233207 vagy 06 (70) 5620143.
Az asztalfoglalási igényüket (ingyenes) kérjük, legkésőbb május 6-ig 
jelezzék vissza!

Csengettyű bál 
A rendkívüli hóhelyzet ellenére kilencvenen vettek részt a Sziront’Art 
Egyesület idei Csengettyű bálján, február 14én, amely a Szironta együt-
tes 40 perces csengettyűkoncertjével kezdődött. Itt mutatták be a lányok 
új formaruhájukat is. A játékokkal, bingóval, tombolával tarkított báli 
program hajnalig tartott.

Simon Szilárd Attila 
11.20. 

– Mikus Mónika

A február 5-ei iskolai farsangi bált – hagyományteremtő módon – a 
nyolcadikosok palotás tánca nyitotta meg

Óvodánkban jelenleg 40 gyermek vesz részt a kompetencia alapú óvo-
dai programban.
Bevezető pedagógusok: Cziberéné Nagy Mária és Madarász Viktorné
A projekt segítségével szeretnénk elérni:
• Új módszerek, eszközök megismerését,
• Az ismeretek gyakorlati alkalmazását, majd ezek átadását a kollégák-
nak, hogy általa emelkedjen a képzettségi szintünk
• A gyermekek személyiségfejlesztése még magasabb szinten valósul-
jon meg
• A fogyatékkal élőket még jobban elfogadjuk, céltudatosabban fejlesz-
szük és hátrányaikat a lehetőségeikhez mérten csökkentsük
• Az óvoda–iskola közötti átmenet nehézségei tovább csökkenjenek
• Közvetlen partnereink még inkább elégedettek legyenek óvodai ne-
velésünkkel.
A programcsomag bevezetésének lépései:
• A szükséges technikai eszközök beszerzése megtörtént.
• Részt veszünk a képzéseken.
• A pályázat céljáról, várható eredményéről, a tevékenységekről és az 
eszközökről szülői értekezleten is tájékoztattuk a szülőket.
• A szülőket bevonjuk a programba – a gyűjtésekbe.
• Az új ismereteket átadjuk a nevelőtestületnek.
A Pöttömsziget Óvoda nevelési programjának fejlesztése az óvodai ne-
velés kompetencia területeinek adaptációjával történik. A komplexitás 
három kategóriára épül:
• Játék, érzelmi, erkölcsi nevelés
• Integráció, inkluzív pedagógia
• Óvodaiskola átmenet
A projekt szakmai megvalósításának témakörei: tűz, víz, föld, levegő.
A projekt fontos eleme:
• A differenciált fejlesztés.
• a gyermekek fejlődésének nyomon követése.
Remélhetőleg ezek a gyermekek majd zökkenőmentesen beilleszked-
nek az iskolai életbe, és a széles körű személyiségfejlesztés hatására 
kiegyensúlyozott gyermekként kezdik meg az iskolai életet.
A szülő joggal várja el, hogy gyermekének egyszeri és megismételhe-
tetlen, a fejlődése szempontjából nagy jelentőségű óvodáskora magas 
szakmai színvonalú pedagógiai környezetben, boldogan teljék. Mi min-
den erőnkkel ezen munkálkodunk.

Gönczölné Rákász Zsuzsanna
óvodai projekt szakmai vezetője

Örömmel tájékoztatjuk kedves besnyői polgárainkat, hogy önkormány-
zatunknak sikerült egy 100%ban támogatott (0 Ft önkormányzati hoz-
zájárulás szükséges!) pályázat keretében az alább felsorolt – és a képen 
látható – eszközöket beszerezni a Pöttömsziget Óvoda számára:
– egy teljes szekrénysor az egyik csoportszobába,
– 1 db kivetítő (projektor),
– 1 db vetítővászon,
– 1 db Panasonic mini hifi
– 1 db 82 cm képátmérőjű LCD televízió,
– 1 db DVD lejátszó,
– 1 db hordozható magnó,
– 1 db szőnyeg az egyik csoportszobába,
– 3 db felnőtt szék,
– fejlesztőjátékok,
– 1 db fényképezőgép
– takaróháló a homokozóra,
– hernyó mászóka az udvarra.
Sajnos, ennek a 2009. évi a pályázatnak a keretében az iskolai eszkö-
zök fejlesztésére, bővítésére nem pályázhattunk, az alacsony tanulói lét-
számok miatt. Viszont, mint emlékezetes, 2008ban sikerrel szerepeltünk 
egy 100 százalékban támogatott pályázaton, amelynek eredményekép-
pen 2,5 millió forintot fordíthattunk az iskolai informatikai labor korszerű-
sítésére, és így 20 db korszerű, új számítógéppel (LCD monitorokkal, új 
billentyűzettel ) és lézernyomtatókkal gazdagodott iskolánk.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

2009 besnyői újszülöttjei 

Alaposan megtelt a Faluház az eseményre, a fellépők és a közönség 
létszáma jócskán meghaladta a százötvenet. Az adonyi Kulturális
Közösségi Központ és Könyvtár és mint vendéglátó, a Sziront’Art 
Közhasznú Egyesület közös rendezvényét Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester nyitotta meg, majd Erős Dorottya, a műsorvezetőként is 
ügyes Szirontalány a házigazdákat képviselő Osuszd Ottíliát szólította a 
mikrofonhoz. Otti népdal szólója méltán aratott nagy sikert. Őt követte 
a Besnyői Népdalkör, amely alkalomhoz illő népdalcsokrával, különösen 
a Szirontás Germán Márton közreműködésével előadott tréfás népdallal 
magasra emelte a hangulatot. Utánuk a Jankovicsné Ádám Judit vezette 
adonyi Gyöngyvirág Női Kar következett, akik néger spirituálétól Bár-
dos Lajos népdalfeldolgozásig többféle kórusművet szólaltattak meg, 
libabőröztetően szépen. 
Lénárt Istvánné, a Kulcsi Népdalkör vezetője nem is szólalt meg egyköny-
nyen, amikor bemutatta az idén 15 éves jubileumát ünneplő népdalkört. 
Előadásukban ismert népdalokat hallhatott a közönség. A Perkátai Nyug-
díjasok Baráti Körének Népdalköréről az egyesület vezetője, Dr. Nagy 
Andrásné mondta el, hogy három éve alakultak. Előadásukban népdalok 
csendültek fel. A „Harmónia” Énekkar Pusztaszabolcsról érkezett, szin-
tén az alkalomhoz illő népdalokkal örvendeztették meg a hallgatóságot. 
Nem kis meglepetést okozott a szabadegyházi „Vadon nőtt gyöngyvi-
rág” Vegyeskar. Hangszerekkel kísért előadásukban régi katonanótákat 
hallhattunk, a közönség visszatapsolta őket. 
Kedves színfoltja volt a bemutatónak Szuszán Jánosné és Takács Tünde 
produkciója, amelyben tréfás dalokat adtak elő, megnevettetve, meg-
tapsoltatva a közönséget. 
Zárásképpen egy régen várt eseményre került sor: a Besnyői Népdalkör 
és a Szironta Citerazenekar – Germán Márton harmonikajátékával kiegé-
szítve – közös rábaközi csokrot adott elő, rendkívül magas színvonalon. A 
közönség szűnni nem akaró tapsát az előadók ráadással hálálták meg. 
A Kistérségi Duna Fesztivál tematikus bemutatósorozatról annak koor
dinátora, Percsi Tibor elmondta, hogy a megvalósításhoz a Közkincs 
Kerekasztal és az Oktatási Minisztérium pályázatán 900900 ezer, ösz-
szesen 1,8 millió forintot nyertek. E pályázati forrás segítségével vá-
lik lehetővé a kistérségben működő kulturális csoportok, együttesek, 
egyesületek, civilszervezetek, szólisták, képzőművészek és kézművesek 
bemutatkozása, és a róluk szóló tájékoztató füzet megszületése, amely 
ismertté teszi nevüket, elérhetőségüket, így hozzájárul valódi közkinccsé 
válásukhoz. 
A rendezvényt a TV Kulcs is megörökítette, letölthető a www.tvkulcs.hu 
honlapról.
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Duna Fesztivál – énekre hangolva
Folytatás az 1. oldalról

Besnyő Község Önkormányzatának 2010. évi költségve-
tését meghatározó kiadások összege: 211.300.000 Ft.

Az állami támogatás mindösszesen 88.645.275 Ft, ami 
20.000.000, azaz Húszmillió forinttal kevesebb, mint a 
tavalyi volt!

A fenti számokból jól látható, hogy a normatív támoga-
tás drasztikusan csökkent, hiszen
még a költségek felére sem nyújt fedezetet!

Önkormányzatunknak jelentősebb bevétele keletkezik
– a gépjárműadóból:8.500.000 Ft 
– az iparűzési adóból: 35.000.000 Ft

Jelentősebb kiadásaink, a teljesség igénye nélkül:
– Iskola működésére: 62.513.000 Ft        
– Óvoda működésére: 34.783.000 Ft             
– Önkormányzati hozzájárulás az   
   Iskolai étkeztetéshez: 3.918.000 Ft                            
– Önkormányzati hozzájárulás az
   Óvodai étkeztetéshez: 5.558.000 Ft
–  Zeneiskola működéséhez: 1.500.000 Ft
– Logopédia, gyógytestnevelés: 1.000.000 Ft
– Tankönyvvásárlási támogatás: 635.000 Ft
– Szociális ellátásra: 3.390.000 Ft
– Tanuszoda üzemeltetéséhez: 4.751.000 Ft
– Központi orvosi ügyeletre: 1.040.000 Ft
– 65 év felettieknek (3000 Ft/fő): 900.000 Ft
– Az Önkormányzat által kötelezően folyósítandó szociális 
ellátásokra és átmeneti segélyekre: 2.686.000 Ft   
– Civilszervezetek támogatására: 2.250.000 Ft

              Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Pár gondolat a  
2010. évi költségvetésről 

Köszönetnyilvánítás
Gábor Ferenc családja ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik osztoznak fájdalmukban. 

Óvodai örömhír!

A kompetencia alapú óvodai programcsomag 
bevezetése a Pöttömsziget Óvodában

Minden csecsemő családjának gratulálok, és jó egészséget kí-
vánok a magam, és az egész község nevében! A babák fotóiból 
készült tabló egész évben megtekinthető a védőnői tanácsadó vá-
rótermében.

Páli Szilvia 
védőnő

Erős László 
2009. 01.18. 

– Virág Zsuzsanna

Jámbor Tímea 
02.19. 
– Kovács Mária

Gyurnik Mihály Tamás 
03.19. 
– Gelencsér Ágnes

Szűcs Bodza 
04.20.

– Mezei Zsuzsanna

Gábor Gyula Levente 
04.22. 
– Makai Szilvia

Vargyas Tímea 
06.04. 

– Germán Tímea

Kaszap Elina 
06.13.

 – Bartalos Tünde Juhász Petra 
06.18.
– Viczing Orsolya

Gábor Adél 
06.25. 
– Nagy Andrea
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fizetett politikai hirdetés

fizetett politikai hirdetés
MEGHÍVÓ Tavaszköszöntő bálba

A Pöttömsziget Óvodába járó gyermekek szüleinek 9 fős csapata – ha-
gyományteremtő szándékkal – tavaszköszöntő bált rendez az intézmény 
támogatására, 2010. március 13-án.
A jótékony célú rendezvény bevételéből a foglalkoztató termek ablakaira 
szeretnénk redőnyt készíttetni, amelyhez mindennemű támogatást szere-
tettel várunk és köszönünk! 
Jegyek kaphatók az óvodában és Madarász Viktor üzletében, asztalfogla-
lás: 06 20 328 5468.

A szervezők nevében: Fenekesné Placskó Piroska


