2010. július

Kedves Besnyőiek!
Sűrű heteket tudunk ismét magunk
mögött. Sikeresen rendeztük meg a
falunappal egybekötött családi napot,
amely a Nemzetközi Gyermeknapon a
községünkben élő és az itt vendégeskedő gyerekeknek egy szép ajándékot
is termett: átadtuk a várva várt játszóteret.
Megújult néhány közintézményünk, elballagtak nyolcadikosaink. Köszöntöttük pedagógusainkat, és az elmúlt hónapban ismét bebizonyítottuk, mi, besnyőiek: a bajban
lehet ránk számítani, legyen egy beteg besnyői gyermek
családjának a támogatásáról vagy az északi országrész
árvíz sújtotta településeinek egyikén élőknek küldött
adományokról szó. Újra jól vizsgázott Besnyő összefogásból!
E szívet-lelket melengető történések felidézése után egy
kicsit prózaibb témákról.
A nagy esőzések következtében Besnyőn is nagyon elszaporodtak a szúnyogok, ezért Önkormányzatunk légi
és földi szúnyogirtást végeztetett július 9-én, ami remélhetőleg hozzájárul az itt élők közérzetének javításához.
Jó hír a besnyői általános iskolába járóknak, hogy a tankönyvvásárláshoz 5-5 ezer forinttal támogatást ad Önkormányzatunk minden iskolásnak, aki a mi iskolánkba
jár, és egyébként nem ingyen kapja a tankönyveket. Önkormányzatunk augusztus 25-én közmeghallgatást tart,
amelyre minden besnyőit szeretettel hívok meg e helyről
is.
Valamennyi besnyőinek jó egészséget, kellemes nyarat
kívánok
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Játszóteret avattunk
Régen várt pillanathoz érkeztünk, olyan örömteli
eseményhez, amely egész
Besnyő számára nagyon sokat jelent: végre van a gyermekeinknek játszótere!
Besnyő Község Önkormányzata – még a 2008.
évi ÚMVP keretében –,
Falumegújítás és -fejlesztés
jogcímre benyújtott pályázatával közel 11 és fél millió
forint támogatást nyert el,
mely összegből több, mint
3 és fél millió forintot fordíthatott önkormányzatunk
a játszótér építésére. Ebből
a támogatásból valósítjuk
meg a sportpálya fejlesztését és a régi ravatalozó külső felújítását is.
Alig emlékszem, mikor volt a faluban játszótér. Ezért is örültem
nagyon, amikor lehetőségünk nyílt pályázatot beadni egy nemzetközi szabványoknak is megfelelő játszótér létesítésére.
Külön öröm a számomra, hogy Besnyő község ajándékát, az új
községi játszóteret éppen a gyermeknapon adhattuk át a besnyői
– és a vendégségbe hozzánk látogató – gyerekeknek.
Kedves Gyerekek! Kérlek benneteket, vigyázzatok rá, hogy még
sokáig örömötöket lelhessétek a játszótéri játékokban!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzata rendezésében
KÖZMEGHALLGATÁS lesz a Faluházban
2010. augusztus 25-én, szerdán, 17 órai kezdettel.
Napirendi pontok:

ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS
Valamennyi gyermeknek,
aki a besnyői Arany János
Általános Iskolába jár, a tankönyvek megvásárlásakor
5.000 forinttal kevesebbet
kell fizetnie fizet a tankönyvekért! Önkormányzatunk
így támogatja mindazokat,
akik a besnyői iskolát választották.
A kedvezmény természetesen azokat nem érinti, akik
ingyen kapják a tankönyveket.

MEGHÍVÓ
2010. szeptember 22-én,
szerdán 17 órakor
a besnyői Faluházban

FALUGYŰLÉS
lesz, ahol bemutatkoznak a
2010. évi önkormányzati
választásokon induló
polgármesterjelöltek és
települési képviselőjelöltek.
Mindenkit szeretettel várunk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

1. Jelentés a lejárt határidejű
határozatokról
Beszámoló a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
2. Beszámoló az Önkormányzat éves munkájáról
3. I. félévi költségvetési zárszámadás
4. Beszámoló az Arany János
Általános Iskola 2009/2010es évéről
5. Beszámoló a Pöttömsziget
Óvoda 2009/2010-es évéről

6. Beszámoló a háziorvosi
munkáról
7. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről
8. Beszámoló a „Besnyőért
Közalapítvány” éves működéséről
9. Bejelentések
A Közmeghallgatásra
mindenkit szeretettel meghívunk és elvárunk!
Besnyő Község Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
1

Ballag már…

Komplex fejlesztés kicsiknek és nagyoknak
Megvalósult egy régi tervünk, lehetőségünk nyílt egy játszóteret
építeni a kicsiknek, kívülről felújítani a sportöltözőt, megcsináltatni a sportpálya kerítését, és a
régi ravatalozó is megújulhatott
külsőleg. Még a 2008. évi ÚMVP
keretében nyert önkormányzatunk 11 240 953 Ft pályázati forrást, amiből a fenti fejlesztések
mostanra elkészültek.

Elbúcsúztak a 8. osztályosok.
A besnyői Arany János Általános iskola 2009-2010-es
tanévében végzett nyolcadikosok osztályfőnöke Hortiné
Tiringer Julianna volt. Hagyományaink szerint a 7. osztályosok búcsúztatták a ballagókat, majd az iskola igazgatója, Drippey László igazgató úr mondott ünnepi beszédet,
végül Gémesiné Fejes Zsuzsanna köszöntötte a végzősöket. Búcsúzóul Tóth Árpád szavait idézte, és e gondolatokkal bocsátotta útra a ballagó nyolcadikosokat:
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”
A ballagók névsora:
Andrási Kristóf
Csuka Alex
Döme Nikoletta
Fabók Patrik
Fejes Fanny
Fenyves Richard
Gábor Tamás
Hagya Gábor
Hordós Szabina

A pályázat elszámolás dokumentációja

Jámbor Imre
Kokics Viktória Claudia
Pető Alexandra
Pintye Hajnalka
Szalados Annamária
Noémi
Takács Attila Wilson
Varga Nikolett
Veszeli Vivien

Köszöntöttük
a pedagógusokat
Pedagógusnap alkalmából szerény ajándékkal köszöntöttük az Önkormányzat és Besnyő lakói nevében az
óvodai és az iskolai dolgozókat, pedagógusainkat.
Besnyő hálás pedagógusaink áldozatos munkájáért,
hogy nap mint nap gyarapítják gyermekeink ismereteit, szeretettel adják át nekik tudásukat, gondoskodnak
testi-szellemi fejlődésükről. Önkormányzatunk minden
pályázati lehetőséget megragad és saját erejéhez mérten is mindent elkövet, hogy kincseink, gyermekeink a
besnyői intézményekből majdan elballagva minél magasabb színvonalon, minél több tudással felvértezve
folytathassák tanulmányaikat.
Külön köszönetet mondok az óvodai és az iskolai pedagógusoknak a Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Besnyőn c. programban végzett munkájukért.
Mindannyiunk nevében jó egészséget és sikereket kívánok e helyen is az oktatás-nevelés terén helyt álló
tanítók, tanárok, óvodapedagógusok és intézményeink minden aktív és már nyugdíjas dolgozója számára.
Egyben jó pihenést kívánok pedagógusainknak a vakáció idejére, hogy feltöltődve, jókedvűen indulhasson
szeptemberben az új tanév.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Végre van a faluközpontban egy
korszerű játszótér a gyerekeknek,
amit nagy örömmel birtokba is
vettek a gyermeknapon rendezett Falu- és Családi napon.

A pályázat csak külső felújítást tett lehetővé és csak a nem alaptevékenységnek helyet adó önkormányzati épületek felújítására
lehetett pályázni, ezért tudtuk a régi ravatalozó külső felújítását is
beilleszteni a pályázat kereteibe. Terveinkben a belső felújítás is
szerepel, ami után szeretnénk urnafalat kialakítani és ily módon
is hasznosítani az épületet.
Régi adósságunk volt a sportolókkal – a mieinkkel és az idelátogatókkal – szemben a sportöltöző rendbe tétele. Ebből a pályá-

Felhívás parlagfű elleni
védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó – kül- és belterületen egyaránt – az adott év június
30-ig köteles a parlagfű elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen levegőbe jutásának a folyamatos megakadályozására.

zati forrásból a sportöltöző külső felújítását is meg tudtuk valósítani, sőt, mivel a két zuhanyzóban a régi csempe már átengedte
a vizet és nedvesedett a fal, újracsempéztük és lefestettük a falakat is. Elkészült a sportpálya kerítése is, ami ugyancsak érzékeny
pontunk volt már régóta.

Óvodafestés támogatásból
Besnyő Község Önkormányzata jelentkezett a Poli-Farbe
Platinum Kid óvodaprogramra, melyben a besnyői
Pöttömsziget Óvoda részére igényeltünk Platinum Kid
gyermekszoba festéket és Poli-Farbe kerítésfestéket.
Nagy örömünkre a Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Bócsa, III.
kerület 2.) a pályázatunkat támogatásra érdemesnek
ítélte, így az igényelt festékeket az Önkormányzat megkapta, meg is kezdődött az egész óvoda festése. A festést közmunkásaink végzik.
Köszönjük a Poli-Farbe Kft. támogatását, továbbá köszönet illeti a pusztaszabolcsi Pannon Piktor 98 Bt. Festők boltját a közbenjárásért!
A képen Bukovi Pál, a pusztaszabolcsi Pannon Piktor
98 Bt. Festők boltjának képviselője és Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester asszony a pályázaton nyert
festékekkel

A régi ravatalozó a külső felújítás után.

A megjelölt időpont után:
– külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve,
– belterületen a települési önkormányzat jegyzője
elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve, illetve a
jegyző növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb
összege 15.000,-Ft, legmagasabb összege 5.000.000,-Ft.
A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat
adók módjára behajtható.
Kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, ingatlan használókat, hogy tegyenek eleget a fenti kötelezettségnek, hisz a
parlagfűmentesség mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönöm!
dr. Bugyi Katalin
jegyző

Már a pályázaton kívül, de mégis ahhoz kapcsolódóan illeszkedik
ide egy hír. A játszótéren egy rózsafuttató lugast is avattunk, ami
az „Emlékezés rózsalugasa” nevet kapta. Ennek a lugasnak az oszlopaira kerül mostantól a ballagó nyolcadikosok névsorát megörökítő tábla, melyet minden évben elhelyezünk majd. A rózsalugast
ajándékba kapta a község, Beke Zsolt vállalkozó és Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester adományaként.

Értesítem a Tisztelt Érdeklődőket, hogy Helytörténeti
Gyűjtemény július hónapban csak két napon tart nyitva,
12-én és 26-án. Legközelebb július 26-án 10-től 12 óráig
tekinthető meg a kiállítás.
Szuszán Jánosné
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Falunap, családok és gyerekek ünnepe
Családi és gyermeknappal egybekötött Falunapot rendeztünk május 29-én.
A korán kelőket sportprogramok várták, közben megkezdődött a főzőverseny is. Kreatív foglalkozások, kiállítások,
tűzoltó bemutató és a tűzoltók kutyás bemutatója, sokféle
gyerekprogram és egészségkuckó kínált tartalmas időtöltést. Délelőtt felavattuk az új játszóteret is.

Köszönetet a segítőknek
Köszönetet mondok a Falunap
– biztonságának felügyeletéért
a rendőrségnek, az autópálya rendőrségnek, a kistérségben
és a helyben működő polgárőrségnek, valamint településőreinknek
– a szervezésben nyújtott segítségért
községünk jegyzőjének Dr. Bugyi Katalinnak, a Sportegyesület elnökének, Matkovics Lászlónak, Petkes Andrásnak és
polgárőreinknek, Nagyné Cilinek, Nagy Miklósnak
– a kutyás bemutatóért
a tűzoltóknak
– a látványos tűzoltó bemutatóért
a Pusztaszabolcsi Tűzoltó egyesületnek
– a vendéglátásért
Szuszánné Jolikának és a Népdalkör tagjainak
– a finom ételekért
Pesszer Bélának, Varga Tibornak és a főzőversenyen résztvevőknek
– a főzéshez szükséges alapanyagért
Andrásiné Magyar Évának
– a focimeccsek lebonyolításáért
Szalados Csabának
– a strandröplabda verseny lebonyolításáért
Szalados Nórinak és Lengyel Gábornak

Délután a változékony időjárás miatt, a biztonság kedvéért
megépített nagy sátor alatt foglalhatott helyet a szabadtéri
színpadon zajló események közönsége, akiket Gémesiné
Fejes Zsuzsanna polgármester asszony köszöntött. A környező települések polgármesterei és sok adonyi, iváncsai,
pusztaszabolcsi és beloianniszi lakos is megtisztelte falunapunkat.

Helyi Választási Iroda
Besnyő, Fő u. 35.
Ikt.sz.: 460-11/2010.		
Tárgy: megválasztható önkormányzati képviselők
létszámának meghatározása
HATÁROZAT

A kulturális műsorban a Szironta Citerazenekar a Besnyői
Népdalkörrel közösen szerepelt, méltán nagy sikerrel.
Őket a besnyői néptáncos gyerekek tánca, a Crystal Noir,
a martonvásári zeneiskolások, majd Forgács Gábor humorista előadása követte. Este volt már, amikor a Crystal
együttes, utánuk pedig a Két zsivány mulatós lépett színpadra, majd a Tranzporter’z következett. A jó hangulatú
Falunap utcabulival zárult.

A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy
Besnyő Községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán
az egyéni listán megszerezhető mandátumok száma 6.
A határozatom ellen a Fejér Megyei Területi Választási Iroda
(8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) vezetőjéhez címzett
kifogással lehet élni a határozat közzétételétől számított 2 napon belül.
INDOKOLÁS
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban Öjtv.) 3.§ rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete
tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Besnyő Község lakosságszáma 2010. január 1. napján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által közölt adat szerint 1791 fő.
Az Öjtv. 4. § szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható képviselők száma:
100 lakosig 2 fő
1000 lakosig 4 fő,
5000 lakosig 6 fő,
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– a karate bemutatóért
Bachmann Tibornak és a karatésoknak
– a mezőgazdasági gépek kiállításáért
a Sallai Mezőgazdasági Szövetkezet elnökének, Kereszt
Sándornak és dolgozóinak
– a kovácsoltvasból készített tárgyak bemutatójáért
Lábas Istvánnak
– az Egézségsátorban végzett munkájáért
Páli Szilviának és Koncz Györgynének
– a fotózásért
Pintér Attilának
– a falunapi feliratok elkészítéséért
Kósáné Szászi Ilonának
Köszönöm a helyi és a környező településekről érkezett
kulturális csoportoknak, együtteseknek, hogy műsorukkal
emelték a Falunap színvonalát:
– a Besnyői Népdalkörnek
– a Szironta Csengettyű- és Citerazenekarnak
– a helyi Örökmozgóknak
– a néptáncosainknak
– a martonvásári zeneiskolásoknak
– a tánciskolásainknak
– a Crystal Noirnak és
– a TRANZPORTER’Z együttesnek
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

10000 lakosig 8 fő.
A fentiek alapján tehát Besnyő Községben a 2010. évi önkormányzati választás során a megválasztható képviselők száma
6 fő.
A jogszabályi rendelkezések és a KEKKH által közölt lakosságszám adat alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 102. § szerint a döntést a helyben szokásos módon
kell közzétenni. Ezen határozat 2010. július 07. napján Besnyő
Község honlapján (www.besnyo.hu), valamint ugyanezen napon Besnyő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján kerül közzétételre.
A Ve. 102. § szerint a helyi választási iroda vezetője dönt a
települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható
tagjainak számáról, mely döntése ellen annak közzétételétől
számított 2 napon belül a területi választási iroda vezetőjéhez
lehet kifogással fordulni. A területi választási iroda vezetője a
kifogásról 2 napon belül dönt. A területi választási iroda vezetője a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. További jogorvoslatnak helye nincs.
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályok alapján hoztam
meg. Hatáskörömet az Öjtv. 24.§ (2) bekezdése, valamint a Ve.
102.§ állapítja meg. A jogorvoslat lehetőségét a Ve.102. § (3)
bekezdése alapján biztosítottam.
Besnyő, 2010. július 07.
dr. Bugyi Katalin
HVI vezető
(A leendő képviselőjelölteknek bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a Besnyői Hírmondó következő számában, ha ezirányú
szándékukat jelzik a Polgármesteri Hivatalban augusztus 15-ig.)
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Tavaszi vásár

és éppen nem kellett próbálniuk – egymással játszhattak.
Jó visszajelzéseket kaptunk a vásárlóktól és eladóktól
egyaránt, újabb börze szervezése után érdeklődtek. Számukra jó hír, hogy a tervek szerint ősszel a szomszédos
Pusztaszabolcson lesz hasonló vásár.
Fenekesné Placskó Piroska és Páli Szilvia

Az összefogás ereje
Kezdem azzal, hogy az ötlet a hihetetlen árvízi pusztítás
láttán született meg a fejemben.
Mi azokhoz az emberekhez képest a legcsodálatosabb
helyen lakunk, talán mi is tudnánk segíteni, ha csak egy
kis csekélységgel, akkor is elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk, hiszen egy élet munkáját senki nem tudja visszaadni.
A besnyői lakosság egy részét úgy-ahogy ismerem, hiszen a bejárás révén útitársak voltunk, kivel Érdig, kivel
Budapestig. Tudom, hogy sok érző szívű ember van ebben a faluban, csak nem mindenki tudja kimutatni az érzéseit. Most megpróbáltuk és bejött.

Májusban sikeresen megtartottuk a Baba-, gyermekruha
és használati tárgyakbörzéjét.Az érdeklődők a Faluházban
találhattak sok értékes kincsre.
Tavaly szerveztük meg először kis „piacunkat”, a második
vásárunk már jobban felkeltette a családok érdeklődését.
Nagyon jó állapotban lévő ruházati és használati eszközökből álló kínálat volt, még az eladók is válogattak egymás
portékájából. Az apróságok pedig - míg szüleik válogattak,

A Besnyői Népdalkör
hírei:
– A május 29-i Falu-és Gyermeknapon a Szironta
Együtessel közös műsort adtunk, amelynek nagy sikere volt.
– Június 26-án Pázmándon, az Országos KÓTA minősítésen, a Szironta Együttessel közös műsorral mérettettük meg magunkat, és elnyertük az Arany Páva minősítést. A Népdalkör már második alkalommal kapta
meg e rangos elismerést.
Terveinkről:
– Augusztus 7-én Zenés baráti találkozót tartunk, amelyen meghívott vendégeink lesznek a besnyői Nyugdíjas Klub, a Ráckeresztúri Őszirózsa Nyugdíjas Klub, az
Ercsiben élő és tevékenykedő Honvéd Nyugállományúak Klubja.
Zenés műsort ad a Besnyői Népdalkör és a Szironta
Együttes, verset mondanak az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub versmondói.
– Augusztus 14-én Hungarikum bemutatkozásra hívtak
bennünket, Pusztaszabolcsra.
– Augusztus 20-ára a Perkátán megrendezendő Magyarok Vásárára hívtak bennünket szerepelni.
– Augusztus 29-én a Besnyőiek Baráti Körével és a
Szironta Együttessel közös szervezésben szeretnénk
részt venni a Madárijesztő Fesztiválon.
Szuszán Jánosné
népdalkörvezető
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Szinte könnyek között fogadtuk az első jelentkezőket és
bizony volt olyan is, hogy azt mondtuk, már senki nem
jön, és csak jöttek és jöttek és jöttek. Sok idős ember
az éppen megkapott nyugdíjból elment bevásárolni és
küldte a bajba jutott emberek részére a kis csomagot.

Kulcson szerepelt a Szironta a Magyarok Vásárán július
10-én, onnan a sárosdi falunapra igyekeztek. A nyáron
egy kis pihenésben is lesz részük az együttes tagjainak

Kit alkalmazhatunk
közcélúként?
A gazdasági válság hatására, sajnos, egyre többen veszítik el
munkahelyüket, így a családok élete egyre nehezebbé válik.
Többen felkeresnek a Hivatalban azzal a kéréssel, hogy adjunk
munkát a számukra. Sajnos, az önkormányzat nem tud közcélú munkavégzés keretében minden nehéz helyzetbe került személyt foglalkoztatni, kizárólag azt, aki az alább részletezettek szerint rendelkezésre állási támogatásra jogosult.
Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a
közfoglalkoztatás megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata.
A jogszabályi rendelkezések alapján községünkben a közcélú
munka keretében azzal a személlyel köthető munkaszerződés,
aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerinti rendelkezésre állási támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek
megfelel, és a támogatás megállapítása iránt kérelmet nyújtott
be a jegyzőhöz.
Rendelkezésre állási támogatásra az az aktív korú személy jogosult, aki munkaviszonnyal, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, a munkaügyi központtal a – jogszabályban előírt időtartamban – együttműködik, családja vagyonnal nem rendelkezik,
valamint a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%-át (25.650 Ft).
A rendelkezésre állási támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtását követő eljárás során e feltételek fennállását vizsgálja
a jegyző, és amennyiben mindezen feltétel együttesen megvalósul, úgy dönt a támogatás megállapításáról.
(A támogatás megállapításával kapcsolatos részletes tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek az érdeklődők.)
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Köszönet az összes melegszívű adakozónak!
Megmutattuk, hogy mi is össze tudunk fogni, ha szükség
van ránk, hiszen egy Magyarország van! Ki az Alföldön
vagy Borsodban, ki Fejér megyében él, de soha senki
nem tudhatja, mikor szorul a másik embertársa segítsé-

id. Gábor Ferenc: Július
A július hónapot a nyár közepének
tartják,
kint a határban a tábla földek tarkák.
Minden növényfaj más színű köntöst
öltött.
A búzavirágok, a szarkalábok,
mind-mind az aratókra várnak,
csakúgy, mint a búzatáblák,
a kövér kalászukat ringatják.
Szőkül már az árpakalász,
ezüst színű a búzakalász.
Olyan a búzatábla, mint a tenger,
hullámzik a végtelenben.
Nyári szellő végig rohan,
nemsokára a kasza is suhan.
Itt-ott már kalapálják,
a galymóját is igazítják.
Nagyra nőtt az idén a búza,
a kaszás derekát jól meg is húzza.
Szervezik a bandát az aratásra,
szükség lesz most a jó kaszásra.
Természet most kitett magáért,
nem kellett sóvárogni az esőért.
Így van ez rendjét a természettől,
hogy ne kérjünk hitelt a pénzesektől.
Végre most a parasztra is jól süt a Nap,
örül, mert más is lesz, nem csak
szalmakalap.
Lesz most búza is, szalma is bőven,
ha be tudjuk takarítani jó időben.

gére, és ezt nem szabad elfelejteni. Mert bármennyire
gazdag valaki, a szeretet nem lehet megvásárolni.
Én a magam nevében még egyszer nagyon köszönöm
mindenkinek az adományát, és köszönöm Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének, a KÖTÉL Caritasnak és
Sólyom Jánosné, Erzsikének a segítséget, mert nélkülük
a mi adományaink nem jutottak volna el a szörnyű pusztítás helyszínére, Felsődobszára, ahonnan az ott élők
szeretetét és köszönetét hoztuk vissza Besnyőre!
Szerencsésné Budai Rita

Egészségügyi hírek
Az elmúlt hónapokban ismét sokat tehettünk az egészségünk megvédése
érdekében.
Május elején a Mozgó Szakorvosi
Szolgálat keretében nőgyógyászati
rákszűrésen vehettek rész a besnyői
hölgyek és asszonyok. Az évente
elvégezni javasolt szűrővizsgálatot
Dr. Baráth Károly szülész-nőgyőgyász
főorvos végezte.
Besnyő önkormányzata finanszírozta
a szűrést, amelyen 18 fő vett részt.
A Falunapon nemcsak a szórakozás
és a vásár, hanem az egészséges
életmód is szerepet kapott. Az Egészségsátorban is nagy volt a forgalom.
Az előzetesen tervezett időtartam kevésnek bizonyult, ezért még délután
is szívesen fogadtuk a pácienseket.
Nehéz lenne pontos létszámot megírni, de több mint száz vendégünk
volt. Nagyon sokan voltak kíváncsiak
a vérnyomásukra, illetve a bátrabbak a vércukorszintjüket is megmérettették. A várakozás ideje alatt a
gyermekek és felnőttek is tölthettek
ki egészségtesztet. A feladatlapon
többnyire a mindennapjainkban előforduló, egészségünkkel kapcsolatos
kérdések szerepeltek. A résztvevők

müzli szeletet és tollat kaptak ajándékba.
A szűrővizsgálat alapján 1-1 kontrollra történő visszahívás szükségessége
is felmerült. Néhány hasznos tanác�csal, tájékoztató füzetekkel, receptes
kártyákkal és matricával is gazdagodhattak a megjelentek, az egészséges nassolás megismeréséhez
pedig kóstolót tartottunk: karoboskókuszos buláta, pörkölt szója, tengeri sós rudacska teljes kiőrlésű lisztből,
kölesgolyó földimogyorós és enyhén
sózott ízben szerepelt a kínálatban.
Az ajándékokat és a kóstolót az EGIS
gyógyszercég és az önkormányzat
biztosította.
További jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Koncz Györgyné és Páli Szilvia
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Szeretetlavina
Sajnos, ismét egy szomorú dologról kell
szót ejtenünk: Gelencsér Veronika betegségéről, és szerencsére egy nagyon
jó dologról is: az emberi jóságról.
Nagyon sokan tudjuk itt Besnyőn, hogy
Veronika családja milyen körülmények
között él, sokan segítettek már nekik,
ruhával, a gyerekeknek játékokkal, többen is utaltak a Veronika nevére nyitott
folyószámlára különböző összegeket.
Többen gondolkodtunk azon, hogy
jó lenne egy rendezvényt összehozni,
aminek a bevétele a családé lehetne. (A
folyószámlára befizetett összeget Juliska néni, a nagymama kezeli.)
Június elején beszélgettem Lángné Borikával a bálról mint ötletről, és mit hoz
a sors – 4-én bement vásárolni hozzájuk Zsapka Ernő. Borika beszélt neki Veronikáról, Ernő pedig felajánlotta, hogy
június 19-én szívesen zenélnek zenész
társával, Kóman Sándorral, ingyen,
ezen a rendezvényen.
Tehát előttünk állt két hét, ami alatt ös�sze kellett hozni egy nagyon jó bulit.
Borika, Vadas Zsófia és jómagam felkerestük a vállalkozókat Besnyőn,
Iváncsán, Pusztaszabolcson, Adony
ban. Nagyon sok tombolatárgyat kaptunk. Volt, aki pénzt adott, volt, aki pogácsát, sütit sütött, kenyeret adott.
Sikerült fellépőket is megnyerni ennek
a jó ügynek: Besnyőről a Crystal Noir,
Iváncsáról Szabó Angéla vállalkozott
fellépésre. Telefonon megkeresett az
iváncsai nyugdíjas klub egyik tagja,
hogy mit szólnék hozzá, ha eljönnének
fellépni, illetve maradnának a buliban is,
persze megvásárolják a belépőket, hisz
jótékonyságról van szó. Nagy örömmel
elfogadtam ezt a felajánlást.
Egyre jobban alakult minden. Közben
ismét kaptam egy nagyon kedves felajánlást: egy nem régóta Besnyőn élő
vállalkozó, Csordás József felajánlotta,
hogy felveszi a rendezvényt és dvd-t
készít, aminek az eladásából származó
bevétel is Veronikáé lesz. Mire eljött a
bál estéje, már egy fényképész barátja is jött vele, aki nagyon jó képeket
készített. A fotók megtekinthetők a
www.kekvillam.eu honlapon. A hamarosan elkészülő dvd pedig megvásárolható lesz nálam.
Pusztaszabolcsról, az Ottó étteremből
nagyon jó áron kaptuk az italokat, és
így a büfé árak sem voltak drágák.
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Hihetetlenül jól alakult minden, CSAK
asztalfoglalás volt kevés.
Eljött a bál estéje, megérkeztek a zenészek, valamint az iváncsai Polgárőrség
két tagja, akik elvállalták, hogy vigyáznak a biztonságunkra (Bachmann Tibor
és ifj.Bachmann Tibor), illetve Farkasné
Ancsa, aki vállalta, hogy a büfében dolgozik éjszaka Zsófival.
Eljött az este nyolc óra és csak jöttek és
jöttek a vendégek, sokan tombola tárgyat is hoztak. Volt, aki Veronikának hozott ajándékot. Nagyon örültünk annak,
hogy Veronika családjából is jött valaki,
Juliska néni és férje.
Este tízre, mire kezdődött a műsor, szinte megtelt a Faluház. Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester asszony pár
szóval köszöntötte a vendégeket és
megköszönte mindenkinek, hogy egy
„jó” ügy mellé állt.
Ezt követően a Crystal Noir lépett fel. A
lányok lendületes tánca után Szabó Angéla varázsolt el mindenkit hastáncával.
Egy kis pihenő után az iváncsai nyugdíjasok következtek, akik cigánytáncukkal fergeteges hangulatot varázsoltak a
terembe. Ez követően kezdtük a tombolaárusítást, amiben nagyon nagy segítségem volt Rácz Krisztina. Rengeteg
tombolát vásároltak a résztvevők.
Éjfél után sorsoluk ki a tombolatárgyakat. Nagyon sokan szép ajándékkal mehettek haza, és volt, aki Juliska néniék
asztalára rakta nyereményét.
Ezt követően folytatódott a buli. Ernőék
szívüket adták csodálatos zenéjükbe.
Nagyon, nagyon köszönjük a család nevében is azt a rengeteg szeretetet, ami
nélkül ez a csodálatos este nem jöhetett
volna létre, és ami a legszebb, hisz ezért
dolgoztunk: 403 ezer forint lett az éjsza-

ka bevétele! (Június 21-én Veronika
számlájára került az összeg.)
Még egyszer köszönök mindent azoknak, akik támogatták ezt a kis családot
eddig is, és remélem, lesznek, akik ezután is segítenek.
Nagyon szeretném azt remélni, hogy
nem lesz rá szükség, hogy ismét valakinek elindítsunk egy ilyen „lavinát”.
De jó tudni, hogy nagyon-nagyon
sokan vagyunk, akik nemcsak szavakban
segítenek, hanem tettekben is.
Köszönöm,
Fenekesné Placskó Piroska

Köszönjük!
A Gelencsér család ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítettek.

