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Szeretett Besnyőnk polgármestere-
ként községünk valamennyi lakója ne-
vében köszönöm a Besnyőiek Baráti 
Köre Egyesületnek és mindenkinek, 
aki hozzájárult, hogy október 2-án 
egy emlékhelyet avathatunk, amely 
a II. világháborúban elesett elődeink-
nek, akik e környék pusztáiról indultak 
a frontra és onnan nem tértek haza, 
valamint településünk alapításának 
hatvanadik évfordulójának méltó em-
léket állít. Egyben mindenkit szeretet-
tel meg is hívok e rendezvényre.

Hatvan esztendős lett Besnyő. A mai 
Besnyő, az a község, ami ma ezt a 
nevet viseli, hiszen itt időtlen idők 
óta élnek emberek. Mint az Önök 
előtt is ismert, az M6 autópálya épí-
tését megelőző régészeti feltáráso-
kon bronzkori, római kori és közép-
kori leletek is előkerültek a földből. 
A török hódoltság idején a környék 
elnéptelenedett, majd puszták ala-
kultak itt ki s néhány generációval 
ezelőtt itt még – a nagybirtokrend-
szer részeként – Alsó-Besnyő, Felső-
Besnyő, két Kisbesnyő, Göböljárás, 
Aggszentpéter, Rácszentpéter, Bevár 
puszta volt. A mai Besnyő léte az 1946-
os földosztással és az addig summás-
ként itt munkát vállaló bodonyiak 
idetelepülésével kezdődött, s Besnyő 
60 évvel ezelőtti községgé nyilvání-
tásával folytatódott. Ma a korábbi 
korszakra községünkben a föld felett 
már csak egyedi, tiroli stílusban épült 
templomunk, a romos víztorony s 
Helytörténeti Gyűjteményünk népraj-
zi tárgyai, valamint a ma még köztünk 
élő időseink elbeszélései emlékeztet-
nek. 
Az elmúlt hatvan évben itt egy szor-
galmas emberek alkotta családokból 
szerveződött község – közösség jött 
létre, amely sokat tesz a fejlődés, a 
gyarapodás érdekében. Ezért is jó al-
kalom a község alapításának 60. év - 

Kedves Besnyőiek!  

Már megszokhatták 
tőlem, hogy e he-
lyen adok hírt pályá-
zatainkról. Most is jó 
híreim vannak már 
megnyert pályáza-
tokról, úgy mint a 
„Besnyői tanulói 

laptop-program” című, 100%-ban 
támogatott pályázatunkról, amellyel 
7 millió 90 ezer forintot nyertünk is-
kolánk eszköztárának fejlesztésére és 
amelyből tanári és tanulói laptopokat 
vásárolhatunk. Az eszközök beszer-
zése már folyamatban van! További 
7 millió 500 ezer forintot nyertünk az 
iskola külső felújítására, mely támoga-
tásból a külső nyílászárók cseréjét és 
az épület külső javítását és színezését 
tudja önkormányzatunk a jövő nyáron 
megcsináltatni. 
 
Beadott, de még el nem bírált pályá-
zataink:
–  utcanév táblák, köszöntő tábla a falu 

elejére 
– kandeláberek a Ligetbe
– műfüves pálya 
–  informatikai fejlesztésekre az iskolá-

ban, 1 millió Ft támogatásra (interak-
tív táblák, projektor beszerzése)

Tervben van még a régi ravatalozó 
belső felújítása is, ahol a későbbiek-
ben  urnafalakat szeretnénk kialakítani.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy döntés 
született a falunapi rendezvényekre a 
Leader programban beadott pályáza-
tunkról. A pályázat nyert, így, ha utó-
lag is, de megkapjuk azt az összeget, 
amit a Falunap rendezvényeire pályáz-
tunk! 

Kedves Besnyőiek!
Ezúton is köszönöm mindenkinek az 
elmúlt három évben nyújtott segítsé-
get, amivel támogatták polgármesteri 
munkámat! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Boldog 60. születésnapot, 
Besnyő!

fordulója arra, hogy felidézzük emlé-
keinket, köszönetet mondjunk mind-
azoknak, elsősorban a falualapí tóknak, 
akiknek köszönhetjük, hogy mi itt, e 
szép, és egyre szépülő, gyarapodó kis 
faluban élhetünk ma. 

Büszkék lehetünk jól működő intéz-
ményeinkre. Gyermekcentrikus óvo-
dánkra és iskolánkra, ahol a hagyomá-
nyok megőrzése és továbbéltetése a 
nevelési program része, az emelt óra-
számban oktatott angol nyelv és már 
első osztálytól az informatika mellett 
néptáncot is tanulnak a kicsik. 

Folytatás 2. oldalon

M E G H Í V Ó !

A Besnyőiek Baráti Köre Egyesület 
és 

Besnyő Község Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk községünk lakóit

a 2010. október 2-án, szombaton 
11 órakor kezdődő

EMLÉKHELY AVATÁSRA!

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester
Fónad Józsefné, egyesületi elnök
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Projektzáró rendezvény
Besnyő község önkormányzata az oktatási feltételek 
további javítása érdekében 2008 decemberében pályá-
zatot nyújtott be a kompetencia alapú oktatás beveze-
tésére.

A TÁMOP 3-1-4/08/2-2009-0040  „Kompetencia alapú 
oktatás bevezetése Besnyőn” című sikeres pályázatnak 
köszönhetően az önkormányzat 22 000 000 forint tá-
mogatást kapott a Besnyői Arany János Általános Is-
kola és a Besnyői Pöttömsziget Óvoda részére, mely 
összeget informatikai eszközökre, oktatást segítő esz-
közökre, szakmai anyagokra és a pedagógusok képzé-
sére fordíthatta. 

A 2009/2010-es tanévben bevezetésre került a besnyői 
oktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatás.
(Kompetencia alapú oktatás röviden: az oktatás haté-
konyságának a javítása, újszerű módszerek kialakítása, 
a képességek kibontakoztatásának újabb lehetőségei, 
a felzárkóztatás lehetőségeinek bővítése, újabb isme-
retszerzési formák; tanuló- és tevékenységközpontú, 
differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni 
fejlesztésre is alkalmas módszer.)

A sikeresen végigvitt projektet egy záró rendezvény 
keretében ünnepelték meg az intézmények dolgozói. A 
szakmai előadások mellett a Népdalkör és a Szironta 
Citeraegyüttes szórakoztatta a vendégeket.

Közmeghallgatás

Az október 2-án 10 órakor kezdődő, a 11 órakor emlék-
hely avató ünnepséggel, majd ebéddel, köteten beszélge-
téssel folytatódó „Besnyőről elszármazottak találkozója” 
alkalmából az egyesület elnökének és tisztségviselőinek 
gondolatait olvashatják az alábbiakban.

Tisztelt Besnyői Lakosok!
Felvetődött a gondolat, hogy sokan nem hallottak még 
a Besnyőiek Baráti Köre Egyesületről, ezért szeretném 
Önökkel megismertetni, kicsit visszatekinteni az alakulás-
tól a mai napig. 

2007. évben hívtuk össze azokat a személyeket, akik már 
több éve, hogy nem élnek községünkben, és esetleg csak 
évente egy-két esetben látogatnak haza, akkor is inkább a 
temetőbe, mivel már rokonságuk itt nincsen. 
Az első kezdeményezésünk már sikeres volt, és akkor el-
határoztuk, hogy egyesületté alakulunk, és a befolyt tag-
díjakból és hozzájárulásokból származó bevételt a község 
javára fordítjuk. 

Az első megcélzott gondolat az volt, hogy 2010-ben lesz 
Besnyő község 60. születésnapja, és erre az időpontra va-
lamilyen emléket, emlékoszlopot kellene felállítani. 
Tagjaink az ötletünket támogatták, és a 2009. évi találko-
zón Zámbó József okleveles építészmérnök bemutatta az 
általa elkészített tervet. Az emlékmű helyét a jelenlévőkkel 
együtt meg is jelöltük. 
Már ezt megelőzően felmerült, hogy ne csak a község 60. 
születésnapjáról emlékezzünk meg, hanem egy II. világ-
háborús emlékmű is legyen, hiszen az itteni tanyákról na-
gyon sokan nem tértek haza, és ilyen emlékhely nincs a 
községben. 

Az idei év májusában összeült közgyűlésen úgy döntöt-
tünk, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, hiszen a terv alap-
ján elkészített költségvetési összegnek csak a negyedré-
sze állt a rendelkezésünkre. A Termelőszövetkezet elnöke, 
Kereszt Sándor, valamint Nagyné Farcalasz Vasziliki ön-
kormányzati képviselő egyértelműen hangsúlyozta, hogy 
ezt meg kell valósítani, a lakossággal és a településről el-
származottakkal közösen ez meg is megvalósítható. 

A célunkat elértük, és külön örülünk annak, hogy sikerült 
felkutatni mintegy 32 főt, akik a II. világháború áldozatai, 
és akiknek a neve felkerül az emlékoszlopra. 
A Besnyőiek Baráti Köre Egyesület elnökségének nevében 
ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik anyagi-
lag hozzájárultak az emlékhely építési költségeihez!
Külön köszönetünket fejezzük ki a „Sallai” Mg. Szövetke-
zetnek, a Besnyőért Alapítványnak, az Avium Szövetkezet-
nek, az „Enzsé” Bt-nek, az önkormányzatnak és azoknak a 
képviselőknek, akik tiszteletdíjuk egy részét, vagy egészét 
adományozták e nemes cél érdekében!

Mindezeken felül nem tudtuk volna e beruházás bekerülé-
si összegét biztosítani, ha Besnyő község lakossága és a 
besnyőről elszármazottak anyagilag nem támogatták vol-
na ezen beruházást. 

Büszkék vagyunk egészségügyi és szociális intézményeinkre 
és ügyfélbarát polgármesteri hivatalunkra is. Büszkék vagyunk 
az itt működő vállalkozásokra – a teljesség igénye nélkül ki-
emelve a legnagyobbakat: a Sallai Mezőgazdasági Szövetke-
zetre és a AVIUM Baromfifeldolgozó Kft-re, amelyek műkö-
dése Besnyő gazdasági életének elválaszthatatlan része, és 
amelyek támogatására minden esetben számíthatunk. 
És méltán büszkék vagyunk aktív közösségi életet generáló és 
élő civil szervezeteinkre, mint a most harminc éves nyugdíjas 
klubra, valamint a polgárőrségre, a sportkörre, a karitászra, a 
Besnyőiek Baráti Köre Egyesületre egyaránt. 

Besnyő neve ma országosan is jól cseng, amit elsősorban 
kimagasló teljesítményt nyújtó kulturális csoportjainknak kö-
szönhetünk. Népdalkörünknek, melyet nagy hozzáértéssel és 
szakmai tudással vezet Szuszán Jánosné Jolika, valamint a 
tehetséges és lelkes fiatalokból álló Szironta Csengettyű- és 
Citeraegyüttesnek, amelynek létrejötte Nyersné Vajda Márta 
tanárnő elévülhetetlen érdeme, és amelynek rátermett veze-
tője Sólyom Balázs.
Köszönettel tartozunk azért, hogy Besnyő jó hírét öregbítik, 
további sikereket kívánunk nekik!

Büszkék lehetünk Helytörténeti Gyűjteményünkre, amelynek 
minden tárgya közös múltunkat idézi, és amelynek létrejöttén 
Szuszánné Jolika és a népdalkörösök sokat dolgoztak, és ami-
nek a megszületésében számos besnyői (volt bodonyi) lakos-
nak van része.
 
Hagyományos rendezvényeink is vannak, mint családi és falu-
napunk a Gyermeknapon, szüreti felvonulás és bál szeptember 

Boldog 60. születés napot, Besnyő!
végén, amelyek fontos ünnepeink, és van népdalköri találkozó 
és országos csengettyű fesztivál is évről-évre visszatérően. 

Nekem személyesen is nagyon sokat jelent Besnyő. Itt szület-
tem, itt nőttem fel és itt élek a családommal én is, mert egykori 
summás nagyszüleim Bodonyt odahagyva, nagy reményekkel 
felvértezve, ideköltöztek. 1946-ot írtak, amikor – a Besnyőt ala-
pító családok egyikeként az én nagyszüleim, Fejes Mártonék 
is megérkeztek. 

Besnyő az M6 autópálya megépülésével bekapcsolódott az 
ország közúti vérkeringésébe is. Az Adonyi kistérség egyik te-
lepüléseként jó viszonyt ápolunk szomszédjainkkal is. 
Az utóbbi három évben – sok sikeres pályázatunknak köszön-
hetően – jelentős fejlesztések történtek intézményeinkben, 
főleg az iskolában és az óvodában, a köztereinken, a sport-
telepen és a temetőben is, és nagy boldogságomra, újra van 
játszóterünk, méghozzá nem is akármilyen, Besnyőn! 

Az eltelt hatvan évben községünknek lett múltja, ma van jele-
ne és meggyőződésem, hogy van ígéretes jövője is! Köszönet 
illet mindenkit, aki az elmúlt 60 évben, kis vagy nagy tettekkel 
öregbítette a falu jó hírnevét, segítette közösségünket, és akik-
nek a jövőben is számítunk a tanácsaira, ötleteire és hathatós 
segítségére!
Besnyő község hatvanadik születésnapja alkalmából minden-
kinek jó egészséget, szeretetteljes életet, községünknek fel-
emelkedést, lokálpatrióta, elkötelezett polgárokat és baráto-
kat, és még sokszor hatvan évet kívánok! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Folytatás az 1. oldalról

Őszintén örültünk minden 500 vagy 1000 forintnak, de ha 
ennél jóval nagyobb összeget kaptunk, akkor már láttuk 
az alagút végét, és bíztunk abban, hogy minden rendben 
lesz, és talán adósság nélkül készül el Zámbó József tervei 
alapján, Farkas Lajos és Richter Ferenc kivitelezésében ez 
a csodálatos emlékhely.

Hálásan köszönjük a tervező és a kivitelezők szép mun-
káját.

Fabók Józsefné – gazd. vez.
Nagyné Farcalasz Vasziliki – titkár

Fónad Józsefné – elnök

A Besnyőiek Baráti Köre Egyesületről

Pontosan az ötórai kezdéskor a terembe lépve tizenhetedikként 
írtam alá a jelenléti ívet. Közben arra gondoltam, hányan élnek 
településünkön és néha mennyi kósza hír jár szájról szájra. Köz-
meghallgatáson az emberek a törvényi kötelezettségen kívül két 
ok miatt jelennek meg: a polgármester, a képviselők és az in-
tézményvezetők azért, hogy hiteles tájékoztatást nyújtsanak az 
általuk és intézmények által végzett munkáról – a település lakói 
azért, hogy a kapott információt és saját tapasztalataikat össze-
vetve véleményt formáljanak a közösség életéről.
Néhány gondolatot szeretnék kiemelni az elhangzottakból, ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül. 
Településünk stabil gazdálkodásra és a lehetőséghez mérten, 
minél több pályázati forrás bevonására törekszik az intézmények 
fenntartása, illetve a település fejlődése érdekében - hallhattuk 
Gémesiné Fejes Zsuzsa polgármester asszony beszámolójában. 
Ezt a gazdasági előadó által ismertetett adatok is igazolták. Ha 
körbejárunk a településen, a nemrég átadott játszótér, a felújított 
sportpályakerítés és öltöző, az átépített ravatalozó, a gondozott 
park ékes bizonyítékai az elvégzett munkának. 
Ezt követően az intézményi vezetők arról beszéltek, hogy iskola-
óvoda felújítása, a taneszközök fejlesztése, a kompetencia alapú 
oktatás bevezetése azt a célt szolgálják, hogy gyermekeink sike-
res felnőtt élet elé nézzenek. 
Az egészségügyi szolgálat jeles képviselői - dr. Brandt Béla há-
ziorvos és Páli Szilvia védőnő - biztosítottak arról, hogy minden 
tőlük telhetőt megtesznek egészségünk védelme érdekében, kü-
lönös tekintettel a sürgős esetekre, valamint a kismamák, újszü-
löttek állapotára. Ismét szükségesnek tartották felhívni mindenki 

figyelmét a dohányzás veszélyeire. 
Az eddig elhangzott beszámolókat a testület egyhangú szavazás-
sal elfogadta. 

Közalapítványunk beszámolója a törvényben előírt határidőre - 
számomra ismeretlen okok miatt nem készült el. Az alapítvány 
kuratóriumának vezetője, Háder József által ismertetett beszá-
molót a képviselőknek a testületi ülés előtt nem volt alkalmuk 
megismerni – ezért a testület a beszámolót nem fogadta el. A 
törvényi előírások – főképp, ha valaki közfeladatot vállal és elnye-
ri egy közösség bizalmát – mindenkire vonatkoznak.

A következő események igazi meglepetést jelentettek számom-
ra. Egy fiatalember kért szót - beszélt a régmúlt falugyűlések-
ről, amikor alig fértek be az emberek a kultúrházba – a közösen 
végzett munkákról, a sok embert vonzó közös ünneplésekről és 
bálokról – továbbá arról, hogy milyen jó lenne, ha most is ilyen 
lenne a faluközösség. 
Ezután Fónadné Nelli néni okozott meglepetést a képviselőknek, 
amikor azután érdeklődött, ki mivel segítette a polgármester 
munkáját, illetve járult hozzá a település fejlődéséhez? Volt, aki 
őszintén válaszolt, más megkerülte a kérdést. Volt, aki megsér-
tődött, de olyan is akadt, aki úgy gondolta, nem tartozik elszá-
molással senkinek. De két gondolatot mindenkinek a figyelmébe 
szeretnék ajánlani: ha egy testület meghoz egy döntést, annak 
megvalósítása, betartása mindenkinek kötelező. Másodszor, ha 
valaki elnyeri az emberek bizalmát - felelősséggel és elszámolás-
sal tartozik a közösségnek.

Hambalgó Károly
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Kedves Olvasóink!
A Besnyői Hírmondón keresztül is tájékoztatjuk Önöket 
a 2010. október 3-án, vasárnap esedékes önkormány-
zati választások menetéről. Ennek keretében lapunk vá-
lasztási mellékletében olvashatják a jelöltek névsorát, a  
Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját, valamint azok-
nak a képviselőjelölteknek a bemutatkozását, akik éltek 
e lehetőséggel.

A 2010. október 3. napjára kitűzött települési önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választására a 
Helyi Választás Bizottság az alábbi személyeket vette je-
löltként nyilvántartásba:

NYILVÁNTARTÁSBA VETT POLGÁRMESTER 
JELÖLTEK
Jelölt neve Jelölő szervezet
Gémesiné Fejes Zsuzsanna Független
Háder József Független

NYILVÁNTARTÁSBA VETT EGYÉNI 
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Jelölt neve Jelölő szervezet
Andrási József Független
Baki Ferencné Független
Boros József Független
Cseppenné Tereánszky Nikolett Független
Fenekesné Placskó Piroska Független
Háder József Független
Hambalgó Károly Független
Kepli Katalin Zsuzsanna Független
Kovács Péter Független
Nagyné Farcalasz Vasziliki Független
Dr. Orosházi Györgyné Független
Petkes András Független
Sólyom Balázs Független
Stoffán György Ernő Független
Szerencsésné Buday Rita Terézia Fidesz-Magyar 
 Polgári Szövetség, 
 Kereszténydemokrata  
 Néppárt
Szuszán János Magyar 
 Szocialista Párt
Takács Tünde Anna Független

Besnyő Községben a 2010. évi önkormányzati választás 
során a megválasztható képviselők száma: 6 fő.

A Besnyői Hírmondóban való bemutatkozás lehetősé-
gével a fenti listában szereplő 2 polgármesterjelölt és 
17 képviselőjelölt közül 14 önkormányzati képviselője-
lölt élt. A szerkesztőségbe beérkezett kéziratokat tartal-
mi változtatás nélkül közöljük e lapszám 5-6-7. oldalán, 
a jelöltek által megküldött arcképekkel együtt, abc sor-
rendben.

ÖNKORMÁNyZATI VÁLASZTÁSOK 2010. – választási melléklet
Tisztelt besnyői lakosok!

Köszönöm, hogy megtisztelnek figyel-
mükkel, és elolvassák rövid bemutatkozá-
som.
Andrási József vagyok, 1955 óta élek 
Besnyőn, 20 éve vállalkozóként dolgo-
zom. 

A politikai élet eseményeit mindig is nagy 
figyelemmel követtem, mivel ezek a döntések határozzák meg 
a munkavállalók, a vállalkozók és a nyugdíjasok mindennapi 
életét is.
Most ismét egy választás előtt állunk, ami egy új lehetőséget 
kínál. 

Milyen képviselőkre van szüksége Besnyőnek?
Olyanokra, akikre bátran lehet számítani a település közügyeit 
illetően. 
Én függetlenként szeretném képviselni a besnyőiek érdekeit. 
Független pártoktól, független polgármesterektől.

Munkáltatóként látom a dolgozók nehézségeit, és megpróbá-
lok ezen könnyíteni.
Úgy érzem, képviselőként többet tehetnék, ezért indulok a vá-
lasztáson.
Minden erőmmel azon leszek, hogy a települést és a lakosokat 
érintő problémákat orvosolni tudjuk.
Szeretném, ha a Besnyőn élők büszkék lennének a falujukra!
Ehhez kérem az Önök támogatását!

„Minden egyes ember, még a legnagyobb 
is parányi része az egésznek, s minden 
rész az egészért lévén alkotva, ezért kell 
munkálnia.” (Kölcsey Ferenc)
A településre kerülésem óta aktívan részt 
veszek a község közéletében, a rendezvé-
nyek szervezésében és lebonyolításában. 
Igen sok esetben előbbre helyeztem éle-
temben a munkámat, ill. a közügyeket. 

Besnyő lakói jól ismernek, „nyitott könyv” előttük az életem.
Évtizedek óta követem az önkormányzati törvényeket, az okta-
tásra vonatkozókat naprakészen ismerem.
1975 óta az iskola pedagógusa vagyok. Az elmúlt 35 évben 
7 évig igazgatóhelyettes, 20 évig igazgató voltam. 2008-ban 
nem pályáztam ismét, így jelenleg a napközi otthon vezetője 
vagyok.
Független jelöltként a mottómban megfogalmazottak szerint, 
„az egészért”, Besnyőért szeretnék továbbra is, közéleti szin-
ten is tevékenykedni.

Baki Ferencné

Boros Józsefnek hívnak. Dunaújvárosban 
születtem. Általános iskolai tanulmányai-
mat Pusztaszabolcson végeztem. Buda-
pesten, a Mechwart András Vasútforgalmi 
Szakközépiskolában érettségiztem. Már 
több mint 25 éve a MÁV-nál dolgozom, 
jelenleg mint mozdonyvezető. 
Nős vagyok, feleségem Nyilasi Éva. Egy 
fiúnk van.

Kedves Besnyőiek! 
Már csak pár nap van az október harmadikai önkormányzati 
választásokig, amely Besnyő, a besnyőiek életének is jelentős 
állomása, hiszen e napon élhetnek demokratikus jogaikkal a 
választópolgárok, és eldönthetik, kik alkossák azt a testületet, 
amely a polgármester vezetésével az elkövetkező választási 
ciklusban, azaz alaphelyzetben négy évig kormányozza majd 
a község hajóját. 
Nem volt eseménytelen a most utolsó napjait író választási 
ciklus, mint emlékezetes, új polgármester került a falu élére 
Andrásiné Magyar Éva személyében, majd az ő lemondása 
után az időközi polgármester választásig három hónapon át 
a képviselő-testület korelnöke, dr. Orosházi Györgyné vitte 
az ügyeket, végül a valamivel több mint három évvel ezelőt-
ti időszaki polgármester választáson a választók – az Önök – 
nagy többségének akaratából én lettem Besnyő község pol-
gármestere. 

Regényt lehetne írni az elmúlt három év történéseiből, bár 
nem lenne egyszerű dolog a műfaj meghatározása, hol rózsa-
szín lányregénybe, hol rémregénybe illő fejezetek tarkítanák, 
olykor kabaréjelenetek gyűjteményének tűnhetne az írás, de 
félre a tréfával: sok gondról és sok örömről, munkáról, pályá-
zatokról, fejlesztésekről, viharos testületi ülések csatajelene-
teiről szólhatnának a lapok. Ehelyett azonban most magáról a 
választásról, a jelöltekről ejtek szót. Néhányan a még pár na-
pig regnáló testületből nem indulnak a mostani választáson, 
mások megmérettetik magukat újra. Nem mindegy, hogy kik 
ülnek majd a 9-ről 6-ra csökkenő számú képviselői székbe, 
mert jó lenne, ha azok kerülnének be a testületbe, akik nem 
az egyéni érdekeiket nézik, hanem a közösségét! 

Az október harmadikai képviselőválasztáson 17-en indulnak 
a 6 székért, közülük 14 jelölt élt a Besnyői Hírmondó e szá-
mában való bemutatkozás lehetőségével. Ezeket az írásokat 
és a jelöltek fotóját lapunk 5-6-7. oldalán, az Önkormányzati 
választások 2010 – Választási mellékletben közöljük. 

A szeptember 22-ei falugyűlésen egy kivételével valameny-
nyi jelölt ott ült egy asztalnál, a mintegy 60 érdeklődő figyel-
mének középpontjában. Én polgármesterként és független 
polgármesterjelöltként is beszéltem az elmúlt három év ered-
ményeiről és terveimről, majd a képviselőjelöltek abc sor-
rendben röviden bemutatkoztak, ismertették programjukat, 
ezt követően válaszoltunk a feltett kérdésekre. 

Nagyon sajnálom, hogy a polgármesterjelöltként és képvi-
selőjelöltként is induló Háder József nem szakított időt arra, 
hogy részt vegyen e jó előre meghirdetett fórumon. Nagyon 
sajnálom, hogy Háder József nem vállalkozott a nyílt vitára. 
Nagyon sajnálom, hogy Háder József nem vállalta, hogy a 
választói szemébe nézzen és válaszoljon a neki szánt kérdé-
sekre.

Néhány gondolat a lezáruló ciklus képviselő-testületének 
tagjairól – az én szemüvegemen át:

– Alpolgármestünk, Szuszán Jánosné, Jolika, aki e funkciója 
mellett a Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásával és a köz-
ség jó hírét öregbítő Besnyői Népdalkör vezetésével tevékeny 
részt vállalt a közösség életéből, vezetéséből. Ő már nem je-
lölteti magát képviselőnek, ezért e helyen is nagyon megkö-
szönöm a munkáját, további jó egészséget, sikereket kívánok 
neki a civil életben. 
– Megköszönöm Boros József képviselő úrnak mindig hatá-
rozott kiállását, s hogy a testület tagjaként igazságérzetétől 

és pozitív gondolkodásától vezérelve dolgozott és dolgozik 
Besnyőért. 
– Petkes András képviselő úr nélkül elképzelhetetlenek a kö-
zösségi rendezvények. Mindig számíthatunk rá a falunapi, a 
szüreti programokon, s a polgárőrségben végzett munkájáért 
is köszönetet érdemel.
– Nagyné Farcalasz Vasziliki (Cilike) képviselő asszony is ki-
vette a részét a közösségi munkából, köszönöm, hogy a falu 
fejlődéséért dolgozott és dolgozik.
– Baki Ferencné Rózsika néni mindig támogatta az iskolai fej-
lesztésekre irányuló törekvéseinket, és szerencsére pályázata-
ink révén volt bőven támogatnivaló.
– Dr. Orosházi Györgyné, Székely Istvánné és Háder József 
képviselői munkáját nem kívánom minősíteni, annak ellené-
re, hogy ők gyakorlatilag nullára értékelték az én munkámat 
azzal, hogy a 2010. évi költségvetést, amivel egyébként na-
gyon sokat dolgoztunk, nem fogadták el. Nagyon éles helyzet 
volt, mert ha még egy képviselő lett volna hármukon kívül 
a testületben, aki nem szavazza meg a költségvetést, akkor 
ma nincs játszótér, nincs sportöltöző felújítás, nem újíthattuk 
volna fel kívülről a ravatalozót és még sorolhatnám, és nin-
csenek támogatások sem, amik intézményeink működéséhez 
szükségesek.
– Stoffán György képviselő úr ez év áprilisában került be kép-
viselő-testületbe, és nem vett ugyan részt minden testületi 
ülésen, de amikor ott volt, bekapcsolódott a munkába. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Falugyűlés
A két polgármesterjelölt és a 17 képviselőjelölt bemu-
tatkozására, programjának rövid ismertetésére adott le-
hetőséget a 2010. szeptember 22-ei falugyűlés, melyen 
mintegy hatvan érdeklődő vett részt, és a választáson 
indulók – Háder József kivételével – teljes létszámban.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester köszöntötte 
a résztvevőket, sajnálkozását fejezte ki, hogy Háder  
József nem élt a lehetőséggel és nem a kampányolásnak 
ezt a korrekt módját választotta, majd beszédében az 
elmúlt három év munkájáról adott számot. Őt abc sor-
rendben követték a képviselőjelöltek. A gyűlés részt-
vevői közül néhányan javaslatokat fogalmaztak meg a 
jövőbeni fejlesztéseket illetően és többen nemtetszé-
süknek adtak hangot, hogy nem tehették fel kérdései-
ket a másik polgármesterjelöltnek. 



rán szerzett személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a 
korombeliek nehézségeit ismerve, mind az idősebb, mind a 
fiatalabb korosztály érdekeit méltón tudnám képviselni. Egy 
település, amely nyugalmat és biztonságot nyújt az időseknek 
– otthont, tanulást, szórakozást a fiataloknak – valamint tiszta, 
rendezett környezetet és fejlődést mindenkinek – közös érde-
künk.
Ehhez kérem az Önök támogatását.
Őszinte tisztelettel

Hambalgó Károly 

Köszöntök minden besnyői választópol-
gárt!

Kepli Katalin Zsuzsanna vagyok, 53 éve 
élek Besnyőn, a munkahelyem is itt van. 
Mindig a szívemen viseltem a falu sorsát, 
ezért indulok a képviselőtestületi választá-
son, hogy ötleteimmel hozzájárulhassak 
a tevékeny munkához. Úgy gondolom, 

hogy olyanok tudják igazán képviselni a lakosság érdekeit (és 
nem a saját érdekeiket!), akik jól ismerik magát a települést is, 
ahol élünk, és szinte a nap 24 óráját itt is töltik.
Köszönöm mindenkinek a bizalmát, aki rám teszi le a voksát! 
Igyekszem a lehetőségeimhez mérten eleget tenni az elvárá-
soknak.

Kovács Péternek hívnak. Besnyőn élek 
születésem óta, alapfokú tanulmányaim itt 
végeztem. A dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Középiskola elvégzése 
után a Nyugat- magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főisko-
la Kar tanító- művelődésszervező szakos 
hallgatójaként Győrben folytattam tanul-
mányaimat, ahol 2006-ban végeztem. Az 

Iváncsai Művelődési Ház vezetőjeként 4 éve, tanítóként pár-
huzamosan pedig 3 éve dolgozom az iváncsai Dr. Fejérpataky 
László Általános Iskola és Művészeti Alapiskolában.
Besnyőn 3 éve közreműködök a község nagyszabású rendez-
vényeinek lebonyolításában Falunapokon, Szüreti Bálokon, 
Mikulás ünnepségeken. 
Munkánk során remek csapat segített a nehézségek megol-
dásában, bizonyítják ezt az évről-évre visszatérő programok, 
melyek színesítik a község kulturális életét. 
Mindez arra ösztönzött, hogy a község független képviselő-
jelöltjeként szóljak Önökhöz: Egységben az erő!

Kedves Besnyőiek!
Nagyné Farcalasz Vasziliki vagyok. 
1959-ben születtem, Beloianniszban ne-
velkedtem. 1982 óta élek családommal 
Besnyőn. Közgazdasági érettségim, mér-
legképes könyvelői végzettségem van, 
mezőgazdasági vállalkozásunkban dolgo-
zom. Férjem, Nagy László, aki nyugdíjas 
a vállalkozásunk egyik vezetője. Lányom, 

Nagy Vivien, pedagógus. Nyolcadik éve vagyok a besnyői 
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képviselő-testület tagja. Önkormányzati munkámat továbbra 
is szeretném folytatni községünkben, hogy közös erővel, kö-
zös munkával jobbá tegyük gyermekeink, unokáink jövőjét.
Maradok tisztelettel:

Nagyné Cili
Független képviselő-jelölt

Tisztelt Besnyőiek!

Petkes András vagyok, független képvi-
selőként és képviselőjelöltként szeretnék 
pár mondatban Önökhöz szólni. 
Besnyőn születtem, azóta is itt élek fe-
leségemmel és gyermekemmel. A Fő-
városi Tűzoltóságon dolgoztam, mint 
szerparancsnok, jelenleg szolgálati nyug-

állományban vagyok. Gimnáziumi érettségivel, két szakmával 
és több képesítéssel is rendelkezem. Tagja vagyok a polgár-
őrségnek, jó kapcsolatot ápolok a helyi civil szervezettekkel, 
a sportkörrel és a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lettel is. 
Három évvel ezelőtt kerültem be a Testületbe, mozgalmas 
éveket tudok magam mögött. Felelősségteljesen, legjobb tu-
dásom szerint igyekeztem segíteni a Polgármester Asszony és 
a Képviselő-testület munkáját. Sok esetben ismeretségeimet 
és saját erőmet összpontosítva oldottam meg feladatokat. 
Szeretném ezt az utat követni a jövőben is. 
Amennyiben úgy gondolják, hogy érdemes lehetek bizalmuk-
ra és szavazataik elnyerésére, úgy kérem, támogassanak sza-
vazatukkal.   

„Szeretem, ha mennek a dolgok, ha nem mennek, szeretem 
elérni, hogy menjenek” 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Petkes András

Születésem óta – tanulmányaim okán  
kisebb megszakításokkal – Besnyőn élek. 
Ismerem a helyieket, a szokásokat, nyo-
mon követem a problémákat és azok 
megoldásait, figyelem a lehetőségeket. 
Nevemet a kultúra területén, a Szironta 
Együttesben, illetve az együttes által 
működtetett civil szervezetben végzett 
munkámból, helyi rendezvényekből is-

merhették meg a besnyőiek. Emellett sokan keresnek meg 
ügyes-bajos dolgaikkal, amelyet legjobb tudásom szerint pró-
bálok megoldani. Aktívan részt veszek pályázatok előkészíté-
sében és megvalósításában is. 
Hiszem, hogy szüksége van a községnek a fiatalos lendületre, 
az összefogásra, közös, reális és megvalósítható célokra. 
A lehetőség adott a megújulásra, a döntés viszont a falu ke-
zében van. 

Eddigi támogatásukat köszönöm, és számítok Önökre a vá-
lasztáson is! 
Elérhetőségeim: 06-70/671-66-06, sb@szironta.hu

Sólyom Balázs

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves Választó-
polgárok, Kedves Besnyőiek!

Az elmúlt 3 év úgy gondolom, meghatá-
rozó volt a falu életében, hiszen ennyi fej-
lődés, építkezés, változás talán még soha 
nem volt Besnyőn.

Szerencsésné Buday Rita vagyok, férjem-
mel és Ágnes lányommal 1990 óta lakunk a Kossuth Lajos ut-
cában. Fideszes jelöltként indulok, és próbálom megszerezni az 
Önök bizalmát.
Úgy érzem, összefogva, egymást segítve nagyon szép falut 
tudunk varázsolni ebből a kedves kis településből. Nem titok, 
én azért indulok ezen a kihíváson, hogy tegyek és tegyünk a 
faluért, a polgármesterünkkel együtt. Mások is megismerjék a 
településünket és elvigyék jó hírét ennek a közösségnek.
Tavasszal az árvízkárosultak összefogásáért indult akciónk már 
bebizonyította, hogy
értékes emberek laknak ebben a  faluban, és már megmutatták, 
hogy tudnak egymásért megmozdulni.
Szerintem összefogva, egymást segítve hamarabb elérjük cél-
jainkat.
Feladataink vannak bőven.
Köszönöm, hogy elolvasta, 

Szerencsésné Buday Rita

Szuszán János vagyok, műszaki vezető, 
projektvezető. 
Születésem óta Besnyőn lakom. A szüleim, 
nagyszüleim a község alapítása óta itt él-
nek. Feleségemmel és két gyermekünkkel 
a községben telepedtünk le  A lakóközös-
séget érintő kérdésekre fogékony vagyok, 
híve vagyok a környezetvédelemnek és az 
egészséges életmódnak. 

Baloldali politikai beállítottságú vagyok, tagja az MSZP-nek. A 
munkáim során a feladatom pályázatokon, tendereken indítani 
a vállalkozást, a munkákat sikerre vinni, megvalósítani. 
Az önkormányzati képviselői munkát egy konstruktív, mindenki 
véleményét meghallgató, építő jellegű csapatmunka szellemé-
ben tudom elképzelni. A biztonságos környezetet, tiszta utcákat, 
az iskola , óvoda színvonalát, szellemi értékeit fenn kell tartani 
és folyamatosan biztosítani kell a jövő nemzedék számára.

Tisztelt választópolgárok!

Nevem Takács Tünde Anna.
Mosonmagyaróváron születtem 1962. no-
vember 30-án. Három gyermekem van, 
akik közül egy még középiskolás.
Posta és bankforgalmi érettségivel rendel-
kezem. Dolgoztam besnyőn posta vezető-
ként. Jelenleg a Rail Cargo Hungaria Zrt. 

dolgozója vagyok. Besnyőre 1995. augusztus 19-én költöztünk.
Mindig érdekelt a lakóhelyem múltja és hagyománya, ezért is 
lettem a Besnyői Népdalkör tagja.
Képviselővé választásom esetén segíteni szeretnék abban, hogy 
a faluban élő emberek még jobb környezetben élhessenek.

Tisztelettel: Takács Tünde

ÖNKORMÁNyZATI VÁLASZTÁSOK 2010. – választási melléklet ÖNKORMÁNyZATI VÁLASZTÁSOK 2010. – választási melléklet
Besnyőre 20-éve kerültem. Aktívan részt vettem a település új-
rainduló sportéletében: a helyi csapat tagja, majd vezetőségi 
tagja is voltam. 
A település képviselő-testületének 2007 óta vagyok tagja. 
Örömmel tölt el, hogy ez idő alatt településünk nagyon sok, 
a szemnek látható, és talán még több a szemnek „egyelőre” 
láthatatlan, de a település fejlődéséhez fontos döntéseiben 
vehettem részt. Ez inspirál arra, hogy a következő választáson 
is jelöltessem magam mint képviselő. Ezúton szeretném meg-
köszönni azt a számos jelölő cédulát, amit részemre eljuttatni 
szíveskedtek.
„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan ál-
modnak együtt, az egy új valóság kezdete.”

Cseppenné Tereánszky Nikolett vagyok 
és amióta megszülettem, Besnyőn élek!
2004-ben végeztem a tanulmányaimmal, 
élelmiszer- és vegyiárukereskedő szakmát 
szereztem.
Ezután férjhez mentem, de már akkor 
tudtuk, hogy itt, Besnyőn szeretnék csa-
ládot alapítani. A munkám és a családom 
is mindig ehhez a faluhoz kötött. Három 

évet dolgoztam a helyi ABC-ben és GyES után ismét a falunk-
ban vállaltam munkát. 

Szeretném és bízom benne, hogy egy kis összefogással és kö-
zös munkával még szebbé és barátságosabbá tehetjük a mi 
közös otthonunkat, Besnyőt!

Fenekesné Placskó Piroska vagyok, több 
éve Besnyőn lakom családommal. 
Aktív résztvevője vagyok a nagycsaládo-
sok egyesületének és más karitatív segély-
szervezetnek. Több alkalommal szervez-
tem már különböző karitatív programot, 
melyből a befolyó összeget jótékonysági 
célokra használtuk fel. 
Besnyőn a segítségre szoruló személyek 

és családok támogatása a célom, főként a szociálisan hátrá-
nyosabb helyzetben lévők támogatása. A legfontosabbnak 
azonban az emberekkel való kapcsolattartást, együttműködést 
tartom!
Jótékonysági rendezvények is igazolják, közösségi összefo-
gásból sikeres faluközösség lehet.
Köszönöm ez eddigi támogatást, segítséget. 

Kedves Besnyőiek!

1964-ben születtem, kohász-közgazdász 
ké pesítésem van. Dunaújvárosban, a 
Bánki Donát Szakközépiskolában érett-
ségiztem. Ezután a Vasipari Kutató Inté-
zetben kezdtem el dolgozni. 2003-ban 
szereztem diplomát. Jelenleg minőség-
biztosítással foglalkozom. Több mint húsz 

éve élek Besnyőn, egy gyermekem van, aki a helyi általános 
iskolában tanul.
Figyelemmel kísérem az itt élő emberek mindennapjait, az 
önkormányzat munkáját. Úgy gondolom, hogy a munkám so-
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Közös fellépés, kirándulással
A Besnyői Népdalkör október 17-én (vasárnap) a Szironta 
Citeraegyüttessel közösen Abaújszántón fog szerepelni, a 
Kossuth Szövetség következő dalos találkozóján. Kossuth 
dalcsokrot és rábaközi népdalcsokrot adnak elő.A kétnapos 
kirándulás első napját, a szombatot a tiszaújvárosi Termálfür-
dőben töltik el az együttes tagjai és a kísérők.

Szuszán Jánosné, népdalkörvezető

Szüreti felvonulás és bál volt szeptember  25-én, szom-
baton. Minden részvevőnek, segítőnek köszönet, hogy 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, hagyományaink 
továbbéltetéséhez!

Nagy sikerrel szerepelt a Szironta Citeraegyüttes és a Besnyői Nép-
dalkör az augusztus 20-ai perkátai Magyarok Vásárán is. Mindkét mű-
vészeti csoport elnyerte a Fejér megyei Hungarikum kitüntető címet. 
Gratulálunk!

Baráti találkozó BesnyőnÜnnepeltek nyugdíjasaink
Szeptember 18-án, szombaton tartotta hagyományos 
nyugdíjas találkozóját a Besnyői Nyugdíjas Klub. S hogy 
mégis rendhagyó volt az összejövetel, az annak köszön-
hető, hogy idén 30 éves a házigazda! Ebből az alkalomból 
Ráckeresztúrról, Iváncsáról, Beloianniszból és Ercsiből ér-
keztek együtt ünnepelni a besnyőiekkel a nyugdíjas társ-
klubok tagjai. 
A műsorban a besnyői óvodások, a Szironta és a Népdalkör 
előadása szerepelt, és Gábor Feri bácsi adta elő a saját ver-
sét, nagy sikerrel. A Nyugdíjasok Iváncsai Szervezete egy 
vidám, táncos számával érdemelte ki a résztvevők tapsát. 
A találkozó kötetlen beszélgetéssel, jó hangulatban zárult. 

Köszönet
Nagyon köszönöm Mészáros Jánosnak és fiának, Mészáros 
Dávidnak, hogy a Faluház mögötti területen önzetlenül, társa-
dalmi munkában megcsinálták a kerítést.
Nagy köszönettel tartozunk Gábor Lászlónak és fiának, Gábor 
Lászlónak, hogy a Faluház és az iskola ereszcsatornáját ön-
ként, önzetlenül kitisztították és rendbe tették.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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Az Ercsi Tiszti Klub Nyugdíjas Egyesületének és a 
Ráckeresztúri Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjainak a rész-
vételével tartották meg Besnyőn a Baráti találkozó el-
nevezésű rendezvényt, ahol a Szironta Csengettyű- és 
Citerazenekar, valamint a Besnyői Népdalkör tagjai rend-
kívül színvonalas énekléssel-muzsikálással varázsoltak jó 
kedvet a Faluház nagytermébe. A szirontás fiatalok által 
előadott tréfás jelenet – a fanyar angol humor egy jeles 
darabja – méltán aratott nagy sikert a közönség körében, 
egyben bizonyítékul szolgált arra, hogy nemcsak zeneileg 
tehetségesek e csapat tagjai, de színészként is megállják 
helyüket!


