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Kedves Besnyőiek!
A jó idő beköszöntével megélénkül az élet,
kezdődik a szabadtéri rendezvények idő
szaka. Hagyományos közös ünnepünk, a
Falunap időpontja is közel már: a többfé
le program ütközésének elkerülésére június
4-én rendezzük – nem elfelejtve e nap szo
morú vonatkozásait sem – az idei Gyermekés Falunapot, melynek részletes programját
hirdetőtábláinkon tesszük majd közzé.
Mindenkit szeretettel várunk a közösségi rendezvényekre, köz
tük a május 21-én rendezendő CsengőFest koncertre.
A közelmúltban rendezték meg nyugdíjasaink hagyományos
rendezvényüket, a nyugdíjas találkozót, melyen a környékbeli te
lepülésekről érkezett vendégekkel töltöttek el kellemes órákat.
Jótékonysági bált rendeztek polgárőreink a Faluházban, ahol al
kalmuk nyílt kikapcsolódni és jó hangulatban eltölteni egy estét.
Természetesen nem csupán rendezvényekből áll továbbra
sem Besnyőn sem az élet; az előrehozott ballagás (június 3.)
utáni hétfőn, június 6-án megkezdődik és június 30-áig tart az
iskolaépület régen várt külső felújítása. A munkák elvégzését
pályázati forrás teszi lehetővé.
Mindenkit nagyon kérek, hogy tegyük közösen széppé,
virágossá községünket, és vigyázzunk közterületeink, utcáink
tisztaságára!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

MEGHÍVÓ
2011. május 21-én 15 órakor lesz
a besnyői Faluház szabadtéri színpadán

az V. CsengőFest koncert,

melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Szironta Csengettyűzenekar - Sziront’Art KHE

Szeretettel köszöntjük
Anyák napja alkalmából
a besnyői Édesanyákat,
Nagymamákat, Dédiket!
Besnyő Község
Önkormányzata nevében:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Ballagnak
nyolcadikosaink
Az idén a szokásosnál korábban lesz a besnyői Arany János
Általános Iskolában a nyolcadikosok búcsúja, mert az iskola
épület külső felújítása már a június 3-ai ballagás után pár nap
pal megkezdődik.
Szeretettel indítjuk útnak most ballagó nyolcadikosainkat
és kívánjuk, hogy szép sikereket érjenek el középfokú tanul
mányaik során is, és sose felejtsék el, honnan indultak - a mi
szeretett iskolánkat és kedves tanítóikat, tanáraikat!
Bán Evelin
Kupi József
Boros Dániel
Magyar Gábor
Borza Attila
Pákozdi Mónika
Czumpft Péter
Pesszer Fruzsina
Fodor Viktor
Stoffán György
Fónad Viktória
Süveges Bence
Gyöngyösi Gergő
Szilágyi Gábor
Klausz Olivér
Tunyogi Renáta
Kiss Regina

MEGHÍVÓ
Falu- és gyermeknap lesz
június 4-én, szombaton,

melyre minden besnyői és környékbeli
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Helyszínek:
délelőtt a sportpálya, délután az iskola udvar

Áldott húsvéti ünnepet kíván minden kedves besnyői lakosnak
Besnyő Község Önkormányzata
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Tájékoztatás

a fakivágás szabályairól
Az elmúlt hetekben több esetben
okozott problémát a fakivágás sza
bályainak nem megfelelő ismerete.
Ezért a jövőbeni problémák elkerü
lése érdekében tájékoztatjuk a Tisz
telt Lakosságot, hogy a fás szárú nö
vények védelméről szóló 346/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet alapján
fás szárú növényeket közterületen
kizárólag jegyzői engedéllyel lehet
kivágni.
A közterületen lévő fa kivágásá
nak engedélyezése iránt – a terve
zett időpont előtt 30 nappal koráb
ban – kérelmet kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban. A kére
lem nyomtatványhoz 2.200,- Ft ös�
szegű illetékbélyeget kell csatolni.
(Az eljárással kapcsolatosan bővebb
információt,
valamint
kérelem
nyomtatványt a Polgármesteri Hiva
talban kaphatnak.)
A kérelem benyújtását követően
minden esetben meggyőződünk a
kérelem indokoltságáról és ezt kö
vetően kerül sor a fakivágás enge
délyezésére vagy megtiltására.
A fakivágási engedély megadása
esetén a határozatban a kivágott fa
pótlásáról is rendelkezünk.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki
fás szárú növényt jogellenesen kivág, szabálysértést követ el és
100.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A fás szárú növények védelme
mindannyiunk közös érdeke. Ezért
kérjük, hogy környezetünk védelme,
valamint az engedély nélküli fakivá
gások, esetleges bírságolások elke
rülése érdekében szíveskedjenek a
tájékoztatásban foglaltak megtartá
sára fokozott figyelmet fordítani.
Dr. Bugyi Katalin jegyző

Képviselői
fogadóóra
A Fejér megyei 4. sz. választó
körzet országgyűlési képviselője,
L. Simon László tartott Besnyőn, a
Polgármesteri Hivatalban fogadó
órát. Az április 8-ai fogadóórán a
képviselő úr fogadta az érdeklődő
ket és válaszolt kérdéseikre.
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Szemetet szedtek
Ezúton szeretném megköszönni álta
lános iskolánk pedagógusainak és is
kolásainak, hogy részt vettek a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. országos szemét
szedő akciójában, melynek keretében
sok szeméttől tisztították meg közsé
günket iskolásaink és közmunkásaink.

Sajnos, továbbra is azt tapasztaljuk,
hogy nem mindenki figyel környeze
tünkre, de bízunk benne, hogy a mosta
ni akció után még sokáig tiszta és rende
zett lesz községünk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Elsősegély
veszélyhelyzetben
Elsősegélynyújtással kapcsolatos elő
adást tartottunk 2011. április 6-án a
Faluházban. A rendezvény szabadon
látogatható volt. Külön értesítést kap
tak a 0-6 éves gyermekek szülei, kisma
mák, és a 7-8. osztály.
Először Takácsné Németh Anikó, a
Ceumed Kft. területi képviselője tar
tott bemutatót a légzésfigyelő haszná
latáról, mely a bölcsőhalál kivédésében
játszik fontos szerepet. A résztvevők
megismerkedhettek a Sudocrem hasz
nálatával, mely enyhe égési sérülések
re (pl. napégés), horzsolásos bőrfelü
letekre is jól használható az ekcemás,
illetve a pelenkával fedett bőrfelüle
teken kívül. Az előadás második fele
interaktív jellegű volt. Feth Katalin
és Kanik Erika jött el hozzánk a duna
újvárosi Vöröskereszttől. Közösen vé
gighallgattunk az újraélesztés és a
mentőhívás menetét, majd gyakorlati
bemutató következett. Mindenki kipró
bálhatta a felnőtt oktatóbabán a helyes
újraélesztési technikákat: lélegeztetést
és mellkas kompressziót. Ezt a gyakor
latot a vezetői jogosítvány megszerzé
séhez is ismernie kell mindenkinek.
Majd a hallgatóság kettéoszlott, a di
ákok és szülők csoportjára.

Érdeklődésnek megfelelően hallhat
tak további elsősegélynyújtási hely
zetekről és megoldásukról, valamint
válaszokat kaptak kérdéseikre. Pl.: Mi a
teendő, ha riaszt a légzésmegfigyelő,
félrenyelt, leforrázta magát vagy mér
gező folyadékot ivott valaki.
Nagyon hasznosnak érzem ezt a na
pot, mindenki valamilyen informáci
óval gazdagodhatott. Véleményem
szerint ritka az olyan esemény, ahol
egyszerre jelen lehetnek csecsemőkor
tól kezdve az iskolás korosztályon át a
felnőttekig. Ez pedig egy ilyen prog
ram volt, még kismamák is megtisz
teltek részvételükkel. Az apróságok a
játszószőnyeg tölthették el idejüket, va
lamint kölcsönös volt az iskolások és a
kisebb gyermekek egymás iránti érdek
lődése, így valaki a nagyok közé is be
ült a székekre.
Köszönöm az előadóknak az oda
adó munkáját, az iskola részéről pedig,
hogy a diákok jelen lehettek, valamint
minden kedves vendégnek, hogy eljött
a programra.
Páli Szilvia védőnő

Nőgyógyászati rákszűrés
2009. június óta már az 5. alkalommal
szerveztünk méhnyakrák-szűrést közsé
günkben. Ez idő alatt közel 100 hölgy
jelent meg, és összesen 130 vizsgálat
történt.
Nagyon fontos, hogy a nők éven
te vegyenek részt ezen a szűrővizsgá
laton, ezáltal az esetleges elváltozások
időben felismerésre kerüljenek.
A daganatos betegségekről köztu
dott, ha mielőbb diagnosztizálják, annál
jobbak az esélyek a teljes gyógyulásra,
vagy a továbbterjedés megelőzésére.
A vizsgálatot most is a Dunaújvárosból

kiérkező Dr. Baráth Károly szülész-nő
gyógyász főorvos végezte. A kenetvé
tel mellett az emlők tapintásos vizsgála
ta is része a szűrésnek.
A melleket azonban nem elég csupán
az évenkénti rákszűréssel „letudni”, ha
nem havonta szükséges emlő önvizs
gálatot végezni.
Bízom benne, hogy terveinknek meg
felelően ősszel ismételten szervezhe
tünk nőgyógyászati szűrővizsgálatot,
és akkor is szép számmal lesznek a
résztvevők.
Páli Szilvia, védőnő

Tavaszköszöntő Óvodabál
Második alkalommal rendezte meg
Tavaszköszöntő Jótékonysági bál
ját március 12-én a besnyői óvodás
gyermekek szüleinek kis társasága.
Mint a megelőző évben, idén is ki
tűzött céllal vágtunk bele a szervezés
be (2010-ben a foglalkoztató termek
ablakaira készíttettünk redőnyt és egy
besnyői leukémiás kislány családját
támogattuk), 2011-ben a kitűzött cél a
75 db nagyon régi ágynemű garnitú
ra lecserélése volt.
Örömünkre, sikeresnek mondha
tó volt a bál, hisz 187 ezer 500 Ft-ot
fizettünk ki a megérkezett garnitúrák
ra, ajándékba kaptunk még napos kö
tényeket, kis terítőket, a megmaradt
összegből az étkezőben lévő mosdó,
illetve a burkolat cseréjét szeretnénk
még elkészíttetni, illetve jövő évi cé
lunkhoz tartalékolni, hisz a 2012-es
terv: két foglalkoztató terembe új
szekrénysort szeretnénk készíttetni.
A nettó bevétel 375 ezer forint volt.
Nagyon sok munka előzte meg a bál
estéjét, nagyon sokan segítettek, tá
mogattak minket. Aki már szervezett
hasonló rendezvényt, tudja, mennyi
időt, energiát igényel. Egy rendez
vényszervező céggel felvéve a kap
csolatot, nagy örömünkre segítettek
olyan sztárvendéget találni, aki nem
kér fellépésdíjat, mégpedig KRISZ
RUDI személyében. Nagyon jó érzés
volt hogy felhívott és felajánlotta, fel
lép a rendezvényünkön.
Este kilenckor érkezett, beszélge
tett, fényképezkedett - és persze éne
kelt, Jól érezte magát nálunk. Rudi
után a pusztaszabolcsi hastánc együt
tes lépett fel. Köszönjük lányok!
Egész éjszaka a Flamingó együt
tes szolgáltatta a változatos zenét. A
táncparkett egész este tele volt. Éjfél
kor került sor a tombolasorsolásra.
Rengeteg tombolatárgy találta meg
szerencsés tulajdonosát.
Sok- sok tombolatárgyat kaptunk,
és volt, aki pénzzel támogatta ren
dezvényünket. Szeretném kiemelni
és megköszönni a Besnyői Sallai Mg
Szövetkezet támogatását.
Köszönöm az óvodás szülőknek a
befizetett 1000 forintokat, amivel hoz
zájárultak a tombolavásárláshoz.
Nagyon sok embert illet köszönet
a kb. 140 fős bálon való részvétellel
és a bál megrendezésével kapcsolat
ban. Ezúton is köszönetet mondok a

szervező, segítő szülőktől-fellépőktől
az önzetlen felajánlókig, a pártolójegy
vásárlókig minden érintettnek!
A lényeg az, hogy jó érzéssel tá
voztunk a Faluházból, mivel úgy érez
tük, megtettük, ami tőlünk tellett.
2012. március 10-én ismét Óvodabál
Besnyőn!
Fenekesné Placskó Piroska

A kicsik örültek az új ágyneműknek

CsengőFest
ez már az ötödik lesz!

A Sziront’Art KHE, a Szironta
Csengettyűegyüttes május 21-én
rendezi Besnyőn, a Faluház sza
badtéri színpadán az V. CsengőFest
csengettyűs találkozót. Ez már a má
sodik olyan csengettyűfesztivál lesz,
amelyen a házigazdák mellett nem
csak Magyarország legkülönbözőbb
részeiről, hanem külföldről érkező
csengettyűsök is koncerteznek és
vesznek részt szakmai továbbkép
zésen.
Sólyom Balázs, az egyesület elnö
ke örömmel számolt be arról, hogy
a Szironta vendégeként május 1823. között Magyarországon vendég
szerepel a Németországból érkező
krummhörni csengettyűkórus:
– A német csengettyűsökkel együt
tesünk több helyen koncertezik, így
május huszadikán Mórágyon, má
jus 21-én délelőtt Budapesten, a
Parlamentben, délután Besnyőn,
a CsengőFesten, május 22-én pe
dig Budapesten, az V. kerületben, a
Hold utcai Református Templomban
délelőtt 10 órakor adunk közös kon
certet. Német muzsikus barátainkat
a Leader pályázaton elnyert támoga
tásból tudjuk fogadni.
A szervezők mindenkit szeretettel
várnak a besnyői koncerten!

Az „Informatikai fejlesztési feladatok
támogatásának igénylése a 21/2010.
(V.13.)OKM rendelet alapján” címszó je
gyében igényeltünk és el is nyertünk 1
millió forint támogatást, amelynek révén
az eszközbeszerzés vissza nem téríten
dő, 100%-ban támogatott formában va
lósulhatott meg. A támogatási összegből
2 db digitális táblát, 1 db projektort és
1 db akkreditált szoftvert szereztünk be
a besnyői Arany János Általános Isko
la részére. Az új eszközöket a pedagó
gusok és az iskolások is nagy örömmel
fogadták.

Figyelem!
Eboltás!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az ebek veszettség elleni kötelező vé
dőoltásának helye a Polgármesteri
Hivatal előtti parkoló, időpontja
2011. május 11-én (szerda)
8-12 óráig
2011. május 12-én (csütörtök)
16.30-19.30 óráig
Az oltást Dr. Tamás Sándor állator
vos végzi. Az oltás díja: 3.500 Ft/eb.
2010. január 1-től csak a sorszám
mal ellátott oltási könyvek érvénye
sek. Azoknak az ebtulajdonosoknak,
akik nem rendelkeznek ilyennel, az ol
tási díjon felül 500 Ft-ot kell fizetniük
az új könyvért.
Kötelező a féregtelenítés is. 10 kgonként 1 tabletta szükséges, az első
200 Ft, a továbbiak 150 Ft/db áron
vásárolhatók. A háznál történő oltás
kiszállási díja plusz 1.000 Ft.
Jelentkezni lehet dr. Tamás Sándor
állatorvosnál a +3630-9392-588 tele
fonszámon.
Az ebek évenkénti veszettség elle
ni oltása kötelező, annak elmulasztása
szabálysértésnek minősül. A szabály
sértés elkövetője 50.000 forintig terje
dő pénzbírsággal sújtható.
Dr. Bugyi Katalin, jegyző
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Babatabló

2010-ben születtek
Már nagyon sokan érdeklődtek, hogy az idén is készül-e babatabló. A jó hír: végre
elkészült a 2010 évben születettekről az új tabló. Még egy örömhír, hogy tavaly 13
családhoz érkezett meg a gólya, egy kicsivel több, mint a 2009-es évben. Lehetősé
get kaptam rá, hogy bemutassam a legifjabb besnyőieket, és az újságban is megte
kinthetik a fotóikat. Jó egészséget kívánok a gyermekeknek és családjuknak!
Páli Szilvia védőnő

Domak Csaba László,
2010. január 22.

Bula Ádám,
2010. március 12.

Csik Cintia,
2010. március 13.

Tálas Dzsenifer,
2010. április 06.

Somogyi Noémi Zita,
2010. április 13.

Szladki Ferenc Levente,
2010. június 15.

Gábor Benjámin János,
2010. július 07.

Juhász Máté,
2010. augusztus 01.

Vincze Bence,
2010. augusztus 01.

Gábor Bence,
2010. november 06.

Szabados László,
2010. november 15.

Joó Anna Nikoletta,
2010. november 07.

Horváth Tamás,
2010. november 08.

Babaruha börze
2011. május 7-én, szombaton 9-től 12 óráig, Besnyőn,
a Faluházban vásárt tartunk:
Olcsó, de jó minőségű baba- és gyermekruházat, cipő (0-14
év), babafelszerelés (hordozó, babakocsi, kiságy stb.), kismama
ruházat játékok, mesekönyv.
Akár vásárolni, akár eladni szeretne, szívesen várjuk!
Ha problémát okoz a gyermekfelügyelet, játszósarok kialakítá
sára is gondoltunk.
További információkért felkereshető telefonon vagy személyesen: Fenekesné Placskó Piroska 06 (30) 262-9588
Páli Szilvia védőnő 06 (25) 233-207 vagy 06 (70) 562-0143.
Az asztalfoglalási igényüket (ingyenes) kérjük, legkésőbb
május 6-ig jelezzék vissza!
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