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Kedves Besnyőiek!
Véget ért a forró, aszályos nyár,
és újra megkezdődött a tanév
községünk óvodájában és iskolájában is. Az első osztályos gyerekeknek idén is kedveskedtünk egy
szerény ajándékcsomaggal, és
minden, a besnyői iskolába járó
gyermek kapott önkormányzatunktól 5 ezer forintos tankönyvásárlási kedvezményt.
Civil szervezeteinkben is megpezsdült az élet; a
Besnyői Baráti Kör Egyesület idén is megszervezte
az elszármazottak találkozóját, amit a közösségi kemence átadásával és a Sziront’Art Khe madárijesztő fesztiváljával koronázott meg. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a baráti kör jóvoltából Besnyő ismét
gyarapodott egy nagyszerű közösségi létesítmén�nyel, amely bizonyára sok örömöt ad majd a használóinak.
Az első félév lezárultával már kimondható, hogy
ebben az évben sajnos csak kevés olyan pályázatot
írtak ki, amely terveinkkel és lehetőségeinkkel összhangban lett volna. A tornaterem felújítására és a
térfigyelő rendszer kialakítására márciusban benyújtott pályázatainkat sajnos még nem bírálták el.
Költségvetésünk igen kis mozgásteret enged,
ezért csak óvatos, kis léptékű fejlesztésekre gondolhattunk, gondolhatunk.
Elvégeztük a ravatalozó teljes belső felújítását, az
iskola, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal
tetőjavítását, megkezdtük a veszélyes járdaszakaszok felújítását.E munkákat javarészt közmunkásaink végezték, mint ahogy a közterületek, az
intézményeink környékének, a temető, illetve a liget rendben tartását is.
Folyamatosan biztosítjuk intézményeink zavartalan működéséhez a szükséges feltételeket.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy felelősségteljes költséggazdálkodásunknak köszönhetően,
a környező településekkel ellentétben, községünk
önkormányzatának továbbra sincs hiteltartozása,
nincs adóssága!
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk meg az október elsejei Idősek Világnapjáról, és kívánunk jó
egészséget községünk idős lakóinak.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart
2012. október 17-én 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
nagytermében
Napirendi pontok:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Beszámoló az Önkormányzat éves munkájáról
3. Beszámoló az Arany János Általános Iskola
2011/2012-es tanévéről
4. Beszámoló a Pöttömsziget Óvoda 2011/2012es évéről
5. Beszámoló a háziorvosi munkáról
6. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről
7. Bejelentések
A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ
Besnyő Község Önkormányzata
és az Arany János Általános Iskola
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a besnyői Faluháznál
2012. október 23-án 10 órakor kezdődő
emlékünnepségre.
Emlékezzünk együtt az 1956-os
forradalomra és szabadságharcra az 56.
évfordulón!

Besnyő is a Dunaújvárosi járáshoz
tartozik majd
Döntött a Kormány az új járások székhelyéről és illetékességi területeikről.
Kérésünket figyelembe véve végül településünk nem
a Martonvásári, hanem a Dunaújvárosi járáshoz fog
tartozni. A járások és a járási kormányhivatalok 2013.
január1-jével kerülnek felállításra.
A Dunaújvárosi járáshoz tartozó települések: Adony,
Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs,
Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta,
Pusztaszabolcs és Rácalmás.
2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák, továbbá 80 törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladat.
A járások szakigazgatási szervei lesznek:
– a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatok ellátására,
– a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott
építésügyi hatósági feladatokra,
– a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takar
mányellenőrzési,
élelmiszerlánc-felügyeleti
és
állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat
útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,
– a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási
feladatok ellátására,
– a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége
– a népegészségügyi intézet a népegészségügyi
feladatokra.

Tankönyvvásárlási
kedvezmény
Besnyő Község Önkormányzata idén is gondoskodott arról, hogy szoros költségvetésében
szerepeltesse a besnyői általános iskolai tanulók
tankönyvvásárlási kedvezményének összegét.
Községünkben minden általános iskolai tanulót
5.000 forintos kedvezményben részesítünk, aki
a besnyői Arany János Általános Iskolát választotta!
Sok sikert kívánunk diákjainknak a 2012-13-as
tanévben!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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TANÉVNYITÓ
Iskolánkban 120 gyermek kezdte meg a 2012/2013-as
tanévet. Ress Tibor igazgató úr a tanévnyitón elmondta, hogy a hagyományosnak mondható programok
mellett – néptánc oktatás, emelt szintű angol nyelv, informatikai képzés, kompetencia alapú oktatás, laptop
program – ebben az évben az első és az ötödik évfolyamon elindul a mindennapos testnevelésoktatás is.
Igazgató úr külön köszöntötte a 17 elsős diákot, sok
sikert és kitartást kívánt tanulmányaikhoz.
Varga Petra, Debreceni Norbert, Debreceni
Dezső, Horváth Márton és Horváth Viktor verssel köszöntette a megjelenteket. A műsort Debreceni Szilvia
pedagógus szervezte.

FELHÍVÁS
A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
helyszíni szemlét tartott Besnyő község belterületén. A helyszíni szemle során hiányosságokat talált
a település vízelvezető rendszerében, és előírta a
hiányosságok megszüntetését.
A Katasztrófavédelem munkatársa a legjelentősebb problémaként az árkok rendezetlenségét jelölte meg. A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ezért felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlana előtti árkot mindenki tartsa tisztán, vagy
tisztítsa ki még az őszi esőzések előtt, a szeptemberi és októberi hónapban.
Ezen kötelezettség elmulasztását a szabálysérté
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály
sértésinyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény értelmében a jövőben nem az önkormányzat szankcionálja, hanem a kormányhivatal vagy a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv.
A Szabálysértési törvény 246.§-a kimondja, hogy
„Aki az ár- vagy belvízvédelmi biztonságot, az
árvízvédelmi vagy belvízvédelmi védőmű meg
óvását, vagy a vízfolyások és természetes tavak
medrének épségét biztosító szabályokat vagy hatósági előírásokat megszegi, … szabálysértést követ
el. A szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.”
dr. Bugyi Katalin
jegyző

Tanuszoda használat
2009. év áprilisa óta iskolásaink és óvodásaink
tanrendbe illesztve tanulhatnak meg úszni, illetve
úszhatnak az Iváncsán megépült kistérségi tanuszodában.
Az úszásoktatást teljesen ingyenesen vehetik
igénybe a gyermekek, hiszen az uszodahasználat
és az utazás költségeit teljes mértékben az önkormányzat finanszírozza.
Besnyő községnek, mint együttműködő önkormányzatnak sok pénzébe kerül a működtetésből
rá jutó rész, de a gyerekek érdekében vállaltuk
a költségeket.
Sajnos, nagyon sok a tartáshibás gyermek és

a gerincfájós felnőtt, így az uszoda használat biztosításával lehetőségünk nyílik a besnyőieket
jobb egészségi állapotba juttatni, hozzá tudunk
járulni gyermekeink esélyegyenlőségének javításához, csökkenteni a városi és a falusi iskolában tanuló
gyerekek lehetőségei közötti különbséget.
Ezért is fontos, hogy minél több iskolás és óvodás
vegyen részt az úszásoktatásban.
Továbbá az együttműködő településeken élők,
így a besnyőiek is kedvezményes áron használhatják
a létesítményt.
Nem minden település mondhatja el magáról,
hogy van uszoda a közelében, használjuk hát ki!
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Elszármazottak találkozója kemence
avatással
Közösségi kemencét avattak a Besnyőről Elszármazottak Baráti Köre hatodik összejövetelén, 2012.
augusztus 25-én.
A kemencét Nagy Miklós helyi kemenceépítő vállalkozó készítette.
A Fónad Józsefné Nellike egyesületi elnök vezette civil szervezetnek köszönhetően újabb közösségi
létesítménnyel gazdagodott kis falunk.

A kemencét az adományozók, a találkozóra érkezett jelenlegi és egykori besnyőiek nevében Nellike
jelképesen átadta a község polgármesterén keresztül az egész falunak, Zámbó József és Pintér Márta
pedig egy erdélyi, korondi kerámia főzőedénnyel
lepte meg a közösséget.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy az egyesület jelentős
helyet foglal el a besnyői civil szerezetek között.
Tevékenységük révén szellemi és tárgyi kincsekkel gyarapodott a település.
A találkozó az elnök asszony köszöntőjével, pénzügyi beszámolóval, az első ízben a találkozóra érkezettek bemutatkozásával folytatódott.
Ebéd után a résztvevőket a madárijesztő fesztivál keretében színvonalas műsor is szórakoztatta,
melyben a Szironta és a népdalkör szerepelt, és
házi lekvárok is versenyeztek egymással.
A résztvevők az új kemencében sült kakaós
csigát is megkóstolhatták.
Koczka Kata
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Madárijesztők és lekvárok versenye
nagyobbak az időt, és a felnőttek sem maradtak feladat nélkül: helyben is készíthettek madárijesztőket!
Kulturális műsorblokkunk 17 órakor kezdődött,
melyben helyi művészek (a Besnyői Népdalkör, a Szironta Csengettyűegyüttes, a Szironta
Citeraegyüttes, Osuszd Otília hegedűn valamint
Varga Evelin népi énekkel) működtek közre, és ellátogatott hozzánk a beloianniszi Triandafylla Együttes is, akik első besnyői látogatásukkor görög és
magyar tánccal is megörvendeztették a közönséget.
A nap végére a zsűri is értékelt, valamint a
budapesti Lángoló Leguánok tűzzsonglőr csapata is
megérkezett.
A madárijesztők közül 2 győztest hirdettünk, míg
a legfinomabb lekvár idén egy „egyszerű” málnalekvár lett. Külön köszönjük, hogy igazi különlegességeket, mint pl. zöldparadicsom lekvárt, zöld dió
lekvárt, levendulás őszibaracklekvárt, sütőben sült
szilvalekvárt is hozott a 19 pályázó!
Az eredményhirdetést követően a tűzzsonglőröké lett
a színpad (pontosabban a színpad előtti füves terület),
akik fél órás produkciójukkal méltón zárták rendezvényünket.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott az iskolaudvarra, és köszönjük azoknak a segítőknek is, akik
időt, fáradságot nem kímélve dolgoztak azért, hogy
sikeresen valósítsuk meg ezt a rendezvényt.
2009-ben Fónad Józsefné Nelli néni ötlete alapján
valósította meg a Szironta az első Madárijesztő Fesztivált.
Egy év kihagyás után, 2011-ben újra életre hívtuk
a rendezvényt, így 2012-ben már harmadik alkalommal szólítottuk meg a falu és a térség lakóit: készítsenek madárijesztőket! Idén 10 alkotás és 3 „aprócska”
madárijesztő nevezett az „Év Madárijesztője” címért.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is vártuk az idei
főzésű lekvárokat, melyeket zsűriztünk.
A nap folyamán a délelőtti kemenceavatót
követően (melyet a Besnyőiek Baráti Köre szervezett) egyesületünk vette birtokba az iskolaudvart:
kora délutántól állt az ugrálóvár, a legkisebbek örömére, kézműves foglalkozáson múlathatták a kicsit

Sólyom Balázs

KÖSZÖNTÉS
A közelgő Idősek Világnapja alkalmából
tisztelettel és szeretettel köszöntjük Besnyő
község valamennyi idős- és szépkorú lakóját!
Jó egészséget, örömöket, vidám életet
kíván Besnyő Község Önkormányzata nevében
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A Besnyői Sportegyesület hírei
A Besnyői Sportegyesület megkezdte a 2012-2013.
évi szezont.
Változás, hogy ebben az évben ifjúsági csapatot
nem tudtunk indítani, mert kevés 18 év alatti játékos
állt az egyesület rendelkezésére.
Öröm az ürömben, hogy ennek okán néhány tehetséges, fiatal besnyői játékos bontogathatja szárnyait
a felnőtt csapatban.
Jó hír a szurkolóknak, hogy ebben az esztendőben újra összeálltak a Besnyői Öregfiúk, így a
szezon folyamán minden szombaton láthatnak
mérkőzést az érdeklődők.
Matkovics László
elnök

Méltó külsőt kapott a ravatalozó
Elvégeztük a ravatalozó épületének belső felújítását,
az ablakok cseréjét, a belső helyiségek vakolatjavítását, festését, új függönytartókkal és függönyökkel

díszítettük a ravatalozó nagytermét. E munkákat javarészt közmunkásaink végezték

Így már méltó körülmények között kísérhetjük utolsó
útjára szerettünket

Ilyen volt

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8,00 – 11,00
13,00 – 14,30
9,00 – 12,00
13,00 – 14,00
8,00 – 10,30
Nincs ügyfélfogadás

A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az óvoda
épületében, a tornaterem mellett (Besnyő, Kultúr köz 1.
szám.) található.
Léhner Nikolett várja az ügyfeleket, forduljanak hozzá bizalommal.
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Kutyavilág Besnyőn
Nem kell ahhoz elvakult állatbarátnak lenni, hogy
a mostanában Besnyőn történt, kutyákat érő
atrocitásokmiatt háborogni kezdjünk és hitetlenkedve álljunk az események előtt.

ELADÓ
Besnyő Község Képviselő-testülete értékesíteni
kívánja a Besnyő, Táncsics Mihály utca 11. szám
alatti ingatlant. Az 1209 m2 területű ingatlanon álló
családi ház 90 m2 alapterületű.
Irányár: 7 350 000.-Ft
Az ingatlan megvásárlására a Képviselőtestület nyílt pályázatot hirdet, melyre minden
érdeklődőt várunk.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet a 06
25 505 050-os telefonszámon.

Most már biztonságban, jó helyen
Egy helyes kis kutyalányt a volt gazdája elzavart és
kizárt az udvaráról.
Szegény kis állatka bizonyára nem értette, mi
történt vele, és bizalmatlan lett a felé jó szándékkal
közelítők iránt is. Szinte hónapokig tartott, mire engedte magát megérinteni.
Minden követ megmozgattunk, míg végül egy kedves hölgy vállalta, hogy ő magához veszi a kis állatot, befogadja és szeretettel gondoskodik róla, és így
is lett.
Még szerencse, hogy vannak jó emberek, akik szívükön viselik az ártatlan kis állatok sorsát.
Nagy felelőtlenség, ha valaki háziállatot tart, és bár
nem akarja, hogy szaporulat legyen, nem gondoskodik a szuka vagy a nőstény macska ivartalanításáról.
Így járt az a hét kiskutya, akiket egy ragasztószalaggal
körbezárt kartondobozban, a határba kitéve találtak
meg… Szomorú és sajnálatos, hogy a felelőtlen, kegyetlen gazda ezt az útját választotta a kutyakölyköktől való megszabadulásnak, de a sors szerencsére
közbeszólt.
Egy jó szándékú család talált rá a dobozra, akik értesítették az önkormányzatot és napokig gondjukat
viselték a kutyusoknak.
A hét kiskutya közül hat élte túl a „kalandot”, őket
egy menhelyre szállítottuk.
Mélységesen felháborító ez a két eset, ami gyors
egymásutánjában borzolta a kedélyeket, és aminek a
megoldása komoly fejtörést okozott. Reméljük, ilyen
szégyenteljes eset többé nem fordul elő Besnyőn.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

ZumbaFitness
and Dance
Mozogni, sportolni szeretnél?
Itt a lehetőség!
Egy óra hasznos kikapcsolódás, minden kedden
és csütörtökön 17,30-tól a tornateremben.
Vár egy jó hangulatú csapat!
Érdeklődni lehet Somogyi Gyöngyinél
a 06 70 336 1190-as telefonszámon.
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A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
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Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 4/BH/2012.
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Védőnői hírek
Egy évvel, ezelőtt védőnői ellátás szempontjából
Besnyőhöz csatolták Beloiannisz községet. Szeretném
felhívni a gondozottak figyelmét, hogy ezért a hétfői napokon nem vagyok a besnyői tanácsadóban elérhető,
illetve teendőktől függően a szerdai napokon sem
vagyok mindig Besnyőn.
A többlet feladatok is közrejátszottak abban, hogy a
tavaly született gyermekek bemutatása így elhúzódott.
Többen már kíváncsian várják, hogy az idén született babák fotói mikor jelennek meg, de majd csak jövő év elején gyűjtöm össze a képeket.
Szeretném bemutatni a 2011-ben született gyermekeket:
– Koncz Levente András
– Molnár Liza Sára
– Patatics Bence Márk

– Szikszai Nikolaosz
– Németh Regina
– Farkas Máté
– Halász Alexandra
– Kecskés Bálint
– Sörös Rebeka
– Gábor Tifani Szilvia
– Borza Fanni
– Kovács Hanna Jázmin
Minden csecsemő családjának gratulálok, és jó egészséget kívánok magam, és az egész község nevében!
A babák fotóiból készült tabló egész évben megtekinthetőa védőnői tanácsadó várótermében.
Páli Szilvia védőnő
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