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Kedves Besnyőiek!  

2012/6.

Besnyő Község  
Önkormányzata  
és intézményei nevében 
áldott adventet,  
kellemes karácsonyt  
és békés, boldog,  
sikerekben gazdag  
új esztendőt kíván 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester 

és dr. Bugyi Katalin 
 jegyző

A 2013. január 01. napján megalakuló Dunaújvárosi  
Járási Hivatal munkáját a jelenlegi polgármesteri hi-
vatalokban dolgozó köztisztviselőkkel, az önkormány-
zatok tulajdonában lévő ingatlanok és ingó vagyonok 
használatával fogja megkezdeni.

A Kormányhivatal meghatározta, hogy Besnyő Köz-
ség Önkormányzatának a Dunaújvárosi Járási Hivatal 
részére 1 fő köztisztviselőt kell átadni. 

Besnyő Község Polgármesteri Hivatalából Mikodi 
Józsefné Erzsike kerül át a létrejövő Dunaújvárosi 
Járási  Hivatalba, aki kormánytisztviselőként folytat-
ja tovább a munkáját.

Ezúton is köszönjük a Polgármesteri Hivatalban vég-
zett munkáját és kívánunk sok sikert és jó egészséget.

Járási hivatal

Egy különösen nehéz évet hagyunk ma-
gunk mögött, amikor hamarosan átlé-
pünk a 2013. esztendő kapuján. 

A mérleg megvonása még nem ak-
tuális ugyan, de azt már bizton leírhat-
juk, hogy minden komoly nehézség 
ellenére,  önkormányzatunk hatékony 

gazdálkodásának köszönhetően, e forráshiányos időszak-
ban is tudtunk kisebb volumenű, de a községben élők és 
az idelátogatók komfortérzetét növelő felújításokat, beru-
házásokat végezni. Továbbra is tartottuk magunkat ahhoz 
az elhatározásunkhoz, hogy amire csak lehet, pályázunk, 
s ahogy arról ismét örömmel számolhatunk be: többnyi-
re - és ezúttal is – sikeresen, és továbbra sem kellett hite-
leket felvennünk.

Aki körülnéz, láthatja, szépül a település, a közintézmé-
nyeink egymás után megújulnak, méltó külsőt öltenek 
magukra, és a mi kis csendes falunkban jó élni. 

Tehetséges fiataljaink, országos hírű művészeti csoport-
jaink sok örömet szereztek sikereikkel mindannyiunknak, 
és hagyományos nagyrendezvényeinken is jól érezhették 
magukat mind a besnyőiek, mind a hazalátogatók. Egy kö-
zösségi kemencével is gyarapodott a falu, amit a lokálpat-
rióta Besnyőről elszármazottaknak köszönhetünk, és ami 
máris „hadrendbe állt”, részévé vált a közösségi életnek. 

E helyen köszönöm meg mindenkinek, aki az idén bár-
mivel is segítette munkánkat, a közösség érdekében mun-
kálkodott, és egyben kívánok áldott ünnepeket és egy  
békésebb, harmonikusabb életet lehetővé tevő új eszten-
dőt minden kedves besnyőinek!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Adventi gyertyagyújtás
Kroó Henriettának köszönhetően idén is készült adventi  
koszorú a körforgóban. Advent vasárnapjain gyúj-
tottunk gyertyát, az utolsó gyertyagyújtás december  
21-én, pénteken lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk!
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Besnyő Község Önkormányzata még a tavasszal 
pályázatot nyújtott be a 4/2012. (III. 1.) BM rende-
letben meghirdetett, „iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú vissza 
nem térítendő támogatás igénylése jogcímen, a 
tornaterem felújítására. 

Az igényelt támogatás összege: 3 203 285.- Ft.
Szintén pályázatot nyújtottunk be a 4/2012. (III. 

1.) BM rendeletben meghirdetett, „a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósításá-
ra” tárgyú vissza nem térítendő támogatás igény-
lése jogcímen, térfigyelő rendszer kialakítására. 
Az igényelt támogatás összege 5.789.248.-Ft.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Besnyő 
Község Önkormányzata mindkét pályázatát tá-
mogatásra érdemesnek ítélték! 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Fejér  me-
gyében összesen négy pályázat nyert, melyből 
kettő Besnyő község pályázata volt.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

MEgNyErtüK!

Besnyő Község Önkormányzata az idei 
évben  is csatlakozott a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, mely 
ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés ér-
dekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatá-
si rendszer, amelynek pénzügyi fedeze-
teként három forrás szolgál: a települési  
önkormányzatok által nyújtott támogatás;  
a megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás és a felsőoktatási intézményi  
támogatás. 

Jó egészséget, boldog tanuló éveket és 
sok sikert kívánunk minden felsőoktatási 
tanulmányokat folytató besnyői fiatalnak!

Bursa Hungarica  
Felsőoktatási  
Ösztöndíjpályázat

Árkok tisztítása
A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség felhívásának eleget téve Önkormányza-
tunk elvégezte az önkormányzati tulajdonban 
lévő intézmények az iskola, és a sportpálya 
előtt, valamint Liget vonalában elhelyezkedő 
árkok karbantartási munkáit.

Örömmel adjuk hírül, hogy ismét megszépült 
egy közintézményünk, és általa a település köz-
pontja is egyben. 
Jelentős felújítási munkákat végzett önkormány-
zatunk az orvosi rendelő épületén. Kicseréltük 
az ablakokat, elvégeztük az épület külső festé-

sét, ahol szükséges volt, cseréltük az ereszcsa-
tornát. 

Ahogy az a képeken is látható, látványos a vál-
tozás, amely már nagyon érett. Jó érzés, hogy a 
karácsony közeledtével ismét egy „ajándék” ke-
rülhetett a besnyőiek karácsonyfája alá.

Megújult az orvosi rendelő

Változik a hulladék-
szállítás időpontja!

Ezúton értesítjük  
a Tisztelt Lakosságot,  

hogy 
Besnyő településen 

a 2012. december 31-én, 
hétfőn esedékes 

lakossági hulladékszállítást 
Társaságunk

2012. december 29-én,  
szombaton 

fogja végezni.

Tisztelettel: 
Ferencz Kornél
vezérigazgató

VERTIKÁL

Még egy jó hírről számolhatunk be a felújítások 
sorában: elvégezték közmunkásaink a sportöltöző 
teljes épületének taposózását. 

Meglehetősen rossz állapotban volt már a pad-
ló, aminek járólapokra való cseréjével higiéni-
kusabb, könnyebben takarítható, és nem utolsó  
sorban esztétikusabb is lett az öltöző. 

Így már méltó körülmények fogadják saját és 
vendégsportolóinkat.

SPortÖltÖzői 
FElúJítÁS

ilyen volt

ilyen lett
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2012. december 6-án ellátogatott az óvodába a 
várva várt Télapó, és ajándékkal kedveskedett a 
gyermekeknek a szép műsorért.
December 10-én Télapó alkalmából meghívást 
kaptak a Méhecske csoport óvodásai az Őszutó 
Nyugdíjas Klubtól, vendégül látták a gyerme-
keket, akik ajándékot kaptak a Télapó bácsitól.  
Köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást.

Igen nagy meglepetés érte az óvodát: egy ma-
gát megnevezni nem kívánó, Besnyőről rég el-
költözött kedves személy pénzt ajándékozott az 
óvodás gyermekeknek, melynek igen örültünk. 
Itt szeretnénk megköszönni, hogy ebben az 
anyagiakban szűkölködő világban gondolt ránk. 
Az általa felajánlott 55000 forintot gyermekna-
pon kívánjuk felhasználni.

Bensőséges keretek között megtartottuk a  
Fenyőfa ünnepélyünket. 
Mindhárom csoport köszöntötte a karácsonyt 
verssel és dallal. Köszönjük az Önkormányzat ál-
tal ajándékozott játékokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek az 
év folyamán tanúsított támogató munkáját.

A Pöttömsziget Óvoda gyermekei, valamint  
dolgozói kívánnak minden kedves szülőnek,  

valamint az újság olvasóinak békés, boldog, sze-
retetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új 
évet!

December 6-án az iskola udvarára érkezett meg 
a Télapó, ahol a gyermekek már nagyon várták.   
A játékos gyermekműsor (felkészítő tanár: Füsi 

Gyöngyi) után, az önkormányzat jóvoltából, min-
den 14 év alatti besnyői gyermek csomagot  
kapott.

Besnyőn járt a télapó

Hírek a Pöttömsziget Óvodából
HAllowE’EN VEtélKEDő
2012. november 8-án második alkalommal vettünk részt a 
beloianniszi kistérségi játékos Hallowe’en vetélkedőn, ahol 
a Hallowe’en témakörét felölelő számos izgalmas, szórakoz-
tató feladatot kellett megoldani a résztvevőknek. Diákjaink 
nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre, melynek 
eredményeként az 5-6. évfolyamos versenyzőink első, míg a 
7-8. osztályos diákjaink második helyezést értek el.
A versenyen induló diákok:
5-6. évfolyam: 
Benyovszki Dorina, Debreceni Dezső, Farkas Aliz, Hambalgó 
Csaba, Juhász András
7-8. évfolyam: Farkas Luca, Kalotai Vivien, Pető Barbara, 
Sattmann Renáta, Tálos Klaudia

Gratulálunk nekik a szép eredményekért!

KiStérSégi úSzÓVErSENy – MiKulÁS KuPA
Idén december 5-én rendezték meg a már hagyománynak 
számító Mikulás kupa úszóversenyt az iváncsai uszodában. 
Iskolánkból 12 tanuló vett részt a versenyen, harmadik, ötö-
dik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók méret-
tették meg magukat. Nagyon szép eredmények születtek, a 
verseny nagyon izgalmas volt, és a rendezvény fénypontja, 
a váltóúszás zárta a napot. Hatalmas küzdelemben a besnyői 
fiú- és lánycsapat is a második helyezést érte el a váltó-
versenyen. Összesen 3 arany, 7 ezüst és 2 bronzéremmel  
zártuk a versenyt!  
résztvevő diákok: 
3. osztály:   Nagy Szabolcs 1 ezüst, 1 bronz
  Andrási Szonja  1 bronz
  Varga Petra

5. osztály Farkas Aliz 1 ezüst
  Pribék István 1 arany, 1 ezüst
  Nagy Tibor 
  Benyovszki Klaudia 1 arany
6. osztály Oláh Dzsenifer 1 ezüst
  Benyovszki Dorina 1 ezüst

7. osztály Döbröczöni Sándor 1 arany, 1 ezüst
8. osztály Kalotai Vivien 1 ezüst

lucA-NAPi MulAtSÁg
December 14-én rendeztük meg iskolánkban a Luca-napi 

mulatságot. A rendezvényt idén is nagy érdeklődés övezte. 
A már hagyományossá vált programok kerültek ez alka-

lommal is megrendezésre: játszóház, kézműves foglalkozás, 
ahol különböző apró tárgyakat készíthettek a gyerekek, és a 
szülők által készített tárgyakat lehetett megvásárolni. Rendez-
tünk táncházat, ahol magyar és görög népzenére táncolhat-
tak az iskolások, a teaházban sokféle teát kóstolhattak, és a 
félhomályban teázás közben beszélgethettek. Szellemi vetél-
kedőre is sor került, nagy népszerűségnek örvendő tini-jósda  
működött, és az estét diszkóval zártuk. Sok tanuló öltött bo-
szorkányjelmezt, ezzel részt vett a boszorkány szépségver-
senyen, ahol az első három helyezett boszi díjban részesült.
1. helyezett: Farkas Aliz
2. helyezett: Varga Petra
3. helyezett: Laczi Zoltán

Ezúton is szeretnénk a pedagógusok és a diákok nevében 
megköszönni a szülők áldozatos és segítőkész munkáját.

iskolánk hírei
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A „BAKI-TRANS KFT. BESNYŐI TELEPHELYÉNEK  
FEJLESZTÉSE” KDOP-1.1.1/C-11 -2011-0070 JELŰ 
PROJEKT SORÁN A SAJÁT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 
GAZDASÁGI TERÜLETEN EGY KORSZERŰ TELEPHE-
LYET ÉPÍTETT KI A GÉPJÁRMŰ JAVÍTÓ- ÉS KARBAN-
TARTÓ TEVÉKENYSÉG SZÁMÁRA, SZERELŐMŰHELY 
ÉS IRODA KIALAKÍTÁSÁVAL, A MEGFELELŐ  INF-
RASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE MELLETT.

A Baki-trans Kft. telephelyének fejlesztésé-
vel európaivá tette Besnyő települést. Az euró-
pai elvárásoknak megfelelő projekt rekord idő 
alatt valósult meg.

Baki-trans Kft.
A Beloiannisz székhelyű, közúti áruszállítással foglal-

kozó Baki-Trans Kft. 2005-ben családi vállalkozásként 
indult. A cég története ettől messzebb mutat: 2000 
nyarától a tulajdonos egyetlen autóval, betéti társaság 
keretén belül kezdte a fuvarozást. A cég dinamikus fej-
lődésének eredményeképp mára naponta akár több 
ezer tonna áru megmozdítását biztosítja.

Sikeres pályázat
A Baki-Trans Kft. céljai között szerepelt, hogy Besnyő 

külterületén (033/55 hrsz.), saját tulajdonában lévő gaz-
dasági területen egy korszerű gépjármű javító- és kar-
bantartó műhelyt, az adminisztráció részére minden 
igényt kielégítő iroda komplexumot létesítsen.

E cél megvalósításához – Baki Imre ügyvezető meg-
keresésére – a kecskeméti székhelyű

Idea Plussz 2009 Kft. az uniós pályázati lehetőség fel-
tárását követően, a források lehívásához a régióban 
megjelenő „Telephelyfejlesztés” című felhívásra 2011. 
szeptemberben pályázatot nyújtott be a Közép-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat  
sikeres volt, a

Támogatási Szerződést 2012. július 6-án írták alá, 
mely szerint a teljes beruházás értéke 171 806 588 Ft. 
Az európai uniós támogatás aránya 50 százalék, azaz 
85 903 294 Ft.

A projekt időbeli ütemezése szerint a projekt meg-
kezdésének időpontja 2012. május 29. volt, fizikai be-
fejezése a tervezettnek megfelelően 2012. december 
31-ére teljesül.

A Baki- Trans Kft. a besnyői területen egy korszerű te-
lephelyet alakított ki a gépjármű javító- és karbantartó 
tevékenység, illetve az adminisztratív munka számára. 
A telephely korábban csak a cég fuvarozó és áruszállító 
tevékenységét szolgálta ki. Az új telephelyen azonban 
a komplex szerelő szolgáltatás keretében a szakembe-
rek a jövőben az ügyfelek, illetve a cég saját használa-
tú gépjárműveinek szervizelését végzik majd el, mely  
jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalat 
működésében.

Az elkészült beruházás három fő részből áll. 
Az 478 m2 alapterületű javító és karbantartó csarnok 

könnyűszerkezetes, a 260 m2 alapterületű irodaépület 
hagyományos szerkezetű elemekből épült fel. 

A telephely alapinfrastruktúra létesítése során meg-
valósult a monolit biológiai szennyvíztisztító, a két me-
dencés tűzi-vízi tároló, továbbá a telephelyet 6524 m2 
alapterületen térburkolattal, 2979 m2 alapterületen 
aszfalt  burkolattal látták el. Teljesült a projekt kereté-
ben vállalt környezettudatos magatartás gyakorlása is, 
a környezeti és fenntarthatósági ismeretek bővítése a 
jelenlegi munkavállalói létszám számára oktatás formá-
jában.

A kivitelezési munkákat a szegedi székhelyű 
Schlosser-Bau Kft végezte el alig 6 hónap alatt.

A beruházás Projektmenedzsment Szervezete az Idea 
Plussz 2009 Kft. volt, melynek ügyvezetője Bozókyné 
G. Nagy Ágnes építő mérnök, Európai uniós projektter-
vező, pénzügyi szakértő, projektmenedzser.

Munkahely teremtés
A telephely fejlesztésének eredményeképp a jelenlegi  

foglalkoztatottak száma további 5 fővel bővül a projekt 
keretében.

Várható eredmények
A cég a kezdetek óta a folyamatos fejlődést látja a fenn-

tarthatóság alapjának. 

SAJtÓKÖzlEMéNy
KDoP-1.1.1/c-11-2011-0070

2012. november 28-án fontos eseménynek lehet-
tek tanúi a meghívottak, érdeklődők Besnyőn, a 
Faluházban. 
Ezen a napon tartotta az Együtt, egymásért:  
Mezőföldi Önkéntes Pont Besnyőn, Önkéntesek 
Fejér megye szívében projektnyitó sajtótájékoz-
tatóját a Sziront’Art Közhasznú Egyesület.

Az eseményen elhangzott, hogy nagy az érdek-
lődés az önkéntes munka iránt, már a november 
elsejei megnyitást követően sokan ajánlották fel 
segítségüket a programban való részvételre, re-
gisztráltak önkéntesként.

Szó esett a megvalósult és elkövetkezendő 
programokról is. 

Novemberben a könyvtár teremváltása és rend-
szerezése valósult meg önkéntesek segítségével, 
aminek köszönhetően a napközi is egy tágasabb 
terembe költözhet januártól. 

A decemberi programválaszték is bőséges: 
roadshow Iváncsán és Adonyban, segítség a  
Katolikus Karitász élelmiszer-adományának ki-
osztásában, adománygyűjtés a Besnyő Közsé-
gért Közalapítvánnyal közösen, Falukarácsony 
szervezése Besnyőn.

Ne feledjük, az Európai Unió és a Magyar  
Állam által 18.309.536 Ft-tal támogatott 
TÁMOP-  5.5.2-11/2-2012-0095 számú projekt 1 év 
alatt 120 önkéntes közel 3000 munkaórában bi-
zonyíthatja, hogy az önkéntes munkára szükség 
van! 

Mezőföldi Önkéntes Pont
2456 Besnyő, Petőfi utca 3-5., 
Telefon: 06 25 222 111 
E-mail: iroda@onkentespont.hu, 
www.onkentespont.hu 

A legfontosabb célkitűzései: minőség emelése, a for-
galom bővítése és a költséghatékonyság. 

A most záruló beruházással mindez megva-
lósul.

Az új reprezentatív környezet a cég megítélését pozi-
tív irányban befolyásolja. 

A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek a cég 
költségei, ugyanakkor nő a forgalma, így a társaság  
tovább erősítheti piaci pozícióját.

Projektzáró ünnepség
2012. december 7-én tartották meg az ünnepélyes 

projektzáró rendezvényt, melyen Gémesiné Fejes  
Zsuzsanna, Besnyő polgármestere és Papalexisz 
Kosztasz, Beloiannisz polgármestere is üdvözölte a  
beruházást. Baki Imre, a Baki Trans Kft. ügyvezető igaz-
gatója és Bozókyné G. Nagy Ágnes, az Idea Plussz 2009 
Kft. ügyvezetője pedig külön köszönetet mondott a be-
ruházásban résztvevő szakembereknek.

Projektindító rendezvény
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Alföld-Trade Viharsarok Kft.

Mint az már ismert, a 115/2012. (VI. 11.) Kormány-
rendelet 6. § (10) bekezdése értelmében 2013.  
január 1-től minden négy hónaposnál idősebb  
kutyát kötelező transzponderrel – azaz mikrochippel 
– megjelölni. A már megjelölt, de még nem re-
gisztrált kutyákat 2012. december 31-ig regisztrál-
tatni kell az állami eb-adatbázisban.

Ellenőrzés: a jogszabály előírja, hogy minden  
állatorvosnak ellenőriznie kell azt, hogy a hozzá be-
kerülő, korábban még nem látott kutyák rendelkez-
nek-e mikrochippel; amennyiben nem, ezt fel kell 
ajánlania az állat tulajdonosának. Ha ehhez az ál-
lat gazdája nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak 
a rendelet szerint ezt minden esetben jelentenie 
kell a kerületi Főállatorvosi Hivatalban. A bejelen-
tés függvényében a hivatal felszólítja az állattartót, 
hogy tegyen eleget kötelezettségének, amennyi-
ben ez nem történik meg, úgy felelősségre von-
ható,  megbírságolható.

tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
amennyiben a kutya chippeltetését velem kívánja 
elvégeztetni, és ezt a szándékot legkésőbb 2012. 
január 9. napjáig a Besnyői Polgármesteri Hiva-
talban jelzi, úgy 2013. január 11. napján pénteken 
sor kerül az előzetesen egyeztetett időpontban 
az eb tartási helyén történő megjelölésére. 

A transzponder behelyezésének teljes költsége 
3500 Ft kutyánként. 

Amennyiben egyéb időpontban szeretnék a 
chippeltetést elvégeztetni, azt megtehetik előze-
tes telefonos bejelentkezés alapján, a rende-
lőmben (Biovix rendelő; Dr. Kelemen Ferenc 
Pusztaszabolcs, Arany J. u. 29. telefonos bejelent-
kezés 06/30-530-1513), vagy egyeztetés alapján a 
kutyatartás helyén. Ez utóbbi esetben a kiszállás 
díja 1000 Ft.

Dr. Kelemen Ferenc állatorvos

EBtArtÓK FigyElEM!!!

Novemberben rendezték a Magyar Bajnokság csa-
patversenyét Budafokon.

Sokan kérdezik, hogy mi a különbség az egyé-
ni és csapat közt karatéban. Az egyéniben egy 
ember  versenyzik formagyakorlatban és küz-
delemben is. Csapatban a formagyakorlatban  
egyszerre hárman szerepelnek, ami sok gyakor-
lással jár, hogy egyszerre mozogjanak. Küzde-
lemben négyfős csapatok állnak össze, akik közül  
hárman küzdenek, egy tartalékos emberük van, 
hogy sérüléskor tudjanak cserélni. A felek egymás 
után küzdenek két győzelem erejéig, ha egy-egy 
győzelem áll a két csapatnak, akkor jön a harma-
dik, döntő küzdelem.

A Budai XI Felnőtt Kumite (Küzdelem) ver-
senyzői voltak: Hajdú László, Bachmann Tibor,  
Mátyás Gergely és Kelemen Bendegúz. A meg-
mérettetésen két csapattal kellett megküzdenie a 
Klubnak, ami nagyszerűen sikerült. Mind a két mér-
kőzésben a Budai XI elvesztette első meccsét és a 
második körben Bachmann Tibor küzdött és győ-
zött, és így a döntő mérkőzések következtek, amit  
Mátyás Gergely is megnyert. 

Gratulálunk az egész csapatnak!

Bachmann tibor  
Magyar Bajnok!


