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Kedves Besnyőiek!
A Besnyői Hírmondó legutóbbi számának megjelenése óta a község életében
több nagyjelentőségű esemény történt,
melyek közül az iskolakezdés kívánkozik
az élre.
Több pedagógus távozásával kellett szembenéznie az intézménynek,
ami jelentős feladatok elé állította a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületét. Végül
szerencsésen megoldódott a helyzet és
új szaktanárokkal, új igazgatóval, 8 osztályos formában
megindulhatott szeptember 2-án Besnyőn is a tanév.
Az új pedagógusok bemutatkoznak lapunkban.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy méltán népszerű
és tisztelt háziorvosunk elhagyja Besnyőt. A doktor úr búcsúzó sorait lapunkban olvashatják. E helyről is szeretném
megköszönni odaadó munkáját és további sikereket, örömöket kívánok neki és családjának!
Az állás betöltéséig helyettesítéssel oldjuk meg a feladat
ellátását.

Örömmel adjuk hírül, hogy ismét gyarapodtak az óvodai
és a községi játszótéri eszközök. A gyerekek már birtokba
is vehették a szabványoknak megfelelő, a kicsik testi fejlődését, ügyességét segítő szabadtéri játékokat.
Az elmúlt hétvégén nyugdíjas találkozónak adott otthont
a Faluház, a helyi nyugdíjasklub szervezésében. A szombat délutáni rendezvényen az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttüknyugdíjasainkat óvodásaink és a besnyői
támogatók részvételével, és köszöntük meg a nyugdíjasklubnak, hogy hosszú évek óta szeretettel gondoskodik a
Besnyőn élő idősek színvonalas programjairól.
A rendezvényen meghívott vendégként szerepelt az immár negyedszer is Arany Páva díjjal kitüntetett Besnyői
Népdalkör és közös sikereik részese, a Szironta.
Szüreti felvonulásra és bálra készülünk szeptember utolsó szombatján, míg az azt követő vasárnapon egy régi-új
hagyomány, a Szent Mihály napi máglyagyújtás hagyománya feléledésének lehetünk tanúi.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket hagyományos besnyői
SZÜRETI FELVONULÁS és BÁL

rendezvényünkre, amelyet 2013. szeptember 28-án szombaton,
14 órai kezdettel rendezünk, ha nem esik az eső.
A SZÜRETI BÁL 20 órától hajnali 3 óráig tart a Faluházban.
(További részletes tájékoztatót a 8. oldalon olvashatnak.)

Másnap, azaz

Szent Mihály napján, szeptember 29-én vasárnap este 21 órakor

találkozzunk az iskola udvarában, ahol – több mint 1300 településsel egyszerre – 21.30 órakor
máglyát gyújtunk. Kemencében sült langallóval várunk minden érdeklődőt.

Mindkét rendezvényre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Idősek Világnapjára
„Itthon vagy

– Magyarország, szeretlek!”
Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott
be az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet alapján, a 2013.
szeptember 28-29-én megrendezésre kerülő „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat
támogatására.
A sikeres pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk is csatlakozhatott az országos Szent Mihály napi
programsorozathoz, melynek keretében rendezzük
meg szeptember 28-án szombaton, a településünkön
már hagyománnyá vált, szüreti felvonulást és szüreti
bált. Továbbá Szent Mihály napján, szeptember 29-én
vasárnap este 21.30-kor máglyát gyújtunk az iskola udvarában. Kemencében sült langallóval várunk minden
érdeklődőt.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

FELHÍVÁS
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal ös�szefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM 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 zavartalanlefolyását 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 szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében
a kormányhivatal vagy a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv szankcionálja.
A Szabálysértési törvény 246.§-a kimondja, hogy
„Aki az ár- vagy belvízvédelmi biztonságot, az árvízvédelmi vagy belvízvédelmi védőmű megóvását, 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
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„Önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.”
(Sütő András)
Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben október 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvánította. E napot évről évre
megünnepeljük, és e napon az idősek sajátos helyzete az átlagosnál nagyobb figyelmet kap s a tisztelet
hangján, műsorral, virággal, szeretetünk apró jeleivel köszöntjük őket.
Túl ezen nem elhanyagolható az a tény sem, hogy
ahogy öregszik a társadalom, évről évre növekszik
benne az idősek aránya.
Élettapasztalataik révén szerzett bölcsességük
szinte kimeríthetetlen kincsesbánya lehet példaképeket kereső fiataljaink számára. Ezért is fontos,
hogy a családok ne szakadjanak szét, a nagyszülők
szava elérjen az utánuk jövő nemzedékekhez. Hogy
a nagyapáknak legyen lehetősége az unokákat megtanítani a bodzapuska faragástól a talpig férfi mentalitásig terjedő skála mentén kis és nagy dolgokra, és
legyen módjuk a lányunokáknak a nagyitól ellesni a
keresztszemes hímzéstől a kenyérdagasztásig a sok
női tudományt.
Mindazt, ami az együtt élőket családdá kovászolja.
Ez az az együttműködés, amely biztos alapot jelent a
jövő nemzedékek, nemzetünk számára.
Ezért köszöntsük szívünkben szeretettel – ne csak
október elsején, de az év minden napján – az időseket, akik tudván tudják a mondást: amikor a nagyapa
felismeri a saját gesztusait, nevetését, homlokráncolását az unokájában, akkor éli meg az örökkévalóság
csodáját.
Isten éltessen jó egészségben, szeretetben, bőségben minden besnyői idős- és szépkorút!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Tisztelt
Besnyői Polgárok!
Már több, mint 8 éve dolgozom, illetve többé-kevésbé
élek is itt, Besnyőn. Életemnek egy elég hosszú időszakát töltöttem el itt, nagyon hasznosan és eredményesen. Megismertem a vidéki életet. Háziorvosi szakmai
gyakorlatot szereztem és háziorvostanból szakvizsgáztam. Vállalkozói gyakorlatot szereztem. Egyedülállóból
családos ember lettem.
A családi életemben illetve az egészségügyben az
elmúlt évek alatt bekövetkezett változások arra késztettek, hogy átgondoljam eddigi életemet, és jövőbeli terveimet. Arra a következtetésre jutottam, hogy
előbb-utóbb váltani, változtatni szeretnék. Mivel 10-15
év múlva erre sokkal kevesebb esélyem lenne, ezért
úgy döntöttem, hogy most, még viszonylag fiatalon
változtatom meg az életemet gyökeresen. Munkahelyet
is, lakhelyet is váltok, háziorvosi tevékenységem nemsokára abbahagyom és valami teljesen másba kezdek,
illetve a családommal együtt elköltözöm.
Ezúton is szeretném megköszönni a Tisztelt Besnyői
Polgároknak mindazt a szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, amiben az elmúlt években részem volt.
Besnyő, 2013. 09. 19.
Dr. Brandt József Béla háziorvos

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Brandt József
Béla 2013. október 31. napjáig látja el a háziorvosi feladatokat.
A Képviselő-testület őszinte sajnálattal vette tudomásul a
Doktor Úr döntését, hiszen nagy tisztelet és megbecsülés
övezte személyét és munkáját egyaránt.
Az Önkormányzat és a településünk valamennyi lakója nevében köszönjük áldozatos munkáját, további életéhez és
munkájához sok sikert, jó egészséget és boldogságot kívánunk.
A Doktor Úr távozását követően, 2013. november 01. naptól a háziorvosi feladatokat településünkön dr. Horváth István
(Beloiannisz háziorvosa) és dr. Egyed Péter (Pusztaszabolcs
háziorvosa) látja el.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Gratulálunk!
Besnyő Község Önkormányzata és a Besnyői Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében gratulálunk
és minden jót kívánunk védőnőnknek, Páli Szilviának
és férjének Bachmann Tibornak, házasságkötésük alkalmából!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

dr. Bugyi Katalin
jegyző

Népdalkörök találkoztak
Hagyományos népdalköri találkozót szervezett Szuszán
Jánosné vezetésével a múlt hétvégére a Besnyői Népdalkör, melynek vendégei között ezúttal a Szlovákiából, a felvidéki Felsőpatonyról érkezett népdalkörösök is műsort adtak.
Nagy sikerrel szerepeltek Ráckeresztúr népdalosai és a hazaiak is, akik a Szirontával közös műsort adtak.
A szomszédos Beloianniszból érkezett Triandafylla női
tánccsoport a görög néptánchagyományokból adott ízelítőt,
továbbá a besnyői Szironta csengettyűs műsorát is élvezhették a résztvevők. A jó hangulatú rendezvény kötetlen formában folytatódott.

archív fotó: Koczka Kata

A beloianniszi Triandafylla táncegyüttes
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Új pedagógusok az iskolában
Az iskola életébe nagy változást hozott a 2013/2014-es
tanév. Először is új igazgatót kapott az intézmény és öt új
tanárral is gyarapodott: Berzainé Kereki Rita, Rácz Krisztina
tanítónők, Horváth Bálint tanító bácsi, Czifra Péter tanár bácsi, Faragóné Csiszár Ágnes fizika tanárnő. Így a szakos ellátottság 100%-os lett.
Először ismerkedjenek meg az igazgató asszony rövid bemutatkozó gondolataival:

Ezúton, mint az intézmény vezetője szeretnék Önöknek bemutatkozni. Kovács Gáborné Veszeli Emília vagyok, besnyői
születésű, itt jártam iskolába, és itt éltem 24 évig. Nagy örömmel töltött el, mikor sikerült elnyernem a pályázatot.
Büszkén jöttem haza, a régi iskolámba, ahol kiváló tanítók
tanítottak.
Jó érzéssel léptem át az iskola kapuját, és léptem be oda,
ahol 8 évig koptattam az iskola padjait, és megszereztem a
tudás alapjait.
A község életében fontos szerepet játszik az iskola, ezért
az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem az iskola megtartását és a működésének biztosítását, mivel a gyermek- és
pedagógusközösség által képviselt értékek gazdagítják, formálják a falu arculatát, hangulatát. Ahhoz, hogy céljaimat elérjem, jó munkahelyi légkörre, egy jó munkatársi csapatra
van szükség, akiknek értő és segítő támogatásával megvalósíthatom a kitűzött céljaim.
Bízom benne, hogy céljaim megvalósításával egy eredményesen működő, fejlődésre képes iskolát vezethetek, amire
Besnyő község is méltán büszke lehet.

Rácz Krisztina: Immáron 25 éve mondhatom magam
besnyőinek. Nemcsak itt nevelkedtem, de az iskola padjait
jómagam is koptattam. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy vis�szajöhettem és tanítóként újra az itteni élet részese lehetek.
2010-ben diplomáztam az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán.
Boldog vagyok, hogy a másodikosok osztályfőnöke lehetek.
Remélem, hogy sikerekben és örömökben gazdag tanév vár
ránk.

Berzainé Kereki Rita vagyok. Az az öröm ért, hogy az idei
tanévben én taníthatom az első osztályt.
Korábban nemcsak kisiskolásokkal, hanem óvodásokkal is
foglalkoztam. Így különösen örülök, hogy első osztályosokkal van lehetőségem kamatoztatni megszerzett tudásomat.
Az óvodában eltöltött évek a beszoktatáshoz adtak jó gyakorlási lehetőséget, amire szükségem is van. Hiszen a kis
elsősöknek hasonlóan nehéz dolguk van, mint a kiscsoportosoknak. Az új környezet, a szokások, az emberek, a beilleszkedés, mind nagy feladat elé állítja őket.
Fő célom a szükséges ismeretek elsajátíttatása és jellemük
formálása mellett, hogy megszeressék az iskolát, felfedezzék
a tanulás örömét, de maradjanak játékos gyermekek az iskolába lépés után is.

Most pedig bemutatkoznak a tanító nénik és a tanító bácsi.

Tősér Mónika
A nevem Tősér Mónika, Jászárokszállásról származom.
Már gyermekkoromban érdekeltek a természettudományok
és a művészet, ezért választottam a földrajz-rajz szakot, amikor jelentkeztem a tanárképző főiskolára. 2005-ben végeztem
a nyíregyházi főiskolán, azóta tanítok. 2008-ban költöztem
Iváncsára, ahol öt évig voltam az általános iskola alkalma-
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Tanévnyitó
zottja. A besnyői általános iskolában a 2012/13-as tanévben
óraadóként tanítottam a földrajzot a 7-8. évfolyamokon.
Mivel megszerettem az itteni körülményeket s volt lehetőségem, a 2013/14-es tanévtől a besnyői általános iskola tanára lettem.
Amire büszke vagyok, hogy a volt tanítványaim közül sokan művészeti szakközépiskolában folytatták tanulmányaikat.

Iskolánkban 114 gyermek kezdte meg a 2013/2014-es tanévet, 8 osztályban, több új tanárral, új igazgatónővel.
Sok sikert kívánunk diákoknak és pedagógusoknak egyaránt!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

És most következzen a másik három pedagógus bemutatása:

Horváth Bálint tanító bácsi a 3. osztályosokat vezeti be a
tanulás rejtelmeibe és a zene útvesztőibe, megmutatja kis tanítványainak, hogy milyen szép is a zene. Megnyerő, barátságos egyéniség.
A hosszú évekig meg nem oldott ének oktatás is kikerült
a mostohagyerek szerepköréből, és elnyerte méltó helyét a
tantárgyak között Márti néni és Bálint bácsi segítségével.

A második osztályban vidáman telnek a szünetek

Komoly munka folyik a napkoziben is

Czifra Péter a 6. osztály osztályfőnöke, az angol nyelv izgal
mas világába kalauzolja a besnyői kisdiákokat, azzal a céllal,
hogy az idegen nyelv elsajátítása ne jelentsen problémát többé
a tanulók számára és eljuttassa őket a nyelvvizsgáig.
A tanár bácsi energikus, nagy lelkesedéssel látott neki ennek az izgalmas kihívásnak.
Faragóné Csiszár Ágnes Pusztaszabolcsról bejáró fiatal
tanár néni, a fizika tantárgy nehéz, szövevényes hálóján próbálja átvezetni a gyermekeket, sok izgalmas és érdekes kísérlettel színesíti majd a tanóráit, szeretné megszerettetni ezt a
tantárgyat minél több diákkal.
Vezetőség

Elsőseink első tánclépései
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Játszótéri eszközök bővítése
Képviselő-testületünk a nyár elején döntött a faluközpontban és az óvoda udvarában lévő játszótér
eszközeinek bővítéséről. Késve ugyan, de a nyár
végére befejeződött a játékok telepítése.

Reméljük, a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt
örömet okozunk ezzel a beruházással.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Péntekenként 16:00-tól a Besnyői iskola tornatermében
Az edzéseket vezeti: Bachmann Tibor
Nemzetközi és Magyar Bajnok
Világbajnok IV. helyezett
Európa-bajnoki ezüstérmes
Jelentkezés: az edzések helyszínén vagy telefonon: 70/373-16-95, 25/255-029

Az edzések díja: 400 Ft/ alkalom, az első hónap ingyenes!
Bachmann Tibor 3.dan
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A legjobbak között
A legjobbak között: harmadik közös Arany Páva minősítését szerezte meg a Besnyői Népdalkör és a Szironta
Együttes.
Ismét meghozta gyümölcsét a közös munka.
2009 januárja óta dolgozik közösen a két művészeti
együttes, az eredményt pedig több helyi rendezvényen is
megmutatták már. Augusztus 24-én Egerben vettek részt
a KÓTA által rendezett kétnapos népzenei programsorozatban.
Ahogyan két éve Pázmándról, úgy idén a hevesi megyeszékhelyről is rangos díjjal térhettek haza, ráadásul a
zsűri a gálaműsor különdíját is a besnyői zenészeknekénekeseknek adta.
A népdalkör Egerben már a negyedik Arany Páva díját szerezte meg, melyből három a közös munka eredménye. A minősítőre most bagi-galgamenti, valamint Fejér
megyei népdalcsokorral készültek. A több hónapig tartó
próbafolyamat pedig ismét meghozta eredményét. Azóta
már a Faluházban is bemutatták a díjnyertes összeállítást
a népdalkör által szervezett találkozón a közönség nagy
örömére. Egyébként Egerben a nagy sikerre való tekintettel meghívást kaptak Nyársapátiba is.
A Cegléd melletti településen szeptember 28-án, szombaton lépnek majd fel, másnap, szeptember utolsó vasárnapján pedig a Szirontával közösen adnak másfél órás
koncertet Pusztaszabolcson.
Elért eredményeikhez ezúton is gratulálunk!

Polgárőr hírek
A Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr egyesület az OPSZ
által kiadott felhívásnak eleget téve csatlakozott az „Országos őszi szemétgyűjtési akcióhoz”.
Községünk területén 2013. augusztus 31-én végezték a
szemétgyűjtést, kis létszámmal ugyan, de ezzel is segítették önkormányzatunk dicséretes településrendezési tevékenységét.
Baki Ferencné

Besnyôi Hírmondó
Alapító: Besnyő Község Önkormányzata, 2008.
Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/479/1/2008.,
OSZK ISSN 2061-0963
Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Besnyő
A kiadásért felelős: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
Szerkesztő: Koczka Katalin
e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com, Telefonszáma: 0620 923 7211
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket hagyományos besnyői

SZÜRETI FELVONULÁS és BÁL
rendezvényünkre, amelyet 2013. szeptember 28-án
szombaton rendezünk.
A menet 14 órakor indul a Községháza elől
További megállók - érkezés várható időpontja:
Fő utca – Dózsa Gy. utca sarok
Kossuth utca – Belmajor utca sarok
Kossuth L. utca – Móra F. utca sarok
Új utca – Mező utca sarok
Táncsics utca – Széchenyi utca sarok
Liget utca – Szegfű utca sarok
Fő utca – Jókai utca sarok
Rákóczi utca – Pipacs utca sarok

14,20
14,35
14,50
15,05
15,20
15,35
15,50
16,05

Rákóczi utca – Diófa utca sarok

16,20

Ha esik az eső, a felvonulás sajnos elmarad.

SZÜRETI BÁL

20 órától hajnali 3 óráig a FALUHÁZBAN
Zenél:
Kovács Ákos és Mészáros Gábor
a belépőjegy ára: 1200 Ft
Érdeklődni a 06 30 719 6907 telefonszámon

Meghívó közmeghallgatásra
Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart 2013. október 29-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 a Pöttömsziget Óvoda 2012/2013-as
évéről
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4. Beszámoló a háziorvosi munkáról
5. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről
6. Bejelentések
A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
Besnyő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

