
A Besnyői Hírmondó e havi számának 
hasábjain beszámolunk a nagy sikerrel 
megrendezett IV. Besnyői Lovasnapról, 
örömmel adjuk közre a könyvtári tábor 
tapasztalatairól készült beszámolót, és a 
tanévkezdéssel kapcsolatban született 
gondolatokat, híreket. 

Részletes tájékoztatást olvashatnak 
az önkormányzatunk által benyújtott 
pályá zatokról. 

Ismételten fel kell hívnunk a figyelmet a tűzgyújtás 
rendjének  betartására, egyben tájékoztatjuk Önöket a szelek-
tív hulladékgyűjtés időpontjáról és tudnivalóiról, és kérjük, 
éljenek az alkalommal, amikor is ingyenesen, a környezet  

károsítása nélkül szabadulhatnak meg a háztartásokban  
feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöktől. 

Bár sokunk számára úgy tűnik, még csak most kezdődött a 
2016. év, már kifelé megyünk belőle. Véget ért a nyár, közele-
dik a szüret ideje, ezzel együtt az idei szüreti felvonulás és a 
bál időpontja is ismertté vált. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk hagyományos ren-
dezvényünkre!

Mivel október elsejéig is csak pár hét van hátra, a közel-
gő Idősek világnapja alkalmából már most jó egészséget, 
bőséget,  szeretetet kívánunk Besnyő község minden idős 
polgárának!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Kedves Besnyőiek!  

2016/4. szám

Pályázataink
Közismert tény, hogy a településfejlesztési célok megva-
lósítása pályázati források igénybe vétele nélkül mind a 
városok, mind a falvak esetében többnyire lehetetlen, de 
mivel fejleszteni szükséges, önkormányzatunk a pályázati 
rendszer életbe léptetése óta igyekszik kihasználni minden 
olyan lehetőséget, amely egybeesik intézményeink, közös-
ségi tereink és infrastruktúránk fejlesztési szándékaival. 

E pályázati rendszer sajátossága, hogy elképzeléseinket a 
kiírásban szereplő elvárásokhoz, paraméterekhez kell igazí-
tani, az igényeket a lehetőségekkel megfeleltetni. Eddig is 
igyekeztünk minden olyan fejlesztési lehetőséget megra-
gadni, amely Besnyő község szebbé, élhetőbbé, komforto-
sabbá tételét segítette elő, és ez a törekvésünk a jelenre és 
a jövőre nézve is. Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy az 
elmúlt időszakban milyen pályázatokat nyújtottunk be. 

Besnyő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be:
- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.pont b) és c) 
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a fenn-
tartásában lévő belterületi utak, járdák felújítását és a 
sportöltözők tetőfelújítását tervezi megvalósítani. 

- a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című, TOP-4.1.1.-15 kódszámú pályázati felhívásra az 
Egészségház tetőhéjazatának felújítására és eszközbe-
szerzésre. 

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „A vidéki 
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szol-
gáltatásainak fejlesztése. Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 
tárgyú, „VP-6-7.4.1.1-16” kódszámú felhívása alapján, „a 
vidéki térségek településképét meghatározó épületek  

külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése”  
célterületre 
a) Faluház külső felújítása – vakolatjavítás, színezés, nyílás-

záró csere, napelemes rendszer kiépítése 
b) Közösségi tér kialakítása 
c) Sportöltözők tetőfedése, napelemes rendszer kiépítése 

- a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati 
felhívásra, az óvoda épületének külső felújítására és az 
óvodaudvar fejlesztésére.

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Programja keretében kültéri sport-
park kialakítására. (Az úgynevezett D típusú sportpark 
minimális alapterülete 150 m2, minimális eszközszám: 15 
db. A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek: 
húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősí-
tés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszke-
dés, párhuzamos korlát.)

- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont sze-
rinti adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására, a pályá-
zati alcélok a) pontjában nevesített fejlesztés keretében 
összesen bruttó 20 millió Ft támogatást igényel utak és  
járdák burkolatának felújítására. 
Ezek azok a pályázatok, amelyek esetében az igénye-

ink leginkább összeegyeztethetők a lehetőségekkel, és  
közösségünk a legtöbbet profitálhat a pályázati forrás ki-
aknázásából. Amennyiben támogatást nyerünk (különbö-
ző támogatási intenzitású) pályázataink megvalósítására,  
önkormányzatunk gondoskodik az önrészről. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester
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A PÖTTÖMSZIGET ÓVODA HÍREI
Kedves Szülők, Besnyői lakosok!
Bizonyára már értesültek arról, hogy 2016. júniustól új 
óvónővel bővült a Pöttömsziget Óvoda kollektívája. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy bemutatkoz-
zam. Czimora Dóra vagyok, 26 éves, és Kulcson élek. 
Közép iskolás korom óta tudtam, hogy a jövőben gyerme-
kekkel szeretnék foglalkozni, ezért 2009-ben jelentkeztem 
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolai kar - óvodapedagó-
gus szakra, amit sikeresen el is végeztem. Ezután pálya-
futásomat 2013 szeptemberében kezdtem a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcsődében. Itt rengeteg szakmai 
segítségre és tapasztalatra tehettem szert, majd 3 év után 
úgy döntöttem, munkahelyet váltok, így kerültem be a 

Pöttömsziget Óvoda munkatársaként. Szeretném ezúttal 
megköszönni kollégáimnak, hogy segítettek minél hama-
rabb beilleszkedni a közösségbe, a gördülékeny munka-
végzés érdekében. Jelenleg a Süni csoport egyik óvónője 
vagyok. Óvodapedagógusként arra törekszem, hogy a 
legjobb tudásom szerint a lehető legtöbbet hozzam ki a 
gyerekekből, amelyekhez fontos tényező a feléjük muta-
tott empátia, a szeretet, a kellő határozottság és persze 
a következetesség. Ezek figyelembevételével igyekszem 
együtt játszani és tanulni a gyerekekkel. Remélem, sikerül 
őket minél több pozitív élményekhez, tapasztalatokhoz, 
ismeretekhez juttatni, melyeket akár később is hasznosít-
hatnak.  

Minden kedves szülőnek és gyermeknek jó évkezdést 
kívánok!

Czimora Dóra 
óvodapedagógus

Új homokozót készített és ajándékozott óvodánknak Ősz 
László. Köszönjük szépen, nagy örömet szerzett a gyere-
keknek!

Meghívó
Besnyő Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST TART  

2016. október 26-án 17 órai kezdettel 
a Önkormányzati Hivatal nagytermében.

A közmeghallgatásra mindenkit szeretettel hívunk  
és várunk!

Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A tűzgyújtás rendje 
Besnyőn

                                            
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság 
egészségének védelme érdekében az avar és kerti 
hulladék égetését csak az alábbi időpontban lehet 
végezni:

 Egész évben csütörtök 13.00 órától 
péntek 22.00 óráig.

Ünnepnapokon, valamint a fent meghatározott 
időponttól eltérő időpontban az avar és kerti 
hulladék égetése TILOS.

Mindenkit kérünk, hogy a tűzrendvédelmi és 
az együttélési szabályokat tartsa be!

Abban az esetben, ha az égetést nem a megha-
tározott napon vagy időpontban végezték, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédel-
mi hatóságának tűzvédelmi hatósági eljárást kell 
indítania.

BÚCSÚ BESNYŐN
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a besnyői búcsú időpontja: 

2016. október 9.
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Újabb adományosztás településünkön
Besnyő Község Önkormányzata által is fenntartott Család-
segítő Szolgálat családgondozója, Léhner Nikolett szervezé-
sében újabb adományosztásra került sor 2016. szeptember 
7-én Besnyőn. 

Az osztáson a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából adtunk 
át élelmiszereket, melyek szortírozásában és az osztásban 
önkormányzatunk munkatársai segédkeztek.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk munkáját.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
 polgármester

A 2016-17-es tanév elé
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szülőket, iskolánk va-
lamennyi tanulóját a tanév beköszöntével.

Sok-sok jel mutat arra, hogy a nyárnak vége, az is, hogy 
gyerekzsivajtól lett hangos az iskola. Minden tanév kihívás. 
Kihívás a pedagógusnak és a szülőknek, de igazi kihívás kell 
legyen a tanulóknak. Mi készen állunk a figyelemre, türe-
lemre, a partneri együttműködésre. Tanulóinkat arra kérem, 
hogy álljanak készen a munkára, hisz legfőbb feladatuk a kö-
zel 10 hónap alatt a tanulás lesz. A szülőket semmi másra 
nem kérem, mint az iskolát támogató őszinte kommunikáció-
ra, s arra, hogy a hagyományoknak megfelelően legyenek a 
pedagógus mellett a rendezvények szervezésekor.

A nyáron a KLIK anyagi támogatásával a folyosókon és az 
illemhelyeken megtörtént a fertőtlenítő meszelés. Pedagó-
gusaink igyekeztek barátságossá, hangulatossá varázsolni a 
tantermeket, hogy a gyerekek otthonosan érezzék magukat. 
Mi készen állunk, s várakozással tekintünk az új tanév elé. 

A TANÉV FŐBB CSOMÓPONTJAI: 
Őszi szünet: 
2016. november 2.- november 4-ig. 
Utolsó tanítási nap október 28., első tanítási nap november 
7. hétfő.

Téli szünet: 
2016. december 22.-2017. január 2-ig.
Utolsó tanítási nap 2016. december 21., első tanítási nap 
2017. január 3.

Tavaszi szünet: 
2017. április 13.-18-ig 
Utolsó tanítási nap április 12., első tanítási nap április 19.

A tanév utolsó tanítási napja: 2017. június 15. 
Havonta lesz fogadóóra, s évente három alkalommal szülői  

értekezlet. A távozó pedagógusok helyét sikerült betölte-
ni, fogadják szeretettel és némi türelemmel az új kollégá-
kat. Hagyományos rendezvényeinket ebben a tanévben is 
tervezzük, s a lehetőségekhez képest visszük a gyerekeket 
versenyekre is. Kérjük a jövőben is a Sziront’Art Közhasznú 
Egyesület és a Polgármester asszony támogató segítségét. 

Iskolánk nyitott az új kezdeményezésekre, s a megvalósít-
ható ötleteket szívesen vesszük. Örömmel tölt el, hogy egy 
kiváló néptáncoktatóval sikerül a néptánc oktatását megol-
dani.

Mindenkinek eredményekben gazdag, örömteli tanévet  
kívánok.

Mátyási Sándorné

Figyelem! Szeptember 26-án 14:00-18:00 óráig hulladék-
gyűjtés lesz az iskola udvarán.
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A könyvtár ezen a nyáron is helyszíne volt az olvasni és 
alkotni szerető gyermekek táborának 2016. július 11 től 15 -
ig. Húsz résztvevője volt a tábornak, 7 16 éves korig.

Az idei évben a tábor célja a könyvtár, mint információs 
és közösségi hely tevékenységének megismertetése volt. 
Így jutottak el a táborozók a székesfehérvári Vörösmar-
ty Mihály Könyvtárba. Élménygazdag, tevékeny program 
várta őket itt, a megyei könyvtárosok vezetésével. Miután 
bebarangolták a könyvek világát, ízelítőt kaptak a papír-
színházból, a könyvkötészetből, láthatták a  sok és össze-
gyűjtött folyóirat gyűjteményét, az informatikai termet. 

A tartalmas könyvtári foglalkozások után a történelmi ih-
letésű Koronás Park játszóterén kedvükre játszhattak. 

A hét többi napján a helyi könyvtárban zajlottak a fog-
lalkozások: origami, papírvirágok készítése, meseillusztrá-
ció, festés, beszélgetések és olvasás a könyvtárban.

Kellemes és sikeres hetet töltöttünk együtt, hiszen a 
tábor zárultával 5 fővel nőtt a könyvtárba beiratkozottak 
száma.

A tábor lebonyolításához ebben az évben is hozzájárult 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár és nagy anyagi segítséget 
nyújtott Besnyő Község Önkormányzata, hiszen a napi ét-
kezések, az utazás költségeit teljes mértékben vállalta. 

A tábor egész ideje alatt állandó segítőm volt Léhner 
Nikolett, a családsegítő központ vezetője.

A résztvevő tanulók szüleinek nevében is köszönöm 
az önkormányzat anyagi támogatását és Léhner Nikolett  
önzetlen segítségét.

Baki Ferencné

Kreatív olvasók II. tábora
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Örülünk, hogy ebben az évben is részesei lehettünk 
az olvasótábornak, illetve jelentkeztünk. A tábor öt 
napja alatt nagyon összeszokott kis csapat alakult, a 
különböző életkorunk ellenére. 

A megyei könyvtárlátogatás mindannyiunknak él-
mény volt. 

Csodáltuk a sok gyerek- és ifjúsági könyv sokaságát, 
érdeklődve figyeltük a papírszínház előadását, és ked-
vünkre válogathattunk az irodalmi alkotások közül. 

Igen jót játszottunk, sokat nevettünk a Koronás Park 
játszóterén. 

Aztán „valami erő” elragadott minket, és többen 
belefeledkeztünk egy egy könyv olvasásába a kreatív 
foglalkozások mellett.

Köszönjük, hogy táborozhattunk!

Bosnyák Melinda, Miklós Melinda, Ofella Fruzsina, 
Pető Petra, Varga Petra és a többiek

Gyerekszemmel

FUDOKÁN KARATE 
                                                                            

KEDDEN 16:00-TÓL  
az iváncsai iskola  
tornatermében, 

PÉNTEKEN  
a besnyői iskola  
tornatermében.
Az edzéseket vezeti:

Bachmann Tibor 4. dan  
nemzetközi és országos bajnok  

világbajnoki IV. helyezett  
Európa-bajnoki ezüstérmes

Jelentkezés:
az edzések helyszínén vagy
Telefonon:     0670 373 1695;  

                   0625 255 029
 

Az edzések díja: 400 Ft/alkalom. 

Az első hónap ingyenes.

Karate  
eredmények

A tanév végén az Iváncsai kiai Shotokan karate sport-
egyesület minden évben megrendezett fudokan karate 
országos bajnokságon vett részt, aminek most Százha-
lombatta városi sportcsarnoka adott otthont. A meg-
mérettetésre 275 versenyző nevezett, s a következő 
eredmények születtek:
• Szűcs Jázmin /Kata/ Formagyakorlatban a 6. helyen 

végzett.
• Tóth Bence /Kumite/ küzdelemben bronzérem.
• Patatics Benjámin /Kata/ Formagyakorlat ezüstérem.
• Fábián János /Kata/ és Kumite bronzérem, és mind-

két versenyszámban a bajnoki cím.
• Bachmann Tibor /Kata/ bronzérem /Kumite /ezüst-

érem.
Gratulálunk!!

Nem sok szünetet tartott az egyesület, hiszen még az 
végén egy övvizsga is várt a karatékákra, amit Kálozon 
tartottak.

Az eredmények a következők:
• Kosztupulu Szandra 2 csíkos lett.
• Szűcs Jázmin és Medve Natália 3 csíkos.
• László Vivien citromsárga öves lett, egy csíkkal.
• Patatics Benjamin dupla csíkot szerzett, még egy csík 

kell a zöld övhöz.
A vizsgát mint máskor, most is Dr. Nánai Ferenc  

8. danos karate mester tartotta.

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: koczka.kata04@gmail.com

Készült 650 példányban, 2016. szeptember 13-án

Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros
A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető

Megrendelés száma: 4/BH/2016.
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Lóra fel! – a IV. Besnyői Lovasnapról
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is megrendezhettük 
a már-már hagyománnyá vált és mindenki által kedvelt  
lovas rendezvényünket, a IV. Besnyői Lovasnapot. 

Az idei évben is kedvezett az időjárás, így nagyon so-
kan kilátogattak a rendezvényre. Bátran mondhatjuk, 
hogy egyre nagyobb érdeklődést mutat a település és a 
környező települések a lovak és a lovassport iránt. Évről 
évre egyre több versenyző mutatja be egy-egy verseny-
számban a tehetségét és elszántságát, ezzel emelve a ren-
dezvény színvonalát. Idén is voltak a pályán új elemek, 
sőt, ez alkalommal több látványelem is helyet kapott a 
pálya területén, ezzel is szebbé és kicsit nehezebbé téve 
a pályát. Megrendeztük a lovas díjugratást, ahol minden-
ki bemutathatta ugrótehetségét. Természetesen a lovas 
ügyességi verseny sem maradt ki, ahol az egész kicsiktől 
a legnagyobbakig elkápráztattak minket ügyességükkel és 
bámulatos tudásukkal. 

Az idei év legnépszerűbb versenye azonban ismét a  
fogathajtás volt, amelyen minden évben egyre több ne-
vező vesz részt. Nagy öröm volt továbbá az is számunkra, 
hogy egy eddig nem annyira népszerű versenyszámot, az 
íjászatot is rengeteg nevezővel kezdhettük el, mind gyer-
mek, mind felnőtt kategóriákban. 

Egy ilyen eseményen számunkra elmaradhatatlan a  
lovas bemutató, ami a nézők szórakoztatása mellett a  
lovasoknak is alkalmat ad egy kis pihenésre. 

A IV. Lovasnapon két bemutató volt. a Megyer Sarja  
Hagyományőrző Egyesület előadásában. Két felejthetet-
len műsort hoztak el nekünk, amibe a nézőket is bevonták. 

Aki esetleg kedvet kapott a lovagláshoz, bátran meg-
tehette, ugyanis a nézőknek lehetőségük volt kipróbálni 
a lovaglást, a lovas kocsikázást és még az íjászatot is, a 
másfajta kihívásra vágyók pedig a rodeóbika hátán tehet-
ték magukat próbára. Az egészen kicsiket az arcfestők és a 
csillámtetoválások varázsolhatták el, míg a kicsit nagyob-
bakat a kézműves sátorba várták nagy szeretettel, ahol 
saját kezűleg készíthették el bőrből készült különleges  
tárgyukat. 

Szeretnénk megköszönni a támogatóknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ez a rendezvény évről évre egyre szín-
vonalasabban valósulhasson meg. Továbbá köszönjük a 
segítőknek is, akik gondoskodtak róla, hogy gördüléke-
nyen menjenek a programok. Köszönjük szépen minden-
kinek a részvételt, aki ellátogatott rendezvényünkre!
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Tájékoztató lakossági elektronikai  
hulladékgyűjtési akcióról!

Besnyő Község Önkormányzatának 
kezdeményezésére a Dészolg Kft. 

(2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.) 

átfogó szelektív hulladékgyűjtési  
akciót szervez Besnyő település  

belterületén elektromos  
és elektronikai hulladék begyűjtésére.

A szervezett elektronikai gyűjtés  
időpontja: 2016. szeptember 17. 

(szombat) 900-1200

Elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtése gyűjtőponton történik,  

melynek helyszíne: a Polgármesteri 
Hivatallal szembeni parkoló

A gyűjtőponton a lakosság és intézmények ingyen  
leadhatják a háztartásban összegyűlt:
• Háztartási nagygépeket;
• Háztartási kisgépeket;
• Komplett számítógépeket, szervereket;
• Vegyes elektronikai (kivéve képcsöves) eszközöket;
• Festékkazettát is tartalmazó eszközöket;
• Barkácsgépeket;
• Komplett képcsöves berendezéseket – MONITOROK;
• Komplett képcsöves berendezéseket – TV-k;
• Komplett hűtőberendezéseket;
• Egyéb elektronikai eszközöket.

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél 
nagyobb mértékben hasznosuljanak, 
illetve a környezetre, emberre veszélyt  

jelentő anyagokat 
ellenőrzött körülmények között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!
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A menet 14 órakor indul az iskola udvarából.
Megállók                                                         Várható időpont
Polgármesteri Hivatal 14:05
Fő u. – Dózsa Gy. u. sarok 14:20 
Kossuth u. – Belmajor u. sarok 14:35
Kossuth u. – Móra F. u. sarok 14:50 
Új u. – Mező u. sarok 15:05
Táncsics u. – Széchenyi u. 15:20
Liget u. – Szegfű u. sarok 15:35
Fő u. – Jókai u. sarok 15:50
Rákóczi u. – Pipacs u. sarok 16:05
Rákóczi u. – Diófa u. sarok 16:20

Ha esik az eső, a felvonulás sajnos elmarad.
Amennyiben másnap, vasárnap, jó az idő, akkor a felvonulást megtartjuk.

Szüreti bál 21 órától 
hajnali 3 óráig a FALUHÁZBAN

Belépőjegy ára: 1500 Ft – Jegyek elővételben kaphatók

Érdeklődni a 06 30 719 6907 telefonszámon.

Meghívó
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk szeptember 24-én, szombat este 19 órakor az iskola  
udvarába, ahol 20 órakor Szent Mihály napja alkalmából máglyát gyújtunk. Kemencében sült 
langallóval várunk minden érdeklődőt.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester


