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Kedves Besnyőiek!  

Az október harmadikai önkormányzati választá-
sok óta első alkalommal köszönthetem Önöket 
a Besnyői Hírmondó címlapjáról. 

Köszönöm, hogy a bizalmukból a következő 
négy évben is én lehetek Besnyő község pol-
gármestere. Köszönöm, hogy ilyen nagy arány-
ban választottak polgármesterükké: a 798 ér-
vényes szavazatból 727 esetben az én nevem 
mellé tették az ikszet. Köszönöm, hogy eluta-
sították az ellenem folytatott lejárató rágalom-
kampányt. Bevallom, nekem nagyon sokat  

jelent, munkámhoz sok erőt ad az Önök bizalma. 
Az Önök által megválasztott képviselők október 13-án letették 

képviselői esküjüket, és az újonnan megalakult testület megkezd-
te munkáját. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a képvise-
lő-testület mindenkor a község, a közösség érdekeit szem előtt tart-
va, együttműködve keresi a felmerülő problémákra, feladatokra a 
legjobb, leghatékonyabb megoldást.

Köszönjük a választáskor tanúsított bizalmukat, a jövőben is szá-
mítunk a támogatásukra, javaslataikra, véleményükre! 

Boldog karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, sok szeretetet, örö-
möket kívánok Önöknek és Családjuknak az új esztendőre:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester

Fónad Józsefné, Nellike ötlete volt, hogy készüljön a falu köz-
pontjában lévő korforgónál egy adventi koszorú. 

Ötlete nagy tetszést aratott, és meg is valósította a Kroó 
Henrietta, segítői: Kroó Istvánné, Kovács Lajosné, Kepli Kata-
lin Zsuzsanna, Nagyné Farcalasz Vasziliki, Szűcs Anett alkot-
ta lelkes csapat.

Advent vasárnapjain, mindig a mise után, reggel 9 óra  
körül gyújtottunk gyertyát, Baltási Nándor plébános úr mondott  
áldást. 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Adventi koszorú  
a körforgóban

Köszönet!
Az év végéhez közeledve ezúton mondok köszönetet mindenki-
nek, aki bármivel is segítette önkormányzatunk munkáját, támo-
gatta rendezvényeinket, szépítette lakókörnyezetünket, segített, 
amikor kéréssel fordultunk hozzá! 

Önkéntes, lelkes segítőinkre a jövő évben is számítunk, addig is jó 
egészséget, boldogságot kívánok:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Áldott karácsonyt, 
békés, örömökben 
és sikerekben gazdag 
új esztendőt kíván 
Besnyő Község Önkormányzata  
és intézményei nevében 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester 

és dr. Bugyi Katalin 
jegyző  

Kedves karácsonyi műsort adtak elő, nagyon ügyesek voltak az 
óvodások december 16-án, az ovikarácsonyon. Nagy volt az öröm,  
amikor a képviselő-testület nevében Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester és Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester sok szép 
ajándékot adott át az óvodás gyermekeknek
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A választások 
margójára

Képviselői 
köszönet

Köszönet illeti azokat, akik szavazataik
kal támogatták településünk további fej
lődésének lehetőségét, az előző válasz
tások után megkezdett felelős és telepü
lésfejlesztő gazdálkodást. 

Egy választás látszólag egyszerű dön
tés: elmegyünk szavazni, a kiválasztott 
nevek mellé odatesszük az x-et, és ezzel 
véget ért teendőnk, azonban a választá
sok tétje ennél sokkal nagyobb. Ponto
sabban az, hogy egy közösség képes-e a 
saját életét felelős döntésekkel irányítani 
és a jövőjét formálni oly módon, hogy az a  
tagjainak a javát és érdekét szolgálja, de 
közben maximálisan figyelembe veszi a 
fenntartható fejlődés ütemét, a környe
zet védelmét, továbbá a hagyományai 
megőrzését szolgáló elvárásokat. Ez 
csak akkor valósítható meg, ha a jelöl
tek célja a közösség bizalmának elnye
rése és megtartása, a tenni akarás, vala
mint a felelős gondolkodás. 

Ez egy verseny, melyet jó esetben a 
programok, a személyes képességek 
és tettek, az előrelátó gondolkodásmód 
és a hozzáértés dönt el. Azok az em
berek, akik mások szavait és tetteit fél
remagyarázva, a rágalmazás és a sárdo
bálás eszközével próbálnak előnyt sze
rezni maguknak, soha nem lesznek ké
pesek egy közösség szolgálatában és 
annak érdekében gondolkodni. 

A törvények úgy Magyarországon, 
mint a világ sok más országában a le
hető legnagyobb szigorral lépnek fel 
az embertársaikat semmibe vevő sze
mélyek ellen. Bizonyára sokan ismerik 
e szavakat: „Uram, bocsáss meg nekik, 
nem tudták, hogy mit cselekszenek”. De 
a józan ész azt diktálja: Elég! Elég! Elég!  

Elég volt a közösség erejét szétforgá
csoló cselekedetekből, mert mi mind
annyian mást szeretnénk. Tovább épí
teni ezt a települést, folytatni a már  
elkezdett munkát és egy olyan közös
séget teremteni magunknak, amelyet  
a bizalom, az értés és megértés tart ösz
sze. Ehhez szükség van minden olyan 
ember segítségére, támogatására, aki
nek fontos községünk fejlődése, jövő
je. Mindenkire, aki nem hisz a rágalma
zóknak, nem partner a sárdobálásban, 
akinek helyén van a szíve és az esze. 
Akit érdekel családja, gyermekei, szülei, 
nagyszülei sorsa – akinek fontos környe
zetünk és településünk értékeinek meg
őrzése –, mert csak így, együtt tudunk 
olyan közösséget – községet  építeni, 
amelyben örömmel élik mindennapjai
kat ez emberek.

Hambalgó Károly
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VérAdás!
Várunk minden régi új véradót 2011. 
január 4-én 14:30 és 16:30 között 
Vöröskereszttel együttműködve, a 
besnyői Faluházba szervezett vér
adásra!

Nemzeti ünnepünkön az iskola 8. osz
tályosai adták a műsort, felkészítő ta
náruk Ress Tibor tanár úr volt, majd 
koszorúzás következett. 
Az Önkormányzat részéről Gémesiné 
Fejes Zsuzsanna polgármester, Nagyné 
Farcalasz Vasziliki alpolgármester, va
lamint Petkes András és Sólyom  
Balázs képviselő úr koszorúzott. 
Az iskolát Drippey László igazga
tó,  Sattmann Hermina és Fenyves  
Viktória tanulók, a diákönkormányzatot 
Szalka Erika tanárnő, Pesszer Fruzsina 
és Fónad Viktória tanulók képviselték a 
megemlékezésen.

Október 23.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében került benyújtásra 
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0153 azonosí
tószámú „Besnyői tanulói laptop prog
ram ” című pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a  
Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 7 090 000.-Ft. 

A projekt összköltsége: 7 088 000,-Ft.
A projekt megvalósításának kezdete: 

2010.05.03., megvalósulásának terve
zett napja: 2011.01.31.

A projekt leírása, tartalma:
„A pedagógiai, módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése (Tanulói laptop program)”.
 Eszközök Mennyiség
 Tanulói eszköz 54 db
 Tanári eszköz 4 db
 Tároló 3+1 db
 Access point 4 db
 Router 1 db

Kedvezményezett: Besnyő Község  
Önkormányzat, 2456 Besnyő, Fő u. 35.

A megvalósulás helyszíne: Arany  
János Általános Iskola, 2456 Besnyő,  
Iskola köz 1.

Közreműködő Szervezet: Oktatási  
Kulturális Minisztérium Támogatáske
zelő Igazgatósága

1055 Budapest, Bihari János utca 5. 
(honlap: www.okmt.hu).

A projekt az Európai Unió támogatá
sával, a Regionális Fejlesztési Alap társ
finanszírozásával valósul meg.

Laptop program

Besnyő Község Önkormányzata (2456 
Besnyő, Fő u.35.) az Európai Mező
gazdasági Vidékfejlesztési alapból  
a 122/2009. (Ix. 17.) FVM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési straté
giák LEADER fejezetének végrehajtá
sához nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásnak keretében a 1001321 azo
nosítószámú, Térségi szintű arcula
ti elemek kialakítása célterülete 2009. 
11. 16. napján benyújtott 2072445303 
számú pályázatán 1 387 400.-Ft támo
gatást nyert. A támogatásból utcanév 
táblák, köszöntő tábla és a Ligetbe kan
deláberek kerülnek kihelyezésre.

Köszönjük, hogy Önök a következő négy 
évre megbíztak bennünket Besnyő köz
ség önkormányzati képviselői feladata
inak ellátásával. E bizalomnak legjobb  
tudásunkkal, tetteinkkel igyekszünk 
megfelelni, Besnyő érdekét szolgálni.

Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgár
mester, Andrási József, Boros József, 
Kovács Péter, Petkes András, Sólyom 
Balázs képviselők

Pályázati 
hírek

Arculati elemek 
pályázati forrásból
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Baba-mama találkozó
Idén ősszel is megemlékeztünk az anyate-
jes táplálás világnapjáról. 

Sok esővel tarkított hetünk volt, de a 
rendezvény idejére szépen kisütött a Nap.  
A jó időnek is köszönhetően nagy volt 
az érdeklődés a program iránt. Az önkor-
mányzat biztosította számunkra a hely-
színt, valamint csipegetnivalóval, gyü-
mölcslével várhattuk a meghívottakat.

Hagyományunktól eltérően előbb kö-
tetlen beszélgetéssel és közös játszással 
kezdtünk. A családok többnyire már ismer-
ték egymást, még a kismama tanácsadás-
okról vagy a játszótérről, illetve a gyermek-
tornáról. 

A program részeként három cég képvi-
selőjét hívtuk meg, akik az alábbi témák-
ban adtak át hasznos információkat:
– szoptatás elősegítése, vitaminpótlás, 

szoptatást követő táplálás

– fogzás, fogzási fájdalom enyhítése, higi-
énés termékek, orr toalett

– bőrápolás, hasgörcsök enyhítése, mele-
gítőpárna, légzésfigyelő készülék
A családok termékmintákat kaptak a cé-

gek képviselőitől, amelyek a visszajelzések 
szerint nagyon hasznosnak bizonyultak. 
Az önkormányzat is apró ajándékkal ked-
veskedett a gyermekeknek és az anyukák-
nak: akinek kiállítottuk már a babatablóját, 
az megkapta annak kicsinyített másolatát.

Bízom benne, hogy mindenkinek  
nagyon tetszett a program. Többen szor-
galmazzák újabb összejövetelek megszer-
vezését, de - az időjárás és a gyakori be-
tegségek miatt - úgy gondolom, majd ha 
ismét beköszöntenek a szép idők, ismét 
rendezünk baba-mama találkozót. 

Jó egészséget kívánok mindenkinek:
Páli Szilvia védőnő

Jól sikerült a novemberi baba-, gyer-
mekruha és használati tárgyak börzé-
je. Szerencsére egyre nagyobb érdek-
lődés van a programra.

Rengeteg szép ruha, játék talált új 
gazdára. Előfordul olykor, hogy telje-
sen új ruhát is találhat az érdeklődő,  
hiszen mindannyian tudjuk, hogy roha-
mosan nőnek az apróságok, és esetleg 
valamit még rá sem adtunk, már ki is 
nőtte. Újdonságként említhetem, hogy 
mosható nadrágpelenka és hordozó-
kendő is fellelhető volt a vásárban.  
A hordozókendő használatának elő-
nyeiről tájékoztatást is kaphattak, illet-
ve ki is próbálhatták azt a vásárlók.

Amíg a szülők lelkesen vásároltak, il-
letve kínálták az áruikat, a gyermekek 
a játszósarokban élvezhették egymás 
társaságát. 

A vásárban kihelyeztük az ingye-
nesen elvihető ruhák dobozát, mely 
gyarapodott néhány darabbal. Akik-
nek esetleg van kinőtt, feleslegessé 
vált babaholmija: ruhaneműje, cipője,  
továbbra is behozhatja a védőnői ta-
nácsadó várótermében lévő gyűjtődo-
bozba. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
azoknak, akik bármilyen segítséget 
nyújtottak a börzeszervezéssel kapcso-
latosan.

Fenekesné Placskó Piroska 
és Páli Szilvia

Őszi gyermekruha vásár

Sulihírek Mikulás járt 
Besnyőn

December 6-án az iskolaudvarba  
érkezett a besnyői gyerekekhez a Miku-
lás. Az önkormányzat jóvoltából min-
den gyermek csomagot kapott, még 
műsor is volt.  A Nevenincs társulat „A  
karácsony szelleme” című mesejátékot 
adta elő, majd a helyi művészeti isko-
la növendékei is szerepeltek. Felkészítő  
tanáruk Füsi Gyöngyi volt.

A 2010-2011-es tanévet 129 tanuló (kö-
zöttük 17 megszeppent első osztályos) 
köszöntötte az ötvenéves besnyői Arany 
János Általános Iskolában. 
A játék mellett a munkát is gyorsan meg 
kellett szokni, hiszen folytatódik a múlt tan-
évben, a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0040. 
„Kompetencia alapú oktatás bevezetése 
Besnyőn” című.pályázatnak köszönhető-
en az új rendszerű oktatás a 3., 4,. 5. és 
6. évfolyamon. Továbbra is minden osz-
tályban tanulnak a gyerekek informatikát 
és angol nyelvet, emelt szinten is a fel-
sőbb osztályokban. Az alsó tagozatosok a 
szakkör mellett órarend szerinti néptánc-
órákon is részt vesznek. Az úszásoktatás 
már második éve minden tanulónk szá-
mára elérhető.

Az iskola pedagógusai és a szülői mun-
kaközösség a hagyományoknak megfele-
lően színes és

hasznos programokkal várják a gyere-
keket a szabadidejükben is az iskola ren-
dezvényein. 

Október elején papírt gyűjtöttünk.  
Az osztályok közötti versengésben első 
helyezett lett a 8. osztály, akik jutalmul ki-
ránduláson vehetnek részt. Az egyénileg 
legtöbbet gyűjtő 15 tanuló 1000-1000 Ft-
os könyvutalványban részesült. Az iskolák 
közötti vetélkedésen a kistérségben isko-
lánk az előkelő 2. helyezést érte el, amiért 
külön pénzjutalomban részesül a diákön-
kormányzat.

Az állatok világnapjára sokan készítet-
tek rajzot, fogalmazást kedvenceikről, lel-
kesen kutattak az interneten, mit tudha-
tunk az ősi magyar állatfajtákról, rengeteg 
„állatos” közmondást írtak, sőt volt, aki 
verset is költött. Az alkotásokkal díszítet-
tük az iskola folyosóját, a legszorgosab-
bakat jutalmaztuk. 

Az aradi vértanúk előtt a 6. osztályosok 
megemlékezésével tisztelegtünk iskolánk-
ban.

A nyolcadik osztályosok színvonalas 
október 23-i műsorát a falu lakossága is 
megtekinthette. 

„Prósza, málé, cuca, góré”
Az egészségnapok keretében novem-

berben a hagyományos vitamin-futás 
mellett – amelynek évek óta nagy részt-
vevő tábora van – a főszereplő a kukori-
ca volt. Kukoricaszemekből készült ter-
mésképeket készítettek az osztályok, volt 
kukoricamorzsoló és csutkatorony-épí-
tő verseny, játékokat, mondókákat tanul-
tunk, kukoricás ételeket kóstolhattunk 
meg a lelkes szülők és a konyhában sür-
gölődő diákok jóvoltából. Néhány érde-
kességre is fény derült, amikor a kukori-
ca-kvízt kitöltötték a felsősök. A legjobb 
osztályokat és a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákokat jutalmaztuk.

Az iskola tanulói részt vettek Hoffmann 
Rózsa felhívására a vörösiszap-károsult 
gyerekek megsegítésére szervezett akci-
óban. 14500 Ft gyűlt össze, amit továbbí-
tottunk az érintetteknek.

Debreceni Szilvia
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Immár harmadik alkalommal rendezte meg az Iváncsai KIAI 
Karate Sportegyesület a Mezőföldi Kupát. Az egyesület tag-
sága Beloiannisz, Besnyő és Iváncsa község karatékáiból áll. 
Pusztaszabolcs adott otthont a rendezvénynek. A versenyen 
9 klub 107 versenyzője mérte össze tudását.

Egyesületünk karatésai az összesített pontversenyben a IV. 
helyezést érték el. Íme az eredmények:
  Kata  Kumite

 (Formagyakorlat) (Küzdelem)
Molnár Gergő ezüst bronz
Borza Attila arany bronz
Csenki Erik arany arany
Horváth Zsolt bronz 
Horváth József ezüst ezüst
Patatics Klaudia arany
Horváth Dorina ezüst bronz 
Patatics Benjamin arany
Nagy Szabolcs arany arany
ID.Bachmann Tibor  ezüst ezüst

Gratulálunk az eredményekhez és további sok sikert kívá-
nunk!

Szeptemberben új csapattagok jelentkeztek az iváncsai ka-
ratésokhoz.

Horváth József és Horváth Dorina (Beloianniszból); Patatics 
Klaudia és Patatics Benjamin (Besnyőről).

Továbbra is várjuk a karatézni vágyó fiúk és lányok jelentke-
zését akár edzésen vagy telefonon: 06/70-373-1695.

Bachmann Tibor, 3 danos Karate edző

Karate hírek

Aerobikos siker
Az Örökmozgó Kistérségi  Közhasznú Sportegyesület november 
20-án aerobik versenyt rendezett Adonyban. – Ez volt az első 
verseny, amit rendeztünk – mondta Huszár Katalin, aki a zsűriben 
is komoly szerepet vállalt. A verseny kezdetben kistérséginek in-
dult, de később igen kibővült a résztvevő települések köre. Ér-
keztek Apajról, Dunaújvárosból, Nagykarácsonyból és az Adonyi 
kistérség településeiről. Mintegy 100 gyerek versenyzett, 26 csa-
pattal. – Örülök, hogy mindenki elfogadta a meg hívást, hiszen 
az a célunk, hogy minél több gyerekkel megismertessük, meg-
szerettessük ezt a sportágat, minél több lehetőséget biztosítva a 
versenyzésre és fellépésre – folytatta Huszár Katalin a tájékozta-
tást a versenyről, és örömmel számolt be arról, hogy Adony vá-
rosától támogatást kaptak a rendezéshez.

A gyerekek óvodás korcsoporttól egészen a IV. korcsoportig 
(7-8. osztály) versenyeztek.

A bíróktól minősítést, oklevelet és emléklapot kaptak. Senki 
nem tért haza üres kézzel!

A legjobbak Arany minősítést és érmet érdemeltek, de azok 
sem keseredtek el, akiknek a nyakába ezüst- vagy bronzérem 
került.

Az „Örökmozgós” szülők segítsége nélkül persze mindez nem 
jöhetett volna létre, szeretném megköszönni a segítségüket és 
hogy mindig számíthattam Rájuk – tette hozzá Huszár Katalin, 
majd a jövőre nézve így fogalmazott: A pozitív tapasztalatokon 
felbuzdulva, remélem, jövőre is lesz lehetőségünk versenyt ren-
dezni és minél több gyermeket, csapatot mozgósítani!

A besnyői csapat, a KATICÁK ezüst minősítést és érmet  
kapott. A csapattagok:

Varga Petra, Andrási Szonja, Varga Dorina, Jámbor Melinda, 
Bosnyák Melinda, Orbán Vivien, Nagy Emese, Tálos Alexandra,  
Takács Lilla.

Gratulálunk a szép teljesítményekhez és további sikereket  
kívánunk!

Adventi hangverseny
A besnyői hagyományokhoz híven idén is volt adventi hangver-

seny. A december 4-ei zenés program sok érdeklődőt vonzott a  
Faluházba.

A műsor a Pöttömsziget Óvoda nagycsoportosainak nagy sikert 
aratott betlehemes játékával kezdődött. Fellépett a Besnyői Népdal-
kör és a Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes is, karácsonyi dalok 
előadásával, a végén pedig egy meglepetés dalt, a Feliz Navidad-ot 
adták elő, amiben dob, klarinét, harmonika és zongora is szerepet 
kapott. 

Először lépett színpadra a Szironta utánpótlás csapata, akik  
a Sziromka nevet viselik. A gyerekek dicséretére legyen mondva, 
másfél hónap alatt készültek fel a mostani két műsorszám előadá-
sára. A Sziromka tagjai: Farkas Luca, Kokics Veronika Zsófia, Patai  
Fanni Szimonetta, Kovács Zsófia Réka. 

Az adventi jótékony célú hangverseny belépőjegyeiből szárma-
zó bevételt Gelencsér Veronika gyógyulása érdekében ajánlották fel 
a szervezők.

A Sziromka Utánpótlásegyüttes
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