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Kedves Besnyőiek!  

2011/4.

Pár nap múlva újra a bolondozásé lesz a 
főszerep Besnyőn: ismét lesz madárijesztő 
fesztivál! Kérjük, minél többen vegyenek 
részt a versenyben, érezzük jól magunkat 
augusztus utolsó szombatján! A rendez-
vény plakátját lapunk 4. oldalán láthatják!

Sajnos, nemcsak ilyen vidám napokat 
élünk. Nem mehetünk el szó nélkül a köz-
ségünket fájdalmasan érintő közbiztonsági  

gondok mellett sem. Ezért is tartom fontosnak Hambalgó 
Károly írását lapunk 2. oldalán, amely a besnyőiek összefo-
gását szorgalmazza a helyzet javítása érdekében.

Hamarosan becsengetnek, kezdődik az új tanév. Az idei 
oktatási-nevelési évet óvodánk három csoporttal, iskolánk 
nyolc osztállyal kezdi meg. Ebben az évben a tanévnyitó ün-
nepségen az iskola felújítását is megünnepeljük. Pályázati 
források segítségével szép, méltó környezetet, sok hasznos 
technikai eszközt vehetnek diákjaink birtokba!

Nemrégiben ünnepeltük büszkeségünk, a Besnyői Népdal-
kör 20 éves jubileumát. A Szuszán Jánosné, Jolika vezetésé-
vel folyó magas színvonalú kulturális tevékenység messzire 
viszi községünk jó hírnevét. Gratulálunk az együttesnek és to-
vábbi sikereket kívánunk!

Az ősz közeledtével ismét megrendezzük a hagyományos 
szüreti felvonulást és bált, amely az idén szeptember 24-én 
lesz. A részletes programról később tájékoztatjuk Önöket.

Felhívom szíves figyelmüket a 2011. szeptember 21-én, 
szerdán 17 órai kezdettel a Faluházban rendezendő Közmeg-
hallgatásra, ahol a községet érintő legfontosabb témákról 
esik szó. Kérem, már most írják be a naptárjukba ezt az idő-
pontot, és vegyenek részt e fórumon!

Tisztelettel:
Gémesiné Fejes Zsuzsanna

polgármester

A besnyői Arany János Általános Iskolát az elmúlt tanévben 
is pályázati források segítségével fejlesztette önkormány-
zatunk. Emlékeztetőül: két digitális táblával, 54 laptoppal  
gazdagodott az intézmény csak a legutóbbi időkben, és a 
nyáron – ugyancsak pályázati pénzből - elkészült az akadály-
mentes bejárat, a külső nyílászárók cseréje és a teljes külső 
felújítás. Ehhez kapcsolódva közmunkásaink az iskolaépület 
belső festését is elvégezték. 

Egyik pályázatunk végén 
sem szerveztünk nagyszabású 
átadó ünnepséget, leginkább a 
Besnyői Hírmondó útján, csen-
desen együtt örülve, tudattuk 
az újabbnál újabb sikeres fej-
lesztéseket az itt élőkkel, de 
néha mégis meg kell állni és 
meg kell ünnepelni a sikereket!

Iskolánkban 121 gyer-
mek kezdi meg idén 
a tanévet. Nagy örö-
münkre, sokféle pluszt 
kapnak tanulóink: ma-
gas szintű angol nyelvi, 
informatikai képzésük 
mellett néptáncot is ta-
nulhatnak. Jó eredményeket várunk a kompetencia alapú ok-
tatás bevezetésétől és gyakorlatától.

Önkormányzatunk 
idén is ötezer forintos 
tankönyvvásárlási ked-
vezményben részesített 
minden diákot, aki a mi 
iskolánkat választotta. 

Intézményünk az el-
múlt hetekben egy  
támogató révén búto-
rokkal is gyarapodott!

Bár az iskolaigazgatói pályázat eredménytelen volt (egyik 
jelentkező sem rendelkezett a törvényileg előírt végzettség-
gel), iskolánk nem marad igazgató nélkül: a jogszabályi ren-
delkezéseknek megfelelve, az intézmény egyik pedagógusát 
– Ress Tibor tanár urat – bíztuk meg az iskolaigazgatói felada-
tok ellátásával. 

A következő tanévre a legjobbakat kívánom a magam és 
Besnyő Község Önkormányzata nevében:

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Új tanév előtt

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk

a besnyői Arany János Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségére és az iskola felújítás,  

korszerűsítés utáni ünnepélyes átadására,  
melyre 

2011. augusztus 31-én, szerdán, 
18 órai kezdettel kerül sor az iskola udvarán!

A rendezvény díszvendége:
L. Simon László, 

a 4. sz. választókörzet országgyűlési képviselője,  
a Magyar Országgyűlés Kulturális 

és Sajtóbizottságának elnöke
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Köszönet a bútorokért
Ezúton is köszönetet mondunk Gémesi Ottíliának, az IMMO 
SZERVIZ Kft. ügyvezető igazgatójának, akinek  jóvoltából két 
teherautónyi irodai bútort (szekrényeket, asztalokat, széke-
ket, fénymásolót) kaptunk. A tárgyakat intézményeinkben  
helyeztük el.

A Besnyői Hírmondó hasábjain is köszönetet mondunk 
Mészáros Jánosnak és fiainak: Mészáros Dávidnak és  
Mészáros Bencének, akik nagyon sokat tesznek köztereink 
rendezettségéért. Köszönjük!

Köszönet

Az utóbbi évek fordulatos gazdasági eseményei megtanítot-
tak bennünket arra, hogy a munkahelyek megőrzése, a lakások 
megtartása és fenntartása, a család és a vagyontárgyak bizton-
sága mennyire fontos az emberek életében. Családok – akik két 
kezük munkájával építették fel saját egzisztenciájukat, dolgoz-
tak kemény munkával megélhetésükért – egyre gyakrabban ta-
pasztalhatják azt, hogy vannak emberek akik, nem a munkából, 
hanem mások javainak eltulajdonításából szeretnének megélni.  
Az országgyűlési választások alatt határozott ígéretek hangzot-
tak el ugyan a közbiztonság növelésére, de ezek eredményei 
hozzánk még nem nagyon érkeztek el, de úgy gondolom, egy 
település, egy közösség vagyontárgyainak, nyugalmának meg-
őrzése legfőképp az ott élők érdeke. 

Településünkön működik polgárőrség, van körzeti megbízot-
tunk, de ez – figyelemmel kísérve az utóbbi idők bűneseteit – nem 
bizonyult elégségesnek. Kértem Polgármester  asszonyunkat  – 
mint ahogy most Önöket is, – gondoljuk át egy térfigyelő rend-
szer kiépítését a településen. 

A stratégiailag fontos helyeken elhelyezett térfigyelő kamerák 
felvételei segítik a rendőrség munkáját a bűnesetek felderítésé-
ben és – a statisztikai adatok szerint – csökkentik a bűnelköveté-
sek számát. 

Ez a beruházás akár több éven keresztül is megvalósítható 
a település lehetőségeinek figyelembe vételével, de a mostani 
gazdasági helyzetben – még az esetleges pályázati lehetőségek 
kihasználása, az önkormányzat és az állam szerepvállalása mel-
lett – az itt élő emberek támogatása nélkül nem valósítható meg. 

Ezért szeretném kérni Önöket, hogy gondoljuk végig: akarunk 
és képesek vagyunk-e ingatlanonként – körülbelül nyolc–tíz sör 
árával egyenértékű – befektetést vállalni annak érdekében, hogy 
saját magunk és családunk, vagyontárgyaink biztonságát növel-
jük?

Hambalgó Károly

A közbiztonságról

A Csárda-völgyi bezárt 
szeméttelep rekultivációja
Hamarosan véget ér a Csárda völgyi bezárt szeméttelep re-
kultivációja, amely pályázati forrásból valósul meg. A Besnyői 
Hírmondó előző számában részletesen

Beszámoltunk a projektről.
Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Csárda völgyi 

bezárt szeméttelep helyén, valamint közterületen SZEMETET 
ELHELYEZNI TILOS!, aki ezt megszegi, köztisztasági szabály-
sértést követ el, ami pénzbüntetéssel sújtható!!!!

Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen környezetünk-
re, hiszen közös érdekünk településünk megóvása, tisztán 
tartása!!!!

Ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk az immár 
húsz esztendős Besnyői Népdalkörnek! 
Szuszán Jánosné, Jolika és a népdalköri tagok nagyon magas 
színvonalú kulturális tevékenységet végeznek, nem csak gyö-
nyörködtetik hallgatóságukat, kiválóan szerepelnek a megmé-
rettetéseken, de folyamatosan fejlesztik tudásukat, gyarapítják 
népdalokból álló repertoárjukat. 

Köszönjük, hogy e szép feladatvállalásukkal nemcsak maguk-
nak és másoknak szereznek örömöt, de öregbítik Besnyő község 
jó hírnevét is, méltán nevezhetjük őket Besnyő Büszkeségeinek! 

Köszönjük a Helytörténeti Gyűjtemény kialakításában vég-
zett munkájukat és jó egészséget, további sikereket kívánunk a  
további – nem csupán húsz, hanem sokkal több – hátralévő 
évekre!

Besnyő Község Önkormányzata nevében: 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Húsz éves a népdalkör!
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Húsz évvel ezelőtt, 1991. május 20-án alakult meg a Besnyői 
Népdalkör, így a 2011. július 30-án rendezett, immár hagyo-
mányos népdalköri találkozónak ez is apropójául szolgált. Az 
Ösküről, Tordasról, Százhalombattáról és Ráckeresztúrról 
érkezett népdalkörök műsora mellett a vendéglátók és a 
Szironta Citeraegyüttes műsorában is gyönyörködhetett a 
közönség. 

A rendezvényen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármes-
ter, Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester, dr. Bugyi  
Katalin jegyző és Fónad Jánosné, alapításkori polgármester 
is részt vett. 

Az ösküi népdalkör vezetője, Horváthné Bakos Ilona a Vass 
Lajos Népzenei Szövetség titkáraként a szövetség okleve-
lét is átadta az együttes vezetőjének, Szuszán Jánosnénak,  
további sikereket kívánva. 

A jelenlévők megemlékeztek az alapító tagokról  
(Szuszán Jánosné, Kovács Józsefné (Margit), Kovács G. 
Józsefné (Annus), Csirkovics Gáborné, Jakab Pálné, Tilinger 
Istvánné, Mikodi Józsefné, Pacskó Jánosné, Verebi Mihályné, 
Juhász Istvánné, Csergő Bálintné). Három alapító tagjuk-
ra, akik már nincsenek köztünk – Rumpler Ferencné, Tóth 
Györgyné és a tavaly elment Joó Bálintné, Annus – gyertya-
gyújtással és egyperces csenddel emlékeztek. 

Szívből gratuláltak Bozsoki Ferencének, aki ma is aktív tag-
ja a csoportnak. 

A népdalkörök a délután folyamán ízelítőt adtak egymás-
nak műsorukból, a jelenlévők tetszését és elismerését ki-
váltva ezzel. A rendezvényen Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester és Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester  

az önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket,  
kiemelve a többszörös bronz, ezüst és arany fokozatot, kiváló 
együttes címet és két Arany Pávát is elnyert Besnyői Népdal-
kör magas színvonalú kulturális tevékenységét, és egy eme-
letes tortával lepte meg az ünnepelteket. 

A Besnyői Népdalkör nevében Szuszán Jánosné meg-
köszönte az önkormányzat támogatását, valamint kü-
lön megköszönte pártoló tagjaiknak is az adományait vagy  
támogató munkáját, név szerint: Ávium Szövetkezet  
(Andrási József igazgató és felesége, Márta), Andrási Ákos, 
Bula József és felesége, Juhász András és felesége, Turi  
József. 

A jó hangulatú találkozó fehér asztal mellett, élőzenés est-
tel folytatódott. 

Születésnapi népdalköri találkozó
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Meghívó
Közmeghallgatás lesz 2011. szeptember 21-én, szerdán 17 
órai kezdettel a Faluházban, melyre tisztelettel hívunk és 
várunk minden kedves érdeklődőt.

Napirendi pontok:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
 Beszámoló a két ülés között történt fontosabb 
 eseményekről
 Előadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat éves munkájáról
 Előadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
3.  Beszámoló az Arany János Általános Iskola 
 2010/2011-es évéről
 Előadó: Ress Tibor megbízott intézményvezető
4.  Beszámoló a Pöttömsziget Óvoda 2010/2011-es évéről
 Előadó: Székely Istvánné intézményvezető
5.  Beszámoló a háziorvosi munkáról
 Előadó: Dr. Brandt Béla háziorvos
6.  Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről
 Előadó: Páli Szilvia védőnő
7. Bejelentések
 Előadó: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

MEGHÍVÓ
A hagyományos besnyői 

szüreti felvonulás és bál 
2011. szeptember 24-én lesz! 

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők

Nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészségben, szerető  csa-
ládja körében, tevékenyen és kiegyensúlyozottan eltölten-
dő, örömökben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk Varga 
Jánosné, Olgi néninek

Varga Jánosné harminc évet dolgozott intézményünkben. 
E hosszú három évtized után méltán megérdemelt pihenés-
re, nyugállományba vonul 2011. szeptember 15-én. 

Ebből az alkalomból köszöntjük őt és köszönjük áldozatos 
munkáját! 

A legjobbakat kívánjuk a nyugdíjas évekre, Besnyő község 
önkormányzata nevében: 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna   dr. Bugyi Katalin 
polgármester	 	 	 	 jegyző

Jó pihenést, Olgi néni!

Besnyő Község Önkormányzata szűkös anyagi lehetőségei el-
lenére idén is ötezer forintos tankönyvvásárlási kedvezmény-
ben részesített minden általános iskolai tanulót, aki a besnyői 
Arany János Általános Iskolát választotta! Sok sikert kívánunk 
diákjainknak a hamarosan kezdődő 2011-12-es tanévben!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Tankönyvvásárlási 
kedvezmény

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA!
Kedves Besnyőiek!

Számítunk önzetlen segítségükre!
Várjuk Önöket önkéntes véradásra!

Kérjük, minél többen vegyenek részt a
2011. szeptember 6-án 15 és 17,30 óra között, 
a besnyői Faluházban rendezendő véradáson!

Aki vért ad, életet ment! Köszönjük!


