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Kedves Besnyőiek!  

2011/5.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, 
mártírjairól emlékeztünk meg 2011. október 21-én délután 
a Faluházban, majd azt követően a kopjafánál történt koszo-
rúzással.

Iskolánk nyolcadik osztályosai kiemelkedően színvonalas, 
megható műsoráért  köszönet illeti a diákokat és a felkészítő 
pedagógust, Szalka Erikát.

A kopjafánál Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester és 
Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester asszony helyez-
te el az önkormányzat koszorúját, az iskolások nevében pe-
dig Ress Tibor megbízott igazgató úr, Fenyves Viktória és 
Sattmann Hermina tanuló koszorúzott. 

Megemlékezés ’56-ról

Újra iskolába hívott a csengő augusztus utolsó napján, jelez-
ve: vége a vakációnak. Besnyőn ez a tanévnyitó azonban nem 
csupán arról szólt, hogy megint elérkezett az iskolába járás ide-
je: ezen a tanévnyitón adta át a képviselő-testület nevében 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester a több szakaszban, az 
utóbbi pár évben benyújtott és eredményes önkormányzati pá-
lyázatok forrásaiból felújított és korszerűsített iskolaépületet és 
oktatási eszközöket. Az évnyitó iskolai átadó ünnepségre – némi 
késéssel ugyan, de – L. Simon László országgyűlési képviselő úr, 
az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke is meg-
érkezett, és örömmel nézte meg a megszépült iskolaépületet. 

Az iskolások műsorában Fenyves Viktória és Osuszd Ottília, 
az iskola néptánccsoportja és Debreceni Dezső szerepelt. A tan-
évet Ress Tibor megbízott iskolaigazgató nyitotta meg és be-
mutatta az intézmény új tanárát, Fábián Balázs informatika és 
testnevelés szakos tanárt. Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgár-
mestert az iskola épületének külső felújítására az Önkormányzati  
Minisztérium 1/2010. (I.19.) rendelete alapján, a bölcsődék és köz-
oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat  
keretében nyert önkormányzati pályázatról kérdeztük.

– Hétmillió-ötszázezer forintot nyertünk ezen a pályázaton, 
amiből a még nem cserélt külső nyílászárók cseréjét, az épü-
let homlokzatjavítását és színezését, akadálymentes megközelí-
tésének kialakítását végeztettük el a nyáron. Az osztálytermeket 
közmunkásaink festették ki. Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk 

121 tanulója nemcsak a szokványos oktatási-nevelési program 
szerint tanul, hanem intézményünk számos plusztudást, képzést 
nyújt diákjainknak – mondta a polgármester asszony, kiemel-
ve, hogy a magas színvonalú angol nyelvi és informatikai kép-
zés mellett a néptánc oktatása is jelentős szerepet kap az Arany  
János Általános Iskolában, s hogy mindezek a tudások révén a 
világ dolgaiban és a magyar hagyományokban egyaránt jártas 
fiatalokat bocsát szárnyra a besnyői iskola.

Ismét becsengettek, megszépült az iskola

Bármennyire is fájó, régi sebünk, ha nem  
írnak ki útépítésre vagy utak felújítására pá-
lyázatot, hiába kellene és szeretnénk, nem 
tudunk csak legfeljebb kátyúzni, és a járdafel-
újításoknál is rangsorolnunk kell a teendőket. 
Sajnos, pályázat híján ez évben nem tudtunk 
utat építeni és felújítani, de legalább a ká-
tyúk eltüntetését megkezdtük, és a már-már 
balesetveszélyes járdaszakaszok javítását is  
elvégeztetjük közmunkásainkkal. Ilyen hely-

zetben örülünk, hogy sor kerülhetett az orvosi rendelő előtti  
járda térkövezésére (közmunkásaink végezték) és a parkoló asz-
faltozására. 

Községünk temetőjét rendbe tettük Mindenszentekre, méltó 
módon tudtak a besnyőiek elhunyt szeretteikről megemlékezni. 

Több rendezvény is volt a közelmúltban, ahol Besnyő község 
hírnevét öregbítették művészeti csoportjaink. Ezekről olvashat-
nak a Besnyői Hírmondó hasábjain. Egy igazi zenei csemegére, 
egy japán csengettyű-együttes besnyői fellépésére is sor kerül 
hamarosan. A közelmúltban rendeztük meg a Besnyőről elszár-
mazottak idei találkozóját, melynek kapcsán köszönetet mondok 
Nyilasi Istvánnak, mert a Népek Meséi sorozat 18 kötetével aján-
dékozta meg intézményeinket!

Egy igen jól sikerült nyugdíjas találkozónak is helyt adott Falu-
házunk. E helyen is megragadom az alkalmat, és jó egészséget, 
örömöket kívánok Besnyő község lakóinak az Idősek Világnapja 
alkalmából. De hogy ne feledkezzünk meg a legifjabbakról sem: 
hozzájuk hamarosan ellátogat a Mikulás, ahogy arról az alábbi 
meghívóból is értesülhetnek! 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
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Iskolánkban 2011. október 4-én a hagyományokhoz híven meg-
rendeztük az állatok világnapján az állatsimogatót. Az állatok  
világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik éle-
tünket, segítőtársként, és barátként gazdagítják mindennapjain-
kat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot 
erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságá-
ra. Az idei évben, felejthetetlen élményekben volt részük tanu-
lóinknak. Petkes András képviselő úr, kérésünkre aktív segítője  
volt kis csapatával ennek a napnak emlékezetessé tételében.

Igazán szívet melengető volt, amikor a kisdiákok kedvenc  
állatukat elhozták az iskola udvarára. Nagyon sokan kedvenc 
házőrzőjüket, a kutyájukat hozták el. Itt voltak azok a kiskutyák is, 
amelyek egy árokban születtek és állatszerető kisgyermekek, ma-
gukhoz vették őket. Persze, voltak itt doromboló házi kedvencek,  
cicák is. Az első osztályos Pető Petra kiskosárkában hozta négy 
apró kiscicáját, madaraikat is elhozták többen. Kurucz Dani tanu-
lónk egy csodaszép, hatalmas teknőst hozott a délutánra. Külön 
említésre méltó Méhes Dávid, aki kecskével érkezett az állatsi-
mogatóra. Mégis talán a délután fénypontja az volt, amikor sorra 
jelentek meg a lovak és lovasaik az iskola udvarán. Ez igazi meg-
lepetés volt. Először Keresztúri Balázs és édesapja érkeztek lova-
ikkal Rigóval és Ramszesszel. Balázs, 8. osztályos tanulónk több 
éve lovagol. A többiek előtt igazi példakép volt. Balázs lovára 
többen felülhettek és kipróbálhatták a „lovaglást”. Balázs olyan 
szeretettel segítette nyeregbe iskolatársait, hogy ezért nyilvá-
nosan dicséretet érdemel. Aztán mindezt tetőzte, hogy még két  
lovas érkezett és egy hintó is. Így a tanulók három lovon 
lovagolha ttak. Csak azok maradtak ki a lovaglásból, akik nem 
szerettek volna lóra ülni. Sokan többször is felülhettek. Hatal-
mas élmény volt a hintós sétakocsikázás. Bandi bácsi és lova 
alig győzte a gyerekek kocsikáztatását. A program zárásakor már 
óvodások is bekapcsolódtak a programba.

Iskolánk tanulói és pedagógusai köszönetüket fejezik ki Petkes 
András képviselő úrnak, aki megszervezte a „lovas találkozót”, a 
lovaglást, a kocsikázást. Természetesen a köszönet mindenkép-
pen kijár a lovasoknak is, Vörös Glóriának és Szabó Andrásnak, 
és nem utolsó sorban a lovaknak, Pollinak, Zsötinek és Lulunak.

A program iskolai szervezője: Baki Ferencné

Állatok világnapja 2011

A képviselő-testület 2011. szeptember 21. napi nyílt ülésén 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester lakossági tájékozta-
tó keretében összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 
2010. szeptembertől 2011. szeptemberig végzett munkáját. 
A legutóbbi közmeghallgatás 2010. augusztus 25-én volt, a 
választásokon megválasztott képviselők 2010. október 13-án 
tették le a képviselői esküt, így ezen a fórumon adott az új  
testület első ízben számot közel egy éves munkájáról. Az  
elhangzottakat nyilvános jegyzőkönyv rögzíti, a Besnyői Hír-
mondóban most csak az önkormányzat gazdálkodásáról szó-
ló fejezettel foglalkozunk kicsit részletesebben. 

Az önkormányzat gazdálkodásáról szólva polgármester asz-
szonyunk elmondta, hogy az önkormányzata mind a 2010. 
évi, mind pedig a 2011. I. félévi működési feladatait ellátta,  
intézményeit a költségvetés szerint működtette. Annak elle-
nére, hogy a normatív támogatás a költségek felére sem nyújt 
fedezetet és az állami hozzájárulás csökkenése erősen szorít ja 
az önkormányzatot, a községi önkormányzat felelősségteljes 
és takarékos gazdálkodásának, a kiadások ésszerű lefaragá-
sának köszönhetően Besnyőnek nincs tartozása és nem vet-
tünk fel hitelt sem. Ennek a mostani gazdasági helyzetben  
óriási jelentősége van!

A költségvetésben az intézmények működéséhez szüksé-
ges kiadások, a kötelező költségek és a lakosság lehető ségek 
szerint minél szélesebb körben való támogatása a meghatá-
rozó. 

A 2011. évben az iskola közel 74, az óvoda közel 32 és fél 
millió forintból működik, amire az államtól normatívaként 
nem egész 33 millió forint érkezik. Az iskolás és az óvo-
dás gyerekek étkezéséhez önkormányzatunk 12 és fél millió  
forinttal járul hozzá. Sok településen erre nincs már mód. A 
lakosság szociális helyzetén erőnkhöz mérten igyekszünk ja-
vítani, a kötelezően folyósítandó ellátások és átmeneti segé-
lyek kifizetésén felül is, és a civil szervezetek támogatására is 
áldoz önkormányzatunk.  

Fejlesztéseinkre pályázati forrásokat vettünk igénybe, me-
lyek szebbé, élhetőbbé tették településünket, korszerűbbé is-
kolánkat és óvodánkat.

A közmeghallgatás keretében a község életét érintő más, 
leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők, majd 
dr. Brandt József Béla háziorvos, Vida Katalin az Adonyi Kis-
térségi Szociális Központ vezetője, Ress Tibor megbízott  
iskolaigazgató, Dr. Mák Attila adonyi rendőr őrsparancsnok, 
Székely Istvánné óvodavezető és Páli Szilvia védőnő egészí-
tette ki szóban szakterülete munkájáról készített írásos beszá-
molóját. A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válasz-
adások után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta. 

A közmeghallgatáson  
történtNagyon jól sikerült az idei szüreti felvonulás és a bál. Szép 

időben, jó kedvűen járták be Besnyő utcáit a magyar ruhá-
ba öltözött fiatalok, és tánccal, zenéléssel köszönték meg a 
házaknál a szíveslátást. Este a bálban már nyoma sem volt a  
fáradtságnak, lelkesen táncoltak egész éjjel a bál résztvevői. 
Köszönet illet mindenkit, aki segítette e hagyományos falusi 
rendezvényünk sikerét!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Szüreti felvonulás és bál
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A Besnyői Baráti Kör szervezésében 2011. október 22-én is-
mét összegyűltek a Besnyőről elszármazottak a Faluház-
ban. A rendezvényen résztvevő 65 főből 45-en hazalátogat-
tak Besnyőre; ők már Székesfehérváron, Iváncsán, Agárdon,  
Seregélyesen, és többségükben Budapesten, Érden vagy 
Százhalombattán élnek, de örömmel jöttek a hívó szóra. 

Fónad Józsefné, az egyesület elnöke után Gémesiné  
Fejes Zsuzsanna polgármester is köszöntötte a megjelente-
ket, majd tájékoztatást adott az elmúlt egy esztendő lényeges 
besnyői történéseiről, a fejlesztésekről, amelyek kivétel nélkül 
pályázati források segítségével valósultak meg. 

A találkozó eseményeiről Fónad Józsefnét kérdeztük.
– E helyen is köszönetet mondok Iskolánk néptánccsoport-
jainak, a mintegy harminc gyermeknek és tanárnőjüknek, 
Szöllősi Annának a szívet-lelket melengető bemutatóért, illet-
ve mindenkinek, aki hozzájárult a találkozó sikeréhez. A ren-
dezvényen Fabók Józsefné a Besnyő Baráti Kör egyesület 
pénzügyi beszámolóját is ismertette, amelyből kiderült, hogy 
a múlt év utolsó napján 450 ezer forintunk volt lekötve és 
negyvenezer forint volt az egyesület bankszámláján, amely-
nek felhasználását is tárgyaltuk. Felmerült az igény, hogy az 
iskola udvarán építsünk egy kemencét, de ennek megépíté-
séhez, befedéséhez, bekerítéséhez, padok állításához ez a 
pénz nem elegendő, így e témában egyelőre a szándékról  
tudtunk dönteni. A résztvevők felkeresték a Helytörténeti 
Gyűjteményt és megtekintették a falu központját, benne az 
egyesület által emelt emlékművet. A rendezvény rendkívül jó 
hangulatban, estig tartott. Találkozzunk jövőre is!

Elszármazottak találkozója

A gárdonyi általános iskola sportcsarnoka adott otthont  
2011. október 15-én a XVII. Kossuth Népdalköri Találkozónak, 
amelynek szervezésében a Kossuth Szövetség, a Gárdonyért 
Kontroll Egyesület és a Besnyői Népdalkör vett részt. A rendez-
vény megnyitóján köszöntőt mondott L. Simon László, a 4. sz.  
választókörzet országgyűlési képviselője, az Országgyűlés 
Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, a rendezvény fővéd-
nöke, valamint Tóth István, Gárdony polgármestere és Gavlik 
István, a Kossuth Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke.

A műsorban színpadra lépő 13 népdalkör (Dinnyésről, 
Monokról, Abaújszántóról, Kisújszállásról, Balmazújvárosból, 
Törökszentmiklósról, Tállyáról, Pesterzsébetről, Megyaszóról 
érkezett együttesek) között a Besnyői Szironta Citera- és 
Csengettyűegyüttes és természetesen a Kossuth Szövet-
ség oszlopos tagja, a Besnyői Népdalkör is szerepelt. Mind a  
Sólyom Balázs, mind a Szuszán Jánosné vezette művészeti 
csoportunk nagy sikert aratott. 

A rendezvényt Besnyő Község Önkormányzata is támogatta. 

Kossuth Népdalköri  
Találkozó

Nyugdíjas találkozó helyszíne volt 2011. szeptember 17-én 
a Faluház. A Besnyői Nyugdíjas Klub tagjai, Sárosdiné Kati 
néni vezetésével, szeretettel fogadták, jó házigazdaként lát-
ták vendégül a társklubokból érkező barátokat. A jó hangulatú  
rendezvényt Rubina Sándor, az Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Szövetség elnöke is megtisztelte

Felhívjuk a lakosság figyelmét a Besnyőn érvényben lévő 
tűzgyújtási rendeletre, melynek értelmében október 1. és  
december 31. napja között minden hétköznap 16.00 órától 
20.00 óráig szabad tüzet gyújtani!

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!

Tűzgyújtási rend

Gratulálunk!
Besnyő Község Önkor-

mányzata és az egész  
faluközösség nevében gra-
tulálok és minden jót kí-
vánok háziorvosunknak, 
Dr. Brandt József Bélának 
és kedves feleségének,  
Dr. Varga Mónikának há-
zasságkötésük alkalmából!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester
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Öltöztessék ünneplőbe ablakaikat, házukat, kertjük örökzöld-
jeit! A Sziront’ Art KHE pályázatot hirdet adventi–karácsonyi 
kültéri dekoráció készítésére. Pályázni 2011. december 5-ig 
e-mailen vagy telefonon lehet.

A bírálóbizottság nem a dekoráció anyagi értékét, hanem 
kreativitását fogja értékelni.
Két kategóriában lehet a pályázatokat beadni: 
1. ablak és házhomlokzat díszítése 
2. kert díszítése.
Fődíj kategóriánként 30.000,- Ft értékű vásárlási utalvány!

Eredményhirdetés: 2011. december 10-én, az Advent  
sétány 11. rendezvényen. Részletes pályázati kiírás:  
www.csengettyu.hu További információ: 06 20 258 22 44

AdvENTI-KARÁcSoNyI  
dEKoRÁcIóS pÁlyÁzAT!

Az Anyatejes Táplálás Világnapját augusztus 1-jén ünneplik 
országszerte. Azonban a nyár a szabadságok ideje is egyben, 
ezért mi ezt községünkben őszre szoktuk halasztani. Már 5 éve 
látom el a besnyői védőnői körzetet, és eddig minden évben 
szerveztünk egy babás-mamás összejövetelt. 

Szeptember 1-től Beloiannisz is hozzánk tartozik a védő-
női ellátást illetően, ezért a szokásosnál is később jöhetett lét-
re az idei rendezvényünk. Sajnos az időjárás nem volt már túl  
kegyes hozzánk október 20-án, de azért 6 baba és édesany-
ja összejött ismerkedés, új ismeretszerzés céljából. Meghívott 
előadóink: Malkovics Mónika, a Homeopátiás Baráti Kör tagja, 
és László Gyula, az Akácia Kft-től. 

Napjainkban már rengeteg gyógyszert ismerünk, és mind-
annyian tudjuk, hogy nem kevés mellékhatásuk is lehet. A ho-
meopátia egy újabb lehetőség, hogy szervezetünket megerő-
sítsük, ezáltal gyorsabban le tudjuk küzdeni a betegségeket, 
vagy még annak kezdetén, csírájában elfojthatjuk. Mónika szó-
róanyagokkal és „útravalóul” a megfázásra való homeopátiás 
terápiás tanácsokkal látta el az érdeklődőket. Másik vendégünk 
is számos gyógyhatású készítményt mutatott be, így például a 
bukásról, a fogzási fájdalomról és a téli vitaminpótlásról is hall-
hattunk. Gyula a fogzási fájdalom enyhítésére termékmintával 
és egy aranyos felfújható bálna figurával kedveskedett a részt-
vevőknek. Az Önkormányzatunk egészséges ételekkel: gyü-
mölcslével, teljes kiőrlésű keksszel ajándékozta meg a csalá-
dokat, valamint büfével tette teljessé a rendezvényt.

A 2010-ben született babákról ismét készült mini tabló, me-
lyet minden érintett kézhez fog kapni.

Szeretném megköszönni mindenkinek az aktív részvételt, és 
minden segítséget, amit kaptam!

Páli Szilvia védőnő

Baba-mama találkozó

MEGHÍVÓ
Minden kicsit és nagyot 

szeretettel várok a besnyői 
Arany János Általános Iskola udvarán 

2011. december 6-án 16 órakor!                                   

A Mikulás


