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Kedves Besnyőiek!  
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Több változás előtt áll településünk. 
Járások és járási kormányhivatalok  

kerülnek felállításra 2013. január 
1- jével, erről bővebben a 2. oldalon  
olvashatnak.

A Kormány szándékai szerint 2013.  
január elsejétől az iskolák fenntar-
tója nem az önkormányzat, hanem a  

Magyar Állam lesz, erről bővebben a 3. oldalon olvas-
hatnak.

Ismét le kellett zárnunk a Faluházat! Részletek a 4.  
oldalon.

Nagy feladatot rótt ránk a február elején beköszön-
tött zord tél. Közmunkásainkkal a hétvégén is – több 
más településsel ellentétben - dolgoztunk a közterü-
letek, utak megtisztításán. Mint emlékezetes, tavaly  
vásároltunk egy hótoló lapot, aminek segítségével ta-
karítottuk az utakat. Ezúton is köszönetet mondok  
Mészáros Jánosnak és Mészáros Bencének a közterü-
letek hóeltakarításában nyújtott segítségéért, továbbá 
megköszönöm minden helytálló besnyőinek, aki nem-
csak a portája előtt – ahol az egyébként is kötelező –  
takarította el a havat. 

Az év eleje mindig a tervezésé és a számvetésé. 
Besnyő község önkormányzatának 2012. évi költség-
vetése is nagyon szűkös. Kevés a pénz, komoly  
megszorítások vannak. Az idei költségvetés összeállítá-
sakor is az intézményeink működéséhez szükséges ki-
adásokkal, az önkormányzat által kötelezően fizetendő 
költségekkel és – lehetőségeinkhez mérten – a lakosság  
minél szélesebb körben való támogatásával számol-
tunk. 

Sajnos jelenleg nagyon kevés a pályázati lehetőség 
is. Amennyiben lehetőségünk lesz, ebben az évben 
is igyekszünk pályázati forrásokhoz jutni, így részt fo-
gunk venni a 100%-ban támogatott, és a kevés önrészt 
igénylő pályázatokon. Egyelőre a falunapra, a szüreti 
felvonulásra és a műfüves sportpályára tudunk pályáz-
ni, mert jelenleg ezekre van lehetőség. 

Szeretnénk utakra, járdákra, járdák felújítására, az  
intézmények megújuló energiaforrásokkal való fel-
szerelésére is pályázni, de ezekre még nincs pályázati  
lehetőség. 

Kedves Besnyőiek!
Ha most kinézünk az ablakon, fehér hólepelbe öl-

tözött tájat, házakat látunk. Hópaplan borítja a földe-
ket, ami, amikor majd elolvad, enyhíti a több hónapos 
csapadékmentesség miatt kinéző károkat, és sarjadzó  

növényeink végre vízhez jutnak. Ne felejtsük el feltölte-
ni a madáretetőket és kutyánknak, cicánknak is adjunk 
naponta többször langyos vizet! Reméljük, a dermesztő 
hideget a kártevők viszont megsínylik, és az idén keve-
sebb gondunk lesz az ellenük való védekezéssel. Most 
nagy a csend, még a madarak is hallgatnak, egyedül a 
gyerekek élvezik a tél örömeit. Mi, felnőttek viszont ne-
hezebb napokat élünk, hisz az utakon is több veszély 
les ránk és szeretteinkre. Szívesebben húzódunk a me-
leg szobákba. Ne feledkezzünk meg azonban nehezebb 
sorsú szomszédainkról, idős, egyedülálló vagy beteg 
embertársainkhoz gyakrabban nézzünk át, és tudakol-
juk meg, tudunk-e nekik valamiben segíteni. Ha egy kis 
hólapátolással vagy az állatai ellátásában, akkor azzal, 
vagy ha mással nem, hát üljünk le egy kicsit náluk, és 
egy kancsó meleg tea melletti jóízű beszélgetéssel me-
legítsük fel a lelküket! 

Meglátják, ha együtt várjuk, gyorsabban eljön a ta-
vasz!

Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester
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A besnyőieknek mindig is szívügye volt az 
iskola.  Az az intézmény, amely több mint hatvan 
éve nekünk épült s az itt élők több nemzedéke 
koptatta már padjait, s szívta itt magába a tudást 
a pedagógusok segítségével. 

Érthető, ha a szárnyra kapott hírek nyomán 
most is felerősödött az iskola jövőjéért aggódók 
hangja. 

Nem érthető azonban, ha a nem elégséges 
információk birtokában az aggodalomból rém-
hír válik, aminek a szétoszlatása aztán nem kis 
nehézségekbe  ütközhet.

Valóban lesz a Kormány szándékai szerint 
2013. január elsejétől változás, miszerint az is-
kola fenntartója  nem az önkormányzat, hanem 
a Magyar Állam lesz, tehát 2013. január elsejétől 
nem az önkormányzat, hanem a kormányhivatal 
fogja biztosítani az iskola működését.

Lényeges az is, hogy az alsó tagozatot min-
den településen meghagyják, a felső tagozat 
működését kötik csak létszámhatárokhoz. 

Mindezek ismeretében bátran kimondhatjuk, 
hogy a besnyői iskola NEM szűnik meg!

Önkormányzatunk nagyon fontosnak tartotta 
és tartja, és mindent megtett és megtesz, hogy 
iskolánk mind a nyolc osztálya helyben ma-
radjon, annak ellenére, hogy a csökkenő gyer-
meklétszám miatt a központi költségvetésből a 
fenntartási költségeknek csak az egyharmadát  
kaptuk meg. 

Minden pályázati lehetőséget megragadtunk 
intézményeink fejlesztésére, annak reményé-
ben, hogy a besnyői gyermekek a besnyői isko-
lába járnak majd.

Az iskolánkban tanuló gyermekek nem-
csak a szokványos oktatási-nevelési prog-
ramban részesülnek, hanem intézményünk  
számos plusztudást, képzést nyújt diákjaink-
nak. Az angol nyelvi és informatikai képzés 
mellett, mely képzésekben már első osztálytól 
részt vesznek diákjaink, a néptánc oktatása is  
jelentős szerepet kap nálunk. Szakképzett és 
felkészült pedagógusainknak köszönhetően 
kiemelkedően magas színvonalú oktató-neve-
lő munka folyik az intézményben. Mindezek  
ellenére jelenleg is több mint 20 besnyői gyer-
meket járatnak a szülei a környező települések 
iskoláiba! 

Ebben az évben még önkormányzatunk, 2013. 
január  elsejétől azonban már a járási kormány-
hivatal hozza majd az iskolával kapcsolatos dön-
téseket. Tehát 2013 januárjától már nagyobb je-
lentősége lesz a létszámoknak. Jelenleg a felső 
tagozaton egy osztályban nincs csak meg a kel-
lő létszám, így a besnyői felső tagozat jövője a 
besnyői szülők kezében van.

Ha ugyanis minden besnyői általános iskolás  
korú gyermeket a besnyői általános iskolába  
járatnak és a nyolc évfolyamot itt végzik el a 
gyerekek, akkor az iskolánk minden évfolya-
mon bőven teljesíteni tudja a felső tagozat 
helyben maradásához előírt létszámminimu-
mokat. 
Kedves Besnyői Szülők! 

Legyenek a szövetségeseink abban, hogy  
iskolánknak ne csak dicső múltja, hanem remé-
nyekkel teljes jövője is legyen! Iskolánk felső 
tagozatának sorsa az Önök kezében van!

ISKOLÁNK JÖVŐJE 

A Kormány által megfogalmazottak szerint a tervezett 
já rások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét  
jelentő egységek lesznek, melyek az államigazgatási te-
vékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden 
magyarországi állampolgár számára elérhető közelség-
ben és magas minőségben biztosítják.

A járások és a járási kormányhivatalok 2013. január 
1-jével kerülnek felállításra.

A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a  
megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő állam-
igazgatási feladatok ellátása lesz.

A tervezet szerint Besnyő község a Martonvásári  
járásba tartozna, ami véleményem szerint elfogadha-
tatlan, hiszen a járások kialakításánál érvényesí teni 
kívánt célok a tervezet elfogadása esetén településün-
kön biztosan nem valósulnak meg, mert 
- Martonvásár megközelítése Besnyőről körülményes, 
- nem megfelelő a közlekedés, továbbá 
- településünk semmilyen területen nem kötődött, és 

jelenleg sem kötődik Martonvásárhoz. 
Besnyő Község Önkormányzata és minden besnyői  

lakos nevében, azzal a kéréssel fordultam az illeté-
kesekhez, hogy településünket a Dunaújvárosi já-
ráshoz csatolják, hiszen a lakosság jelenleg is több  

területen kötődik Dunaújvároshoz (egészségügyi  
ellátás, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, 
munkahelyek), és abba az irányba a közlekedés is meg-
felelő. Amennyiben ez nem lehetséges, inkább a köz-
ségünkkel szintén határos, Gárdonyi járásba csatolják 
községünket, de semmiképpen se a Martonvásári já-
ráshoz!

A fent leírtak okán személyesen kerestem fel és 
kértem  a segítségét a Fejér Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének, Dr. Dorkota Lajos Kormánymegbízott  
Úrnak és körzetünk országgyűlési képviselőjének, L. 
Simon László Úrnak. 

Továbbá levélben fordultam a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és  
Választásokért Felelős Államtitkárságához, Dr.  
Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért 
felelős államtitkár Asszonyhoz, továbbá a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetségének elnökéhez, Dr. Gémesi 
György Úrhoz. 

Kértem, hogy döntésük meghozatalakor tartsák 
szem előtt a településünkön élők érdekeit, hiszen 
olyan döntés előtt állunk, ami jelentősen meghatároz-
za községünk és az itt élők jövőjét.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna  polgármester   

Melyik járásba kerül településünk?

2011. december 13-án délután került sor iskolánk-
ban a Luca-napi mulatság megrendezésére. Ez al-
kalommal is programokkal teli, izgalmas délutánt  
tölthettek együtt iskolánk diákjai, a megjelenő és sok  
segítséget nyújtó szülők, valamint a pedagógusok. 

Programjaink között szerepelt idén első alkalom-
mal a táncház, melyet kicsik és nagyok egyaránt  
nagyon élveztek. Természetesen a hagyományok 
betartásához is ragaszkodtunk, s így nem maradha-
tott el a mindig nagy sikert arató boszorkány-szép-
ségverseny sem. 

Minden beöltöző banya apró ajándékot kapott, míg 
az első három helyezett értékes nyereményben ré-
szesült. A mulatság színvonalát emelték további jól 
ismert programjaink, mint például a kézműveskedés, 
játszóház, Luca-nappal kapcsolatos rejtvényfejtés és 
a tinijósda. Nagyon kellemes perceket tölthettünk el 
együtt a teaházban is. Az egyik tanteremben origami 
készítés zajlott, szintén nagy sikerrel. A rendezvény 
megszervezéséért és megvalósításáért nagy köszö-
net illeti a segítő szülőket és az iskola pedagógusait!

December 21-én tartottuk hagyományos kará-
csonyi ünnepségünket. Az alsó tagozatos kisdiákok  
nagyon szép, színvonalas műsorral kápráztatták el a 
jelenlévőket. Az ünnepélyen szerepelt Kalotai Vivien 
7. osztályos tanulónk is, aki zongorajátékával emel-
te az ünnepség fényét. A program megszervezését 

köszönjük Debreceni Szilvia és Szöllősi Anna tanár-
nőknek, valamint Drippey László és Gábor Ferenc  
tanár uraknak.

Január végén kapták meg iskolánk tanulói a félévi 
bizonyítványukat. 

Január 21-én, szombaton nyolcadik osztályos ta-
nulóink megírták a központi írásbeli felvételi vizsgát, 
megtéve ezzel az első komolyabb lépést továbbta-
nulásuk felé.

Versenyek:
Osuszd Otília nyolcadik osztályos tanuló az ELTE 

Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium által meg-
rendezett műveltségi versenyen Biológia kategó-
riában 2. helyezést ért el. Gratulálunk neki a szép 
eredményért!

Január 24-én a 3. osztályból három tanuló a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett vetél-
kedőn vett részt, Mezőfalván. A színvonalas verse-
nyen 17 csapat, 3. és 4. osztályosok mérték össze  
tudásukat megyénkből és még más megyékből is.  
A besnyői gyerekek - Kalotai Kitti, Németh Barna-
bás és Takács Lilla - szépen megállták helyüket, s a 
középmezőnyben végeztek. Gratulálunk nekik!

Javában a farsangban járunk. Iskolánkban február  
17-én lesz a farsang, amely reményeink szerint 
most is olyan jól sikerül, ahogy a korábbi években.  
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

ISKOLÁNK HÍREI, DIÁKJAINK SIKEREI
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Ezúton is megköszöni valamennyi támoga-
tójának, hogy az SZJA 1%-ának felajánlásával 
és egyéb adományokkal támogatta az alapít-
ványi programok megvalósítását.

TOVÁBBRA IS VÁRJUK
FELAJÁNLÁSAIKAT

ADÓSZÁMUNK: 18493825-1-07
BANK SZÁMLASZÁMUNK: 57700043-10002900

BESNYŐ KÖZSÉGÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATKOZÁSA

Az alapítvány 2000. évben jött létre 2001. óta 
működik közhasznú szervezetként.

Feladatai:
• Besnyő község településfejlesztésének elő-

segítése;
• A település épített és természeti környeze-

tének védelme, megóvása;
• A község közbiztonságának javítása;
• A helyi foglalkoztatás növelésének elősegí-

tése, munkahelyek teremtése;
• Óvodai és alapfokú oktatási tevékenységek 

segítése;
• A település egészségügyi, szociális ellá-

tásban való közreműködés, a családok  
segítése, nevelő, védő funkciójuk eredmé-
nyesebb betöltése érdekében;

• Gyermek- és ifjúsági feladatokban való  
közreműködés, a fiatalok tájékoztatása a le-
hetőségeikről;

• Öntevékeny közösségi csoportok segítése; 
• Kulturális programok szervezése, propagá-

lása;
• Tudományos, művészeti tevékenységek  

támogatása;
• Sport támogatása, az egészséges életmód 

közösségi feltételeinek elősegítése
                               

 Besnyő Községért Közalapítvány  
Kuratóriuma                                                                                

BESNYŐ KÖZSÉGÉRT   
KÖZALAPÍTVÁNY

Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a Faluház nagy-
termében igen nagy területen feljött a taposó. 

Különösen érzékenyen érintette önkormányzatun-
kat a dolog, mert mint emlékezetes, a Faluház alig 10 
éve készült el, nagyon sokba került, és már az elmúlt 
pár évben is jelentős összeget kellett ráköltenünk. 

Akik nyomon követték a Faluházzal kapcsolatos  
történéseket, bizonyára emlékeznek, hogy már az 
építésekor is sok vita forrása volt és azóta is folya-
matos fejtörést okoz a rendszerint felmerülő problé-
mák miatt.

Két évvel ezelőtt már szintén le kellett zárnunk az 
épületet és elvégezni a szükséges munkákat. 

Azóta már fel kellett újítanunk a fűtési rendszert is, 
jelenleg pedig a közmunkások segítségével több mint 
100 négyzetméter taposót kellett újrarakni. A szak-
értői vélemény elég egyértelműen kimondja, hogy 

a kivitelező nem megfelelően végezte el a Faluház 
építését. 

A Faluházat építő cég felszámolását a Fejér Megyei 
Bíróság 2003 októberében elrendelte, így kártérítési 
igényünkkel korábban sem, most sem élhetünk.

Gondolom, senkit sem lep meg, hogy 2001 augusz-
tusában az akkori önkormányzat ugyanennek a cég-
nek fizetett ki közel 4 millió forintot a besnyői óvoda 
nyílászáróinak részleges cseréjére, felújítására, festé-
sére, annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt minden-
ki számára, hogy a kivitelező egyetlenegy nyílászárót 
sem cserélt ki az óvoda épületén... 

Az illetékesek azóta sem adtak magyarázatot a tör-
téntekre, és hogy mi lett az el nem végzett munkáért 
kifizetett pénzzel. Besnyő község pénzével. 

Emlékeztetőül egy 2001 után készült kép az óvoda 
épületének nyílászáróiról…

Ismét le kellett zárnunk a Faluházat!
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Havonta ezreket költ azért, hogy egészség-
telenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás. 
A törvény új szigorítása első hallásra akár 

radikálisnak is nevezhető, de a magyar  
emberek dohányzási szokásait és a dohány-
zás miatt kialakuló betegségeket figyelembe  
véve indokolt és szükségszerű lépés volt.   
A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányo-
sok számára is. A gyermekek tüdejét súlyo-
san károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell 
észben tartani? 

A törvény értelmében tilos a dohányzás a 
közforgalmú intézmények és a munkahelyek 
zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és 
vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési 
eszközökön és a megállóikban, a játszótere-
ken és öt méteres környezetükben. A helyi 
önkormányzatok mindemellett további köz-
területen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki 
dohányzásra alkalmas terület a közokta-
tási intézményeknél, gyermekjóléti-gyer-
mekvédelmi intézményeknél, egészségügyi 
szolgál tatóknál. 

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a 
bejárattól legalább öt méterre lehet kijelöl-
ni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, 
ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség. 

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Intézet munkatársai és a köz-
terület felügyelők figyelmeztetéseit komo-
lyan kell venni. 

Tavasztól magánszemélyek esetében akár 
50 ezer forintos, intézmények esetében  
pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszab-
hatnak, ha nem tartják be a szigorított tör-
vényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy 
dohányzik és ennek következményeként 18 
percenként meghal egy honfitársunk. 

A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy mi-
nél többet bírságoljanak, hanem, hogy a  
tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. 

Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabadul-
janak káros szenvedélyüktől! 

Határozzák el magukat és forduljanak segít-
ségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a 
www.leteszemacigit.hu weboldalt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi  
Szakigazgatási Szervének közleménye a dohányzásról

AZ IDEJÉBEN  
FELISMERT

MELLDAGANAT  
GYÓGYÍTHATÓ!

A Besnyőn lakó 45-65 év közötti asszonyok,  
akik 2 éven belül nem vettek részt  

mammográfiás vizsgálaton,  
névre szóló meghívót kapnak 

MAMMOGRÁFIÁS  
SZŰRŐVIZSGÁLATRA.

A vizsgálat időpontja:
2012. február 22. és 23.

A vizsgálat helye:
Polgármesteri Hivatal előtti tér 

Kérjük, mindenki jöjjön el,  
aki behívólevéllel rendelkezik!

A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalom-
mentes.

A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel  
forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal. 

Információ és időpont módosítás:
06-20/456-4256

Őrizze meg egészségét,  
éljen a lehetőséggel!

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ezúton szeretném felhívni Besnyő község 
lakosainak figyelmét a szűrővizsgálatokon 
való részvétel fontosságára.

Aki volt már beteg, az tudja igazán, milyen 
nagy érték az egészség. Sokan tudják azt is, 
hogy könnyebb a betegségeket megelőzni, 
mint gyógyítani, illetve minél korábbi stádi-
umban kerül felismerésre a betegség, annál 
könnyebben kezelhető.

A szűrés lényege, hogy egészséges, pa-
naszmentes pácienseket vizsgáljunk annak 

érdekében, hogy a betegséget még akkor  
sikerüljön felfedezni, amikor még korai stádi-
umában van, még panaszokat nem okoz, és 
még viszonylag könnyebben kezelhető/gyó-
gyítható. 

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb 
rosszindulatú daganata. 

Panaszokat okozó stádiumában történő fel-
fedezésekor kezelés ellenére is gyakran vég-
zetes betegség. 

Sikeres kezelésének záloga a minél korábbi 
felismerése. 

Ennek legfontosabb módszerei: 
1. önvizsgálat tapintással, 
2. orvosi vizsgálat tapintással, 
3. mammográfia (röntgen vizsgálat), 
4. ultrahang vizsgálat.

45-65 év közötti nők számára 2 évente 
ajánlott mammográfiás vizsgálaton részt 
venni! Kérem, saját érdekükben szíves-
kedjenek mammográfiás szűrővizsgálaton 
rendszeresen megjelenni!

Dr. Brandt J. Béla háziorvos

FELHÍVÁS
Mammográfiás szűrővizsgálaton való részvételre 

Az elmúlt hetekben több esetben okozott prob-
lémát a fakivágás szabályainak nem megfelelő 
ismerete. 
Ezért ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a fás szárú növények védelméről szó-
ló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás 
szárú növényeket közterületen kizárólag jegy-
zői engedéllyel lehet kivágni. 

A közterületen lévő fa kivágásának engedélye-
zése iránt – a tervezett időpont előtt 30 nappal 
–  kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalban. A kérelem nyomtatványhoz 2.200.-Ft 
összegű illetékbélyeget kell csatolni. (Az eljárás-
sal kapcsolatosan bővebb információt, valamint 
kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal-
ban kaphatnak.) A kérelem benyújtását követő-

en minden esetben meggyőződünk annak indo-
koltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivá-
gás engedélyezésére vagy megtiltására. A faki-
vágási engedély megadása esetén a határozat-
ban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú nö-
vényt jogellenesen kivág, szabálysértést követ 
el, és 100 ezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

A fás szárú növények védelme mindannyiunk 
közös érdeke. Ezért kérjük, hogy környezetünk 
vé delme, valamint az engedély nélküli fakivágá-
sok, esetleges bírságolások elkerülése érdeké-
ben szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak 
megtartására fokozott figyelmet fordítani.

Dr. Bugyi Katalin jegyző

Tájékoztatás a fakivágás szabályairól
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Babaruha börze
2012. március 10-én,  
szombaton 9–12 óráig  
Besnyőn, a Faluházban vásárt tartunk:
  Olcsó, de jó minőségű baba- és gyermekru-

házat, cipő (0-14 év) 
  babafelszerelés (hordozó, babakocsi, kiságy 

stb.) 
  kismama ruházat
  játékok, mesekönyv

Akár vásárolni, akár eladni szeretne, szívesen 
várjuk!

Ha problémát okoz a gyermekfelügyelet, játszó-
sarok kialakítására is gondoltunk!

További információkért felkereshető telefonon 
vagy személyesen:
Fenekesné Placskó Piroska:  
p.piroska@citromail.hu
Vadas Zsófia: tel. 06 70 3346792.

Asztalfoglalási igényüket (ingyenes) kérjük, 
legkésőbb március 8-ig jelezzék vissza!

Dr. Eifert Gabriella  
Ügyvédi Iroda 

(székhely: 1054 Budapest, Tüköry u. 5. fsz. 1)  

A polgári jog és a büntetőjog területén egyaránt  
jártas ügyvédi iroda.

Peres ügyeik intézését, jogi képviseletet,  
jogi tanácsadást, cégalapítást, társasági-, adásvételi-, 
öröklési vagy egyéb szerződés megkötését vállaljuk. 

Forduljon hozzánk bizalommal.                  
            

Érdeklődni, vagy időpontot egyeztetni lehet:

Dr. Bácsalmási Csilla  
ügyvédjelöltnél,  

a 0630 401 5919 telefonszámon

Farsang van
A farsang időszakához nagyon sokféle népszo-

kás kötődik, melyek közül az udvarlással összefüggő 
szokásokat idézzük itt fel. 

A farsang volt a táncmulatságok, bálok, a párvá-
lasztás, az udvarlás legfőbb ideje. A bálok többsége 
a kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. 

A „batyus-bálokra” az ételt a lányok, az italt pedig 
a fiúk vitték, a zenészeket közösen fizették. A pár-
választó lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt 
legénynek, aki, ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis 
csokrot a kalapjára. A farsang volt a házasságköté-
sek ideje is, így alkalmat adott arra is, hogy tréfásan, 
olykor durván figyelmeztessék azokat, akik elérték a 
„megfelelő” kort, de még nem mentek férjhez. 

A csúfoló szokások a farsangvégi napokhoz:  
húshagyó kedd éjszakájához, hamvazószerdához 
kapcsolódtak. 

Az egyik érdekes szokás a tuskóhúzás volt. Ilyen-
kor a legények egy nagy fatuskót vonszoltak végig 
a falun, s a vénlányok ajtaja elé letették, hogy reggel 
ne tudja kinyitni az ajtaját.


