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Kedves Besnyőiek!
Nagy sikerrel rendeztük meg idén is a
hagyományos szüreti felvonulást és
bált. Fiataljaink szép számban vettek
részt a mostani rendezvényen is, ami
örvendetes jele annak, hogy szívesen
viszik tovább a falusi hagyományokat.
Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult.
A hagyományos rendezvények sorába illeszkedve került
sor a nyugdíjas találkozóra, és egy ötven éves osztálytalálkozónak is helyszíne volt községünk. Ezekről az eseményekről is olvashatnak beszámolót a hírmondóban.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy néhány intézményépületünkben felújítási munkálatok elvégzésére
kerülhetett sor.
Megkezdődtek az orvosi rendelő felújítási munkái: kicseréljük az ablakokat, és külső festést is végzünk.
Nemrégiben készült el a temetőben a régi ravatalozóból kialakított urnaterem belső festése és az első urnafal.
A polgármesteri hivatalban is történtek felújítások:
közmunkásaink végezték el a tanácsterem, az ügyfélszolgálat és a folyosó járólapozását, valamint a tisztasági
festést.
A sportöltözőben is kicseréltük a taposót, így könnyebben tisztán tartható járófelületet biztosítottunk sportolóinknak.
Hamarosan vége lesz az esztendőnek. Ezt mi sem jelzi
jobban, mint hogy rövidesen érkezik a Mikulás!
A gyerekek kedvence hamarosan Besnyőre is ellátogat,
és megajándékozza a jókat! Már itt az ideje összeállítani a
kívánságok listáját! Mindenkit szeretettel várunk a Mikulás ünnepségen!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Megemlékezés
1956-ról
Nemzeti ünnepünk október 23. A nyolcadik osztály
adta elő ünnepi műsorát az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére. Az ünnepségre meghívtuk
Besnyő lakosait is. Hagyományainkhoz híven a kopjafánál koszorút helyeztek el községünk elöljárói, a Népdalkör képviselői és az iskola diákjai.
Hortiné Tiringer Júlia

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden
gyermeket
Mikulás ünnepségünkre,
melyre az iskola udvarán,
2012. december 6-án 16 órakor kerül sor.

Mire használhatom a
lehullott faleveleket?
A lombhullató növények, fák és bokrok levelei értékes szerves
anyagokat tartalmaznak, ezért a lombot ne égesse el és ne vitesse el a kertből, hanem hasznosítsa helyben!
A vadgesztenye- és a diófa kivételével a kerti növények lombjából kiváló komposztot lehet érlelni.
A levelek gyorsan elrothadhatnak, és jelentős mennyiségű
humuszt képeznek. Az egészséges lombot fel lehet használni a
virágágyak és a veteményes ágyások talajának a takarására, de
be is áshatja a földbe, ahol ugyancsak gyorsan elbomlik. Különösen, ha egy kevés nitrogéntartalmú műtrágyával is elősegíti a
rothadási folyamatot.
A lehullott levelek ne heverjenek hosszú ideig a gyepen, mert
alattuk a fű kipusztul! Az összesöpört levelek egy részét terítse a
bokrok alá, ahol jó búvóhelyet nyújtanak a téli álmukra készülő
sündisznóknak, a békáknak és a gyíkoknak.
Komposztálni egy olyan ládában, tartályban érdemes, ahol
biztosítani tudjuk a megfelelő oxigénellátást a bomlasztandó
hulladéknak, ugyanis oxigén hiányában az egész elrohad, ami
egyrészt nem hasznosítható, másrészt roppant büdös lesz egy
idő után.
Maga a művelet abból áll, hogy a szerves hulladékot belehelyezzük a célnak megfelelő tartályba, de nem csak úgy belehányjuk, hanem szépen rétegezve töltjük fel, lehetőleg a különböző
nyersanyagokat keverve, például a puha, zöld leveleket a keményebb barna ágakkal.
A nagyobb kerti hulladékot, mondjuk faágakat, gallyakat nem
árt felaprítani a gyorsabb bomlasztás kedvéért. Erre a célra ha nagy mennyiségű kerti hulladékkal rendelkezünk - akár egy
aprítógépet is beszerezhetünk. A keverés azért fontos, mert a
különböző anyagok, eltérő idő alatt bomlanak el, de ha jól ös�szekutyuljuk őket, akkor az oszlás folyamatos lesz az egész tartályban. Fontos a komposztunk nedvességtartalma is, mivel ha
nincs elegendő víz a masszánkban, a mikroorganizmusok a kiszáradástól tartva betokozódnak, és nem végzik el a „munkát”
rendesen. A nedvességtartalom akkor optimális, ha a kezünkkel
beletúrva nem folyik ki a víz az ujjaink közül, viszont a komposzt
szépen összeáll, nem porlad szét.
A már említett oxigénellátás érdekében egyrészt lazán kell a
komposztnak állnia a tartályban, másrészt pedig pár hetente alaposan át kell forgatni az egész rakást. Ha mindezt jól csináljuk,
akkor akár három hónap alatt kiváló komposztunk lehet, ellenkező esetben az egész folyamat bizony egy évig is eltarthat.
Amikor az összes fázis szépen lezajlott, mehet a komposzt
tápanyagnak a virágföldbe vagy a kertünkbe, a növényeink legnagyobb örömére.
(forrás: Bálint gazda)
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kovács
István elhunyta alkalmából részvétet nyilvánítottak, együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

TŰZGYÚJTÁSI REND
A levegő tisztaságának, valamint a lakosság
egészségének védelme érdekében az avar és kerti
hulladék égetését október 1. és december 31. napja
között: minden hétköznap
16.00 órától 20.00 óráig lehet végezni!
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,
különben bírságolni leszünk kénytelenek!

Aktuális kérdések
a kutyatartásról
A nyár folyamán hirdették ki a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról, az állatvédelemről szóló 115/2012.(VI.11.) számú
kormányrendeletet.
A kedvtelésből tartott állatokról rendelkező jogszabály lényeges és fontos változásokat jelent, úgy az ebtartó mint
az állatorvos számára. A jogszabály tételesen előírja, hogy
hogyankell és lehet tartani az állatokat, illetve a kormányrendelet mellékletében tételesen felsorolja a szankciókat.
2013. január 1-től minden 4 hónapon felüli eb csak úgy tartható, ha egyedileg tartósan meg van jelölve (transzponderrel
– chippel - chippezett) és a központi adatbázisban rögzítve
van.
2013-tól csak olyan eb oltható be (a kötelező veszettség elleni oltásra is igaz), amelyik ezzel a chippel megjelölt.
A központi adatbázisba kell rögzíteni az állat vakcinázását
(veszettség ellen), illetve az ivartalanítását is.
Amennyiben nem jelölt az eb, azt az állatorvos a jegyzőnek
és járási hatósági főállatorvosnak jelenti.
A jogkövető kutyatartó gazda feladata, hogy felkeresi az állatorvost.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
a kutya chippeltetését velem kívánja elvégeztetni, úgy azt
az előzetesen egyeztetett időpontban az eb tartási helyén
vagy hétköznap 10 és 11 óra között az állatorvosi rendelőben (Táncsics Mihály utca 2/B) elvégzem.
A fent jelzett jogszabály meghatározza a tartós megjelölés
(chippezés) árát, ami 3500 Ft.
Ez nem tartalmazza az előírt vizsgálat díját, az adminisztrációs díjat és a tartáshelyen végzés esetén a kiszállási díjat.
Ezt külön kell megfizetni.
Remélem, ez a néhány mondat is hozzájárul az Önök korrekt tájékoztatásához.
Dr. Tamás Sándor állatorvos

Minden elhunyt
emlékére
A katolikus hagyomány szerint a Halottak Napját
megelőző Mindenszentek ünnepén az üdvözült lelkekről emlékezünk meg, Halottak Napján viszont
minden elhunyt tiszteletére gyertyát gyújtunk és kegyelettel gondolunk eltávozott szeretteinkre.
Idén is kivirágzott a temető, meggyulladtak a sírokra helyezett mécsesek országszerte, Besnyőn is.
Nemcsak a besnyőiek keresik fel a Halottak napja
környékén gyakrabban a temetőt, de sokan hazalátogatnak a már máshol élők közül is, hogy elhunyt
szeretteik sírjára virágot, koszorút helyezzenek, és
gyertyagyújtással, néma főhajtással emlékezzenek
az eltávozott barátokra, ismerősökre is.
Besnyőn az idei halottak napjára egy régi tervet sikerült megvalósítani: a temető régi ravatalozójában
urnaterem épül, már elkészült az urnafal első része,
a párkány és a világítás.
Az urnafalat Richter Ferenc kőfaragó mester készítette. Az urnateremmel igyekszünk méltó,
kegyeletteljes körülményeket biztosítani azoknak,
akik a temetkezés e formáját választják.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Bojtor Zsuzsanna: Nektek...
Néma szavak, suttogások,
Fellobbanó gyertyalángok,
Keserédes emlékek köszöntenek újra,
Könnyek közt nézünk vissza a múltba.
Mindennap hiányoztok, ti elveszett lelkek,
Kik szeretteinkből porrá lettek.
Szüntelen gondolunk rátok,
Nektek gyúlnak most a gyertyalángok.

ÖTVEN ÉV UTÁN...
Kedves hangú meghívót hozott a postás pár héttel
ezelőtt. Találkozóra hívtak szeptember végére az
1962-ben végzett osztály tanulói.
Meghatódva olvastam a néhány sort. Ötven év!
Majdnem egy emberélet! És ennyi idő után valahova még visszahívnak, visszavárnak! Pedig csak
egy alsós tanító néni voltam.
Keresgélni kezdtem emlékeim között. Sok-sok
név, gyermekarc bukkant fel a múltból. Ekkor hirtelen ráébredtem, hogy csupa nagyszülővel fogok
találkozni, mert a könyörtelen idő nem csak felettem rohant el.
Ahogy sorban érkeztek a vendégek, bizony mindenkivel újra meg kellett ismerkednem. A kis beszámolókat hallgatva, sokféle életút bontakozott ki
előttünk. Mindenkinek alaposan meg kellett küzdenie saját problémáival. De az a régi, olajos padlójú, cselédház formájú kis besnyői iskola – a szülői
ház támogatásával – jó alapokat adott. Kis tanulóink emberré váltak az ott töltött évek alatt. (Csak
hetedik osztálytól jártak az új épületbe.)
Emlegettük a távol maradt nevelőket, és emlékeztünk azokra a felnőttekre és gyerekekre, akik
már nem lehettek közöttünk. A robbantás tragédiája is előkerült. Még több mint ötven év elmúltá
val is nagyon mélyen él lelkünkben az a borzalmas
esemény. A hat koporsó látványát nem lehet feledni. A község lakossága és összes tanulója egy
emberként sorakozott fel igazgatója és nevelői
vezetésével a gyászmisére, abban a korszakban,
amikor az főben járó bűnnek számított. De vállaltuk! Ennél többet nem tehettünk.
A szomorú pillanatokat vidám hangulatú beszélgetés követte. Előkerültek a régi élmények,
történetek, majd közös fotózás zárta a szép napot.
(A fényképeket azóta megkaptam, köszönöm!)
Október 13-án egy újabb kedves napot tölthettem besnyői ismerőseimmel. A Kossuth Szövetség szervezésében Kisújszállásra jöttek el a XVIII.
Népdalköri Találkozóra. Műsorukat nagy tapssal
és elismeréssel jutalmazta népes hallgatóságuk.
Megtudtuk, hogy idáig az összes találkozón részt
vettek. Gratulálok Nekik! Községük igazán büszke lehet rájuk! Jövőre Törökszentmiklósra várjuk
őket, ezt most már biztosra ígérik a rendezők.
Köszönöm egykori kis tanítványaimnak, hogy
osztálytalálkozójukon részt vehettem, és olyan
nagy figyelemmel, szeretettel vettek körül. Mindezeket én is teljes szívvel viszonzom!
Sok szeretettel köszöntök Mindenkit, családtagjaim nevében is:
Hajnal Józsefné Adél néni
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Óvodai hírek
Szeptember 3-án megkezdődött a 2012/13-as tanév, a
Pöttömsziget Óvoda ismét benépesült a kis óvodásokkal.
Tanév elején fogadtuk az új kiscsoportos gyermeket, akik
megkezdték óvodai életüket. Eleinte sírva érkeztek az óvodába, de most már vidáman, jókedvűen jönnek reggelente.
A tanév elején ismét megkezdődött az Iváncsai Tanuszodában az úszásoktatás a Maci és a Méhecske csoportos
gyermekek számára.
Szeptember közepén megtartottuk a szülői értekezleteket mindhárom csoportban.
A Méhecske csoport szeptember 24-én meghívást kapott az Őszutó Nyugdíjas Klubtól. Nagy szeretettel várták
az ovisokat, akik színes, énekes játékcsokorral köszöntötték az időseket. A lelkes klubtagok délutáni uzsonnával,
süteményekkel, lufikkal és csokikkal vendégelték meg a
csoportot.
Az Őszutó Nyugdíjas Klubtagok és a Méhecske csoport
ovisai rendszeresen, több alkalommal találkoznak. Ezúton
is köszönjük a szíves vendéglátást az Őszutó Klubnak!
Óvodásaink szeptember 26-án megkóstolták a kemencében sütött finomságokat. Köszönjük a Fenyves
házaspárnak, valamint azoknak a szülőknek a segítségét,
akik elkészítették a finomabbnál finomabb sülteket.
Az Állatok Világnapján, október 4-én ellátogattunk Koncz
Györgyné, Zsuzsa nénihez, megnéztük a ház körül élő állatokat. Nagyon kedvesen fogadott bennünket, a gyermeket
almával vendégelte meg. Ezúton szeretnénk mindezt megköszönni - hiszen ez már nem az első látogatásunk volt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy november első hetétől ismét ban intézményünkben logopédiai foglalkozás és
gyógytestnevelés.
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ISKOLÁNK HÍREI
Az élhetőbb világért! Ezzel a jelmondattal indítottuk a
2012/13-as tanév három hetet meghaladó projektjét iskolánkban szeptember 21-én.
A témához a védelem szó többféle jelentése adta az
ötletet. Hiszen a védelem oltalmazást, megőrzést, megóvást, megmentést jelent. Valóban, ha élhetőbb világot
szeretnénk magunk körül, akkor a természetvédelem,
a környezetvédelem, az egészségvédelem, a földön élő
élőlények védelme, a katasztrófavédelem, tűzvédelem,
madárvédelem, állatvédelem, önvédelem mibenlétét már
gyermekkorban meg kell ismernünk, tanulnunk és gyakorolnunk.
Szeptember 24-én a természetvédelem fontosságára
hívtuk fel tanulóink figyelmét a „Zöldülünk” programmal,
és az árammentes óra keretén belül az energiatakarékosságra figyelmeztettük őket.
Szeptember 25-én délután zajlott a már több évtizede
sikeres papírgyűjtés, amely a környezetvédelemhez járul
hozzá, és a legszorgalmasabb gyűjtőknek még jutalmat is
hozott.
A hulladék újrahasznosításáról naponta hallanak gyermekeink.
A Kreatív délutánon, szeptember 27-én „csodák” születtek hulladékból a kiállításra: vécépapír hengerekből
Forma1-es járgányok, bábok, szélmalmok, krokodilok,
műanyag palackokból lovacska, kupakokból társasjáték,
textilhulladékból játék babák, mozaik- és termésképek
születtek, és a felsorolás még közel nem teljes. Az elkészült „csodák”megtekinthetők az iskola aulájában. Köszönet azoknak a szülőknek, akik segítettek gyermeküknek a
hulladékok felhasználásában.
Az ötletes tárgyakért a nap végén kemencében sült lángost kaptak tanulóink, amelyet köszönünk a kemence
építtető Besnyőiek Baráti Körének, Fenyves Tibornénak
és férjének, valamint Varga Petra anyukájának, akik keze
által kerültek asztalra a finom lángosok.
Az első hét végén indult a PPT-bemutatóra a számítógépes programok készítése.
A környezetvédelemhez kapcsolódott október 1-jén az
ÖKO-játszóház, a Vertikál Zrt lebonyolításában.
Az előadással egybekötött játszóházi programon a gyerekek megismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtéssel,
illetve játszhattak újrahasznosított anyagból készült játékokkal, amelyek a hulladékkezelésre hívták fel a figyelmüket.

A környezet- és a természetvédelemhez kapcsolódott az
október 2-i filmvetítés.
Október 4. az állatok világnapja. Hagyományainkhoz
híven, ezen a napon az állatvédelemre hívjuk fel a diákok
figyelmét. Állatbemutató és lovas kocsikázás tette emlékezetessé ezt a napot. Köszönet érte Petkes András képviselő úrnak, és persze lovának.
A természet- és állatvédelemhez kapcsolódott az október 5-i délután, amikor egy vadász és a felesége tartott
igen színes előadást tanulóinknak az erdők vadvilágáról
és növényzetéről, a védett állatokról.
Az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés
az iskola pedagógiai programjának szerves része. Ebben
a munkában fő segítőink a településünk egészségügyi
dolgozói. Közülük külön is említésre méltó Páli Szilvia
védőnő, aki igen sokat segít ebben a munkában. Az
egészséges életmódra nevelés, a természet védelme indította útjára az október 8-i túrát, amelyet Gábor Ferenc
tanító szervezésében tettek meg a gyerekek a falu határában levő Váli –vízhez. A kellemes testmozgás után egy
nagy bogrács, igen ízletes paprikás krumpli várta a túrázókat, amelyet pedagógusaink készítettek.
Életünk védelme érdekében fontos, hogy ismerjük az
elsősegélynyújtásnak, az életmentésnek legalább az alapjait. Páli Szilvia védőnő segítségével, és egykori tanítványunk, Farkas Tibor közbenjárásával a pusztaszabolcsi
mentőállomás dolgozói bemutatót tartottak a témában
október 9-én. Köszönjük a mentőknek!
A természeti erők és sajnos az emberi figyelmetlenség
is sokszor igen komoly károkat okoznak életünkben. Ezért
igen fontos szerepe van a katasztrófavédelemnek és a
tűzvédelemnek. Ebben a témában tartott előadást Nagy
Miklós, tűzoltó százados, október 11-én, és bemutatta a
tűzoltók védőfelszerelését, beszélt a katasztrófa- és tűzvédelemről. Köszönjük, hogy eljött közénk. Előadását gyakorlati bemutatóval színesítette Petkes András képviselő
úr, nyugalmazott tűzoltó, akinek ezt a délutánt is köszönjük. A tűzoltást a gyerekek saját maguk végezhették, az
elmúlt században használt, régi tűzoltó szekérrel. Igen nagyon élvezték, annak ellenére, hogy már kissé elavult.
Október 12-én a kis informatikusok PPT-bemutatóját a
fenti témákban láthatták tanítványaink az iskola folyosóján a kivetítőn.
Október 15-én zárult a programsorozat egy igen különleges divatbemutatóval. Miért volt ez különleges?

Azért, mert a 8. osztályos lányok Hortiné Tiringer Júlia
tanárnő vezetésével hulladékból készített ruhákat mutattak be, mint például „kupakruhát”, szemeteszsák koktélruhát. Igen nagy tapssal jutalmazták diákjaink a bemutatót.
A három hét igen tartalmasan telt. Iskolánk pedagógusai
a program lebonyolításával, szervezésével eleget tettek a
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Besnyőn című pályázatban és az iskola pedagógiai programjában foglalt
követelményeknek. Munkájukkal hozzájárultak a tanulók
környezettudatos életmódjának kialakításához, és példát
adtak az élhetőbb világért folytatandó tevékenységekből.
Baki Ferencné (ötletgazda)

Papírgyűjtés az iskolában

Iskolánk az idei tanévben is megrendezte a mára már hagyománynak számító papírgyűjtést, amely „Az élhetőbb
világért” című, három hetet meghaladó projektünk keretében valósult meg.
Minden évfolyamon lelkes diákok hozták be a felesleges
papírhulladékot. A gyerekek hol egyedül, hol családjuk kíséretével, szinte megállás nélkül hordták a papírt a gyűjtés ideje alatt. A gyűjtés jutalommal is járt, amit az első három legtöbb papírhulladékot összegyűjtött osztály nyert
el.
A fennmaradó papírmennyiség után a Diákönkormányzat kapott támogatást. Ezúton is megköszönjük mindazok
fáradozását, akik részt vettek az eseményen, és reméljük,
hogy jövőre is hasonló szorgalommal és lelkesedéssel
kapcsolódnak be iskolánk tanulói a papírfelesleg újrahasznosításába.
Fábián Balázs
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Baba-Mama találkozó
1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS
VILÁGNAPJÁT, más néven a szoptatás világnapját, amely hivatalosan augusztus 1-jén van. Besnyőn is megemlékeztünk
e fontos napról, igaz némi késéssel. Az idén ez október elejére csúszott át. Szerencsére az időjárás kedvező volt, így szép
őszi időben gyűltünk össze az Önkormányzat tanácstermében. A meghívottak köre ismét a 0-2 éves korú gyermekek
és édesanyjuk.
Az anyatejes táplálás testi-lelki jelentőségéről a családlátogatások kapcsán mindig beszélgetünk az érintettekkel, a
baba-mama találkozón így külön előadásként már nem szerepelt a szoptatás témaköre. Azonban a hűvösebb napokra
készülvén bőrápolással, orr toilette-tel kapcsolatosan termékbemutatót tartott Takácsné Németh Anikó, a Ceumed
Kft. képviselője. A résztvevők kérdéseket tehettek fel, így pl.
az ORRSZI PORSZI fejlesztését, vagyis a porszívóhoz csatlakoztatható orrszívó készülék könnyebb tisztíthatóságát
ismerhettük meg, új termékeik pedig felnőtteknek készültek:
kézkrém és sarokápoló - ebből a résztvevők mintát kaptak.
Szerettem volna még más előadót is hívni, de sajnos nem
tudták elvállalni az előadást, így ők termékmintákkal, szóróanyagokkal, babáknak való kóstolókkal támogatták rendezvényünket.

Az eddigi visszajelzések alapján is megállapíthatjuk, hogy
ismét egy jó hangulatú délelőttöt tölthettünk együtt.
A résztvevők szorgalmazták, hogy legyen gyakrabban baba-mama találkozó. Engem nagyon lefoglal a két település
ellátása, igen zsúfoltak a napjaim, de köszönöm szépen az
érdeklődést, és mindenkinek, aki segítette rendezvényünk
lebonyolítását!
Páli Szilvia védőnő

Babaruha
börze
2012. november 17-én, 9–12 óráig
Besnyőn, a Faluházban vásárt tartunk:





Olcsó, de jó minőségű baba- és gyermekruházat,
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, játszósarok
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 november 14-ig jelezzék vissza!
Az Önkormányzat azon kívül, hogy biztosította számunkra a megújult tanácstermet, süteménnyel, üdítővel látott el
minket. Azok az édesanyák, akiknek 2011-ben született a
gyermeke, átvehették a babatabló másolatát, valamint minden jelenlévő gyermek külön kis ajándékot is kapott. Többen
jelezték előre, hogy nem tudnak az adott napon eljönni, ők
az ajándékukat a Védőnői Tanácsadóban vehetik át, illetve az
érintettek a babatablójukat is.
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Eltelt egy év…
A kistérségi nyugdíjas klubok tagjai mint minden évben, 2012
szeptemberében ismét megtartották a Besnyői Őszutó Nyugdíjas Klub szervezésében az éves találkozójukat.
A rendezvényen Ercsi, Iváncsa, Perkáta, Ercsi Honvédség
és Ráckeresztúr két klubjának nyugdíjasain kívül a Besnyői
Népdalkör és a Szironta Csengettyű- és Citeraegyüttes is
részt vett.
Hagyománnyá vált, hogy a Fejér Megyei Nyugdíjas Klubok
Egyesületének elnöke, Rubina Sándor úr is megtiszteli rendezvényünket jelenlétével.
A műsorról a Ráckeresztúri „Darázsderék” nyugdíjas klub
és a helyi Népdalkör a Szirontások segítségével gondoskodott.
Megemlékeztek az Idősek Világnapjáról is, mely alkalomból
a Besnyő Község Önkormányzata a Nyugdíjas klub részére
100 ezer forintot adományozott.
Mindenki nagyon jól érezte magát.
Reméljük, jövőre újra találkozunk!
Tisztelettel:
Sárosdi Józsefné klubvezető

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény
alapjána 2013. február 1-21. között tartandó országos ka-

Miklós Tibor

30/841-6779

MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA.

8127 Aba,
Rákóczi u. 12.

Mosberger
Mátyás

8130 Enying,
Szabadság tér 14.

30/841-1501

Varga Máté

8060 Mór,
Zrínyi út 36.

30/841-6781

Kis Katalin

2400 Dunaújváros,
Vasmű u. 41.

30/642-9723

Bereczki László

8000 Székesfehérvár,
Budai út 9-11

30/760-0198

Sajti Csaba

2457 Adony,
Rákóczi F. u 21.

30/375-0627

Teubel György

2484 Agárd,
Sreiner tanya

30/760-0199

Mosberger
Mátyás

8136 Lajoskomárom,
Komáromi u. 6.

30/841-1501

marai választásokkal

A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni
vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és
megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi
díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ
A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE
NÉZVE JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a
NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente
frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit,
adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz,
azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és
az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS
SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám),
ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen
felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó
segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett
plakátokat!
AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ
IRODÁK FEJÉR MEGYÉBEN:
Domakné
Szendi Erika

2060 Bicske,
Kossuth tér 14.

30/550-1291

Varga Lívia

7000 Sárbogárd,
Ady E. u. 160

30/643-0075

Kedves Besnyői
Hölgyek, Asszonyok!
2012. november 22-én (csütörtök)
13:15-14:00-ig
ingyenes nőgyógyászati rákszűrés
lesz a védőnői tanácsadóban.
A vizsgálatot végzi:
Dr. Baráth Károly
szülész-nőgyógyász főorvos.
A vizsgálatra összesen 30 jelentkezőt tud
fogadni, ezért kérem, hogy a jelentkezők
mindenképpen jelenjenek meg a vizsgálaton!
Kérem, akik szeretnének részt venni
a vizsgálaton, és 1 évnél régebben voltak
nőgyógyászati rákszűrésen, előzetesen
jelentkezzenek személyesen, vagy telefonon:

Kedd – Péntek 8:00–9:00-ig
fogadóórán személyesen,
illetve 06 (25) 505-058 –as telefonszámon
Köszönettel:
Páli Szilvia védőnő
ÉRVÉNYES TAJ-, SZEMÉLYI
ÉS LAKCÍM- KÁRTYÁJUKAT
HOZZÁK MAGUKKAL!!!
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Szüreti felvonulás és bál
Idén is megrendezte önkormányzatunk a hagyományőrző
szüreti felvonulást és bált.
Gyönyörű időben, jókedvűen járták be Besnyő utcáit a
magyaros viseletbe öltözött fiatalok, és tánccal, zenéléssel köszönték meg az érdeklődést és a szíveslátást.
A felvonuláson a helybéli és a környező településekről
érkező lovas és csikósok is részt vettek. A kisbíró hangos
dobolás mellett invitálta az érdeklődőket a szüreti mulatságra.
Este a bálban a Besnyőiek Baráti Köre Egyesület jóvoltából épült kemencében sütött pizzával vártuk a vendégeket. Fergeteges hangulatban táncoltak egész éjjel a bál
résztvevői.

Köszönet illet mindenkit, aki részt vett vagy segítette
e hagyományos falusi rendezvényünk sikerét!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Közmeghallgatás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
13. § szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer,
előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés,
amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb
szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület
előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket és
javaslataikat.
Besnyő Község Képviselő-testülete 2012. október 17én tartott közmeghallgatást, melyen Gémesiné Fejes
Zsuzsanna polgármester lakossági tájékoztató keretében
összegezte Besnyő Község Önkormányzatának 2011.
szeptembertől 2012. szeptemberig végzett munkáját.
A közmeghallgatás keretében a község életét érintő
leglényegesebb történésekről is hallhattak a résztvevők,
majd dr. Brandt József Béla háziorvos, Ress Tibor megbízott iskolaigazgató, Székely Istvánné óvodavezető és Páli
Szilvia védőnő egészítette ki szóban a szakterülete munkájáról készített írásos beszámolóját.
A jelenlévők feltehették kérdéseiket, majd a válaszadá
sok után a beszámolókat a képviselő-testület elfogadta.
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