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KÖZÉLETI LAP

Az esős időszak következményei Bényén
2010. májusában – mindannyiunk előtt ismert – régóta nem
tapasztalt mennyiségű csapadék hullott környezetünkben.
Mérhető mennyiségét 165-170 mm-ben fejezhetjük ki, ez az
elmúlt évek május havi csapadékának 3,5 – 4 szerese.
Településünk lakott része a dombokkal övezett völgyben
helyezkedik el és egy kisebb területet a teraszos építkezés
jellemez.
Mindezek a gyors és nagy mennyiségű felszíni vizek esetén
komoly veszélyhelyzeteket jelentenek.
Önkormányzatunk képviselő-testülete ismeri ezt a helyzetet.
Az elmúlt évek során tettünk célirányos fejlesztéseket,
beruházásokat e területen. Így felszíni vízelvezető rendszert
építettünk ki: gombai, Attila, Arany János, Jókai, Szabó Dezső
és a Kölcsey utca egy részén. Vízbefogadókat alakítottunk ki,
nagy keresztmetszetű átereszeket rakattunk be Pilisi utca,
Szabó Dezső utca, Kossuth Lajos utca és Harcvölgyi – Béke
utca között.
Ez a mostani csapadékmennyiségnél nem volt elegendő, az
árkok beiszapolódtak, az átereszek eltömődtek, a felszíni
vízelvezetők több helyen megsüllyedtek. A Jókai utcában
leomlott és omlófélben lévő partfalat láthattunk, a meredek
területeknél, mint pl. Szabó Dezső utca végén, a víz
megbontotta az aszfaltot, az Arany János utcában a kiépített
partfal repedésen víz ömlik az alatta lévő ingatlanra, víz áll
több ingatlan pincéjében, garázsában, kazánházában. Akad
olyan hely, ahol melléképületek süllyedtek meg – rogytak
össze és sajnos a legfájdalmasabb jelenséggel is találkozhattunk, amikor családi ház került veszélybe – károsodás
következett be a hirtelen lehullott nagy mennyiségű eső miatt.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ez utóbbi május 29-én történt, amikor gomba felől gyors folyású és nagy mennyiségű víz zúdult a falura.
Látva a bekövetkezett eseményeket, önkormányzatunk úgy ítélte meg: ebben a rendkívüli helyzetben
csak a közös összefogás és az együttes cselekvés jelenthet igazi megoldást.
Ezért az alább felsorolt kezdeményezéseket tette.
-

-

Május 21-én testületileg bejártuk településünket, rögzítettük a történteket.
Levélben és személyesen kerestük meg, kértük az együttmunkálkodásra a következőket:
Gomba Község Önkormányzatát
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulatot Nagykátán
Magyar Közút Kht. Monori Üzemmérnökségét
A végzendő feladatok előkészítésében és az esetleges kivitelezésben résztvevő vállalkozásokkal
vettük fel a kapcsolatot, úgymint a GEOSZOLG Kft.-vel és a Lőrincgáz EC-vel
nem utolsó sorban a lakossághoz fordultunk levélben, kérve tevőleges cselekvésüket ingatlanuk
környezetében.

Közel másfél hónapja rögzítettük az eddig leírtakat, most nézzük, mi történt azóta. Helyszíni bejárást
tartottunk a Magyar Közút Kht. Monori Üzemmérnökségének vezetőjével, megjelölve a kritikus
szakaszokat és pontosítva a legfontosabb teendőket.
-

Fő út 59. házszám előtt a zárt árokrendszer feltárása, szükség esetén nyitottá tétele.
Faluközpontban a közút alatt átmenő árokrendszer iszap kitermelése és nagy nyomású vízzel történő
átmosása.
Óvoda környéki nagy kanyar két oldalán az árokrendszer kiásása.

Mindez elvégzésre került a Közút Kht. és a Lőrincgáz EC. dolgozói által, az azóta lehullott csapadék most
jobban el tudott folyni, de:
További feladatok jelentkeznek:
- a lakosság egy része még nem ásta ki, illetve nem mentesítette a zöld növényi részektől az ingatlanja
előtti árkot – ezzel mások munkáját semmibe veszi és az esetleges nagy vizek továbbra is veszélyt
jelentenek településünkre.
- A névre szóló felszólítások is megtörténtek, ezt követően ahol nincs rámozdulás, ott az önkormányzat
él hatósági jogkörével.
- A településen áthaladó patakmeder kotrása elengedhetetlen, e nélkül az eddig elvégzett munkák
többsége hiába való Itt egy patthelyzet alakult ki, ugyanis az új kormány vidékfejlesztési feladatai
között szerepel a vízgazdálkodási társulások megszüntetése és a feladatok más keretek közötti
megoldása.
Bénye északi részén évek óta gondot okoz a beszakadó úttest és leomló partfal, különösen nagy mértékű
ez ebben az esztendőben. Jelenleg négy benyújtott, az illetékes minisztérium további más hatóságok
által szemlézett és támogatott ügyünk van folyamatban. Az önkormányzat saját erőből ezeket helyre
állítani nem tudja. Ezen túl településünkön akadnak hosszú, zárt vízelvezetők, ahol megoldást tisztító
nyílások kiépítése jelentené – ez a következő időszak teendője.
Összegezve a feladatsort községünkben a felszíni vízelvezető rendszer, kritikus helyeken a
befogadók, az iszapfogók többségében kiépítettek. Biztonságunk érdekében alapfeltétel a rendszeres
tisztítás az ellenőrzés és a szükségszerű karbantartás. Ha ezt a nézetet követjük – összefogunk,
együttműködünk a lakosság és önkormányzat, meg lesz az eredménye és elkerülhetjük a nagy
veszélyhelyzeteket.
Racskó Károly
polgármester
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Ami a közmeghallgatáson elhangzott
Mint tudott a Tisztelt lakosság el őtt, a helyi
önkormányzatnak
számot
kell
adnia
rendszeresen a végzett munkáról. Ilyen fórum
volt legutóbb a május 10-én, amikor
közmeghallgatás keretében a következőkről
adtunk tájékoztatást:
-

a 2009. évi gazdálkodásunkról, a
kitűzött feladatok végrehajtásáról
a
2010.
évre
meghatározott
feladatokról, célkitűzésekről
egyéb aktuális ügyekről

A bevezetőben két gondolat hangzott el, amely
megalapozta a mondanivalót.
Az első – ez év január l-től a harmadik évet
kezdtük el, mint Bénye-Káva Körjegyzőség.
Együttműködésünk sok oldalú, a szükségből
táplálkozik. Ketten, illetve közösen a két
település önállóságát biztosítani tudjuk, ez
külön-külön nem lenne elérhető. Ez az
együttműködés nem jelenti a két település
önállóságának feladását. Pénzügyileg továbbra
is önállóak vagyunk a közösen fenntartott
intézményekhez
lakosság,
illetve
gyereklétszám alapján adjuk a szükséges
pénzeszközt. A saját fenntartású területeket
önállóan intézzük
A második igen kellemes kicsengésű – 2008.
végén
jelentős
pénzmaradvánnyal
rendelkeztünk. Ez az összeg 32.899.000.-Ft
volt. Ebből 2009. évben közel felét használtuk
fel részben a pályázatok saját erejének
biztosításánál, részben pedig az intézmények
zavartalan működéséhez kiegészítésként.
A fennmaradó összeget 2010. évben hasonló
célokra terveztük a költségvetésünkben.

A következő tétel az átvett pénzeszközök
(Kávától, kistérségtől) – közel 20%-a
bevételünknek.
A harmadik tétel a saját bevételek ( bérleti
díjak, helyi adók, stb.) – ez közelít a bevétel
10%-ához.
Kiadásunk 204.102.000.-Ft, amelynek közel
85%-át
intézményeink,
településünk
működtetésére, üzemeltetésére fordítottunk
(iskola, napközi, óvoda, önkormányzati
igazgatás,
körjegyzőség).
Segélyekre,
támogatásra fordítottunk 10.600.000.-Ft-ot.
A beruházásaink – fejlesztéseink összege
20.800.000.-Ft volt. Egy-két tételt kiemelve a
nagy csoportokból:
- éves közvilágításra
4.281.000.-Ft,
- gyermekétkeztetés
támogatására
4.702.000.-Ft-,
- Evangélikus
Egyházközség
támogatására 2.983.000.-Ft-ot,
- Rendezvényekre, civil szervezetek
támogatására és a Bényei évszakokra
l.790.000.-Ft-ot fordítottunk.
Beruházási összeg közel felét az óvoda
korszerűsítésére használtuk fel (nyílászárók
cseréje, fűtés korszerűsítés, melegítő konyha
felújítás).
Korszerűsítettük a polgármesteri hivatal és
körjegyzőség irodáit és az egyéb előírt
feltételeket teljesítettük.
Felújítottuk az iskola udvar aszfalt burkolatát,
a folyosó lambéria borítással lett ellátva.
Vis maior jellegű útbeszakadásokat hoztunk
helyre (Jókai utca, Szabó Dezső utca) és több
apróbb beruházást, fejlesztést hajtottunk végre.

2009. évi gazdálkodásunk
Bevételünk 190.208.000.-Ft, ez három fő
részre osztható.
Legnagyobb része az államtól kapott (normatív
támogatás, átengedett adók, stb.) – ez
meghaladja a bevételek 70%-át.

A bevétel és kiadások között jelentős összegű
különbség látszik – ezt a tartalékból kellett
kiegészítenünk.

(folytatás a 4. oldalon)
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2010. évi költségvetésünkről
Bevételünk felépítése hasonló az előző évihez,
az összegszerűsége azonban 12% csökkenést
mutat, amely az államtól érkező támogatásból
ered
Az átvett pénzeszközök
jelentősen nem
változnak, a helyi bevételeket nem tudjuk
emelni – így lehetőségünk a tartalékok –
ésszerűség határáig történő – bevonása és a
pályázat figyelés, előkészítés.
Kiadásoknál
nagyon körültekintően kell
eljárni. Legfontosabb az intézmények és
önkormányzati munka zavartalan működtetése,
a nehéz helyzetben lévők rendelkezésre álló
keret mértékéig történő segítése. A legfontosabb
munkákat, az áthúzódó feladatokat ebben a
helyzetben is el kell végezni.
Ezek a következők: vízkár elhárítások,
Alkotmány – Harcvölgyi utcák kátyúzása,
Településfejlesztési terv módosításának
lezárása, Dolinai Szabadidő Központot érintő
terület megvásárlása, óvoda – szolgálati lakás
oldali kerítés felújítása, csatorna kötelezettség.
Mindezek várható költsége 7-9 millió forint
Ezen önálló napirendeken túl szóltunk helyi
aktualitásokról a folyamatban lévő pályázatainkról (előző számban megjelent).
Környezetünk fokozottabb védelméről –
önálló írást érdemel?
Bejelentettük, hogy 2014. április 27-én Bénye
község fennállásának 300., Evangélikus Templom avatásának, szentelésének 220. évfordulóját
ünnepelhetjük – mindezekre az előkészítést
napjainkban el kell kezdeni.
Ismét Czerván György lett térségünk országgyűlési képviselője. Azóta tudjuk, képviselőnk
megbízást kapott a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkári teendőinek ellátására.
Megválasztásához és megbízatásához ez alkalommal is gratulálunk.
Kívánjuk, legyen ereje és egészsége a rábízott
feladatokat a köz érdekében végrehajtani.

Bényei nyár
A közmeghallgatáson jelenlévő lakosok közül
öten szólaltak fel, akik érintették az alábbiakat:
- Harcvölgyi utca kátyúzásának
szükségességét
- szennyvízcsatorna
építésével
kapcsolatos kérdéseket, külterületi
házak lehetőségét, új fizetési
feltételeket
- környezeti gondokat, külterületek
szennyezését, szennyvíz kieresztés
határozott felelősségre vonásának
szükségességét
- vízelvezető árkok – átereszek
rendbetételét
- egyes betegségek fokozottabb
előfordulási okának felderítését.
Racskó Károly
polgármester

Következő rendezvényeink
Augusztus 7. (szombat ) 10 óra.
XII. pónifogathajtó versenyeny a Dolinában
Fővédnök: Czerván György államtitkár – országgyűlési képviselő
Augusztus 22. (vasárnap) 10 óra.
SZENT ISTVÁN – napi ünnepség
Helye: Bénye- Evangélikus Templom
Ünnepséget méltatja: Budai Zsolt lelkész, önkormányzati képviselő az új kenyeret átadja Racskó
Károly polgármester.
Szeptember - időpont később kerül
pontosításra. Cikluszáró közmeghallgatás,
melynek keretében a Körzeti Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési fórumot tart.
Helye: Bénye - Faluház
Szeptember 25. (szombat) 13 óra
XV. FALUNAP
Helye: Bénye Faluház előtti tér
Október 3. (vasárnap) 06 óra - 19 óra között
Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester általános választás
Helye: Bénye - Faluház
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Első Bényei retro házibuli
Azon a napon, mikor felmerült a retro
házibuli ötlete néptánccsoportunk tagjai között,
hogy így próbáljunk meg anyagi forrást
előteremteni fellépő ruháinkhoz, minden olyan
egyszerűnek és jónak tűnt. Ahogy telt az idő és
közeledett a buli időpontja néha még a
legmagabiztosabb tagok is meg-meg inogtak a
retro házibuli kimenetelét illetően, hiszen ilyen
még nem volt Bényén, nem tudtuk milyen
fogadtatásra talál a falu lakosságának körében.

folytán szintén Felvidékről érkezett, sok rajongót
szerezve magának és kellemes perceket a retro
házibuli vendégeinek. A felvidéki vendégekkel
való közös táncunk olyan sikeres volt, hogy a
bényiek csak nagy nehezen szánták rá magukat a
búcsúzásra, jól érezték magukat nálunk. Zenei
felelősünk, Kispál Gábor igyekezett a vendégek
kedvében járni pöttyös labda kívánság műsorral,
nagy sikert aratva ezzel a táncoló közönség
körében.

Mire elérkezett az általunk várva-várt
nap, fáradtan, de annál lelkesebben vártuk a
bulit. Lelkesedésünket és hitünket nagyban
növelte az, hogy néptánccsoportunk minden
tagjának családja, férjek, gyerekek, barátok nagy
türelemről és segítőkészségről tettek tanúbizonyságot. Olyanok voltunk, mint egy szorgos
kis hangya csapat a készülődés, sátor állítás,
díszítés során, egy emberként álltunk egymás
mögött, mindenki próbált maximálisan segíteni a
buli sikere érdekében. Már elmúlt egy éve, hogy
együtt vagyunk és kezdtük átérezni mindennek a
súlyát. Talán még soha nem látott mértékű volt a
falu lakosainak hozzáállása és segítőkészsége is.
Mindezt bizonyította az elővételben kapható
jegyek eladási száma, valamint a felajánlott
zsákbamacska ajándékok sokasága is, de nagy
segítséget kaptunk a sátorszállítás, ételitalrendelés során is. Köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen formában is, de hozzájárult célunk
eléréséhez, bulink sikeréhez.

Úgy gondolom és a visszajelzések is ezt
mutatják, hogy egy nagyon jó hangulatú és szép
estét tudhatunk magunk mögött. Sikerült a
kitűzött célunkat elérni, bizonyíthattuk tánc
szeretetünket, a felmerülő nehézségek ellenére
is jó bulit hoztunk össze, melyben érezhettük a
lakosság felénk irányuló érdeklődését,
támogatását és szeretetét. Bulink sikeréhez
nagyban hozzájárult, hogy egy nagyon jó DJ-t
nyertünk meg az ügy érdekében, sztárvendégünk
pozitív visszajelzésekkel indulhatott haza,
családtagjaink büszkék ránk és a felvidéki
vendégeink is jól érzeték magukat, megbizonyosodhattak arról, hogy vendégszerető, jó hangulatú emberek vagyunk. Táncunk sikerét pedig
Márti odaadó tanításának, lelkesítő bíztatásának
is köszönhetjük, aki mindvégig mellettünk állt és
együtt táncolt velünk.

Nagy izgalommal vártuk a nyitótáncunkat, melyre már hónapok óta készültünk
Lehotáné Molnár Márti segítségével.
Izgalmunkat csak növelte, hogy a Felvidékről
Bényére érkezett testvér közösség itt vendégeskedő tagjai szakítottak időt arra, hogy megnézzék
táncunkat, mellyel még emelkedettebbé tették
számunkra a fellépést. Tapsuk, lelkesedésük
átsegített bennünket a kezdeti lámpalázon, jó
volt látni, hogy mindenki mosolyog és élvezi a
felénk irányuló lelkesítő bíztatást. A buli zenei
összeállítását és a jó hangulatot Kispál Gábor
biztosította. Az ő közreműködésével lépett fel
nálunk sztárvendégünk is, Franky, aki a véletlen

Egy hosszú és nehéz év áll mögöttünk, de
összekovácsoló év, melynek eredménye a néptánccsoportunk tagjai közötti szorosabb összetartás. Remélem lesz még alkalmam arra, hogy
újra lássam a csoporttársaim szemében azt a
magabiztos tüzet, amit a tánc és a falunk
szeretete adott a fellépésünk során, mely még a
mécsesek fényénél is szebb és ragyogóbb volt az
alatt az alig öt perc alatt.

Köszönjük mindenkinek!

Ifj. Pete Ferencnné
Böbe
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VII. Civilszervezetek Majálisa Bényén
2010. május elseje, zeneszóra nagyon
szép napra virradtunk. A vidám zenét ismét a
bényei „Ötösfogat” zenekar szolgáltatta.
Családok, baráti társaságok érkeztek a
Dolinába, valamint vendégül láttuk a pándi
nyugdíjas
klub tagjait is. Idén is
megrendezésre
került,
immár
hetedik
alkalommal a Május 1 Kupa labdarúgó
mérkőzés
a
környékbeli
csapatok
részvételével. Újdonság volt a Régió SC
megjelenése, Gomba, Bénye, Káva iskoláskorú
labdarúgást kedvelő gyerekeit karolja fel.

A benevezett csapatok a következők
voltak:Csipet-csapat, Agancsosok, Életmentők,
Kerekkocka, Iszikszépen, Irsai Musztángok,
Napsugarak, Fürgelábak, Angyalkák.
A szigorú zsűri, hosszas kóstolgatás,
tanakodás, ismételt kóstolgatás és tanakodás
után döntött. Mindenki első helyezett lett.
Minden csapat nagyszerűen teljesített. Hozták
a hazai ízeket, ízek harmóniáját. Közben a
labdarúgó mérkőzések is véget értek.
Sorrend a következő:
Gyermekeknél:
Bénye SC.
Felnőttek:
I. Gomba
II. Bénye I.
III. Bénye II.
IV. Budapest
V. Boroskóla
VI. MTT RETRO
VII. Zoltán SC
VIII. Monor- Káva
Eredményhirdetés után, a szépen
lekaszált, rendezett Dolinában még sokáig
maradtak az emberek, beszélgettek, és
figyelték a játszadozó gyerekeket.

Több településről is érkeztek Bényére
iskoláskorú
gyerekek
bemutatni
labdajátékukat.
A játék után mindenki megéhezett,
ezért a családok, baráti társaságok, készültek a
hagyományos bényei főzőversenyre, finom
illatok terjengtek a Dolina fölött. Az étlapon
szerepelt:
kakaspörkölt,
őzpörkölt,
gulyásleves,
halpaprikás,
sertéspörkölt,
paprikás krumpli, pásztor pörkölt.

Jövőre találkozunk! Külön díjat kap az
a csapat, aki a főzőversenyen régi már
majdnem elfelejtett ételekkel versenyez.(pl:
bukta leves, matutka, herőke, stb.)
Lomen Erzsébet

A változatos ételeket, csak a csapatok fantázia
nevei múlták felül.

Bucsúzunk:
A zenés ébresztő közreműködője minden évben
Fodor Sándor volt. Az Ő fogata szállította az
Ötös Fogat zenekart. Sajnos a napokban
búcsúztunk el Sándortól. Hiányzol a faluból.
Nyugodj békében.

Bényei nyár
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Gyermekprogramok a majálison
A 7. bényei Civil Szervezetek által
megrendezett Majális gyermekprogramjait egy
év kihagyás után húgommal, Erdős Marcsival
szervezetük meg.
Igyekeztünk a kis költségvetésből minél több
programmal és ajándékkel szórakoztatni a
kilátogató gyerekeket.
A játékos vetélkedők sikerét misem mutatja
jobban, minthogy gyermek lelkületű felnőttek
is bekapcsolódtak a programokba.

Szőkéné Kata, Kovács Erika és Koczka Géza
bácsi.

A Kerekkocka Alapítvány bibliai történeteket
bemutató, érdekes, készségfejlesztő és egyben
oktató jellegű programjukkal emelték a
rendezvény színvonalát. A nap folyamán ifisek
énekes, gitáros előadásosal szolgáltak a
gyerekek legnagyobb örömére.

Minden felajánlást és támogatást köszönünk.
A szervezőség külön köszönetet mond azoknak
az ifiseknek, szülőknek, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
Ifj. Pete Ferencné
Böbe

Halász István
Mindent egybe vetve sikeres, élményekben
gazdag, örömteli napot tudhat maga mögött
minden résztvevő és szervező. Reméljük, hogy
jövőre ugyanilyen jó érzéssel és tapasztalattal
írhatunk a rendezvény gyermekprogramjairól.
Támogatók: Lados István és Cseresznye
Veronika (Drótfonó), Bényei Polgármesteri
Hivatal, Kerekkocka Alapítvány („Szeretet és
Szolgálat”), Czerván Sándor (zöldséges) ,
Erdős Marcsi (SZMK elnök), Gér Tibor és
Marika (vegyesbolt), Boris Tamás és Róbert
(Zöldfa söröző), Ifj. Pete Ferencné Böbe
(virágbolt)
Továbbá: CBA vegyes bolt, Demeter János és
családja, Ruzsinszki Ibolya (Gomba), Juhász
Krisztina, Kaján Kornél (Monor), Balatoni
József és családja, Kispál Gábor (Monor),

Majális
Labda frissen röppen, hinta vígan szökken!
Emberek mulatnak e zöld térségen!
A színpadokon víg táncokat ropnak!
A Nap is örül ennek a hangulatnak!
Bizony Ő is alaposan kitesz magáért!
Melegét adja ezért a jó hangulatért!
A nap szinte észrevétlen estébe hajlik.
E vígság eltart az esti szürkületig.
Ki-ki kiissza utolsó italát.
Így kívánnak egymásnak jó éjszakát.
Az égen már ragyognak a csillagok.
Én is lassacskán hazafelé ballagok.
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„Ez egy csodálatos vidék!”
Beszélgetés Schirilla Györggyel

A

Tápiómenti

Tömegsport

Alapítvány

szeretettel fogadnak, de a Tápió-vidék ebben is

szervezésében idén is sor került arra a jótékony

kiemelkedik.

célú futásra, amely a Tápió-mentén élő

-

Minden települést érintesz ilyenkor?

emberek összefogását hivatott elősegíteni. A

-

Igen. Meghatározott ütemterv szerint

futás főszereplője – tavalyhoz hasonlóan –

haladok,

ezúttal

aki

szervezőkkel. Tudatosan úgy állítjuk össze a

szokásához híven mosolyogva futott az őt

programot, hogy három nap alatt minden, a

körülvevő tömeg gyűrűjében, bényei pihenése

Tápió-mentéhez

alkalmával pedig mindenkihez volt egy kedves

megfordulhassak.

szava. Különösen a gyermekekkel találta meg

-

a közös hangot. A Bényei Évszakoknak is

Édesapád védjegye volt, és immár a tiéd, hogy

örömmel

telente többször is megmártózol a jégtáblák

is

Schirilla

György

volt,

nyilatkozott!

amelyet

előre

eldöntünk

tartozó

a

településen

Beszélgessünk egy kicsit rólad is.

között, a 0 fokos Dunában.
-

Igen, édesapám harminchét éven át

véghezvitte ezt a tettet, de én olyankor soha
nem tartottam vele. Nem is terveztem, hogy
egyszer majd én is úszkálni fogok. Ám amikor
1999-ben váratlanul meghalt, arra gondoltam,
hogy folytatni kellene ezt a hagyományt. Ki
más lehetett volna ennek az alanya, mint én
magam? Elkezdtem edzeni, rákészülni, és
Tavaly már futottál az „Összefogás a

megpróbáltam az örökébe lépni. Azóta én

Tápió-vidékért” jótékonysági akció keretében

úszom a nulla fokos vízben, sőt huszonhat

mifelénk. Idén ismét itt üdvözölhetünk. Ezek

perccel én tartom a jeges vízben való

szerint megtetszett a környék?

tartózkodás világrekordját is.

-

-

-

Igen, nagyon is! Ez egy csodálatos

Mi kell ahhoz, hogy valaki képes

vidék! Ezt már tavaly is észrevettem. Ezen

legyen erre a rendkívüli dologra?

kívül van még valami, ami szembetűnő:

-

nagyon kedvesek az emberek. Miután futásaim

állapot a három legfontosabb feltétel. Ezek

általában jótékony célúak, így mindenütt.

mellé azonban kell egy negyedik is, mégpedig

Erős hit, sok edzés és nagyon jó fizikai

a jéghideg víz szeretete.

Bényei nyár
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Nem szabad azonban figyelmen kívül

-

Hosszú éveken át terveztem ezt az

hagyni, hogy ez egy extrém sport, amellyel

utat, amelyre 2008 tavaszán került sor.

kellő felkészülés nélkül nem szabad csak úgy

Fiatalkori álmom valósult meg azzal, hogy

megpróbálkozni.

elfutottam a Vatikánba. Futásomnak három
célja volt. A Szent Atya iránti tisztelet és
szeretet kifejezése, az útba eső településeken
megmozgatni az embereket, és a békés egymás
mellett élés szükségességének kinyilvánítása.
Egy

hónap

alatt

tettem

meg

az

1350

kilométeres távot, naponta közel 50 kilométert
futottam. Célba érkezésemkor a Vatikánban
átadom XVI. Benedek pápának azt a kopjafát,
-

A téli úszások mellett komoly futások is

melyet

az

út

során

békeszalagokkal

fűződnek a nevekhez. Tavaly októberben

ékesítettünk.

például nagy visszhangot váltott ki a 1956-os

-

forradalom emlékére szervezett emlékfutásod.

tölteni?

Erre hogyan emlékszel vissza?

-

-

2009. október 14-e és 23-a között

Megkérdezte, milyen állapotban vannak a

teljesítettem a több száz kilométeres távot.

lábaim a hosszú futás után? Ezután mesélt a

Mosonmagyaróvárról indultam, a cél pedig

magyar szentekről, majd elmesélte, hogy

Salgótarján volt. Utam során hatvanhét lakott

tizennyolc éves korában Magyarországról,

területet érintettem, ahol rövidebb-hosszabb

közelebbről Győr alól szökött meg a frontról.

szakaszokra mások is csatlakoztak hozzám. A

Beszélgetésünk

résztvevők szalagot kötöttek a kopjafára, tőlem

megajándékozott egy felszentelt rózsafüzérrel.

pedig dedikált emléklapot kaptak. Esténként

Életem legfelemelőbb pillanatai közé sorolom

előadásokat

ezt a hat percet.

életmódról.

tartottam
Sok

az

helyen

egészséges

Hat percet beszélhettem vele, németül.

végén

átölelt,

és

a

-

A magánéletedről keveset hallani.

médiában. Legfőbb célom az volt, hogy az

-

Nős ember vagyok, feleségemmel

1956-os

sporttal,

négy gyermeket nevelünk. Két fiúnk és két

békével

lányunk van. Tahiban élünk, ahol saját magunk

forradalom

szeretettel,

szerepeltem

Mennyi időt tudtál a Szentatyával

emlékét

egészséggel,

és

ünnepeljük.

termeljük

meg

élelmünk

nagy

részét.

futásod

Kertészkedünk, és állatokat tartunk. Van

alkalmával találkoztál a pápával. Kérlek,

például kecsként, amelynek tejét isszuk, és

meséld el ennek a rendkívüli találkozásnak a

egyáltalán

részleteit!

terményeinket. Igyekszünk egészségesen élni.

-

Olvastam,

hogy

vatikáni

nem

vegyszerezzük

a

saját

(folytatás a 10.oldalon)
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(folytatás a 9. oldalról)

-

A VÉRADÁS ÉLETET MENT!

Érdekes, de úgy látom, hogy a

szegénység egyre több embert fordít újra az
egészségesebb élet felé. Egyre többen kezdik
ismét

tisztelni

a

földet,

megbecsülni

a

természetet. Ez jó jel lehet nemzetünk jövőjére
nézve is.
-

Megnéztem a honlapodat, és nagyon

tetszett, hogy hónapról-hónapra felírsz néhány
üzenetet, bölcsességet, amelyeket aktuálisnak
gondolsz. Beszélgetésünk végén arra kérlek,
mondj egy üzenetet nekünk is.
-

Loyolai Szent Ignác egyik gondolatát

választanám, amely egyben a hitvallásom is.
-

Így hangzik: „Imádkozz úgy, mintha

minden Istenen múlna, de cselekedj úgy,
mintha minden rajtad múlna!
-

Köszönjük a beszélgetést, és várunk

jövőre is Bényén!
Kovács Attila

Községünkben 2010. június 19.-én szombaton
koradélután volt a véradás, amelyen 18 f ő vett
részt.
Nálunk örökös probléma az, hogy nem
felel meg a tervezett időpont a várva-várt
véradóknak. Véradás már volt délel őtt,
délután, kora este és hétvégén,ennek ellenére
a véradók száma mégsem nőtt. Nem győzzük
eleget hangsúlyozni,hogy milyen nagy szükség
van az életet mentő vérre.
Bénye község is az Országos Vérellátó
Szolgálat Budapesti Osztályához tartozik, nekik
a véradás kitűzött napján egy fővárosi
rendezvényre kellett kiszállniuk,így helyettük a
Ceglédi Toldy Ferenc kórház Klinikai
Transzfuziológiai Osztály és Haematológiai
Szakrendelés dolgozói bonyolították le
községünkben a véradást. Ez a helyettesítés is
azt bizonyítja, hogy mindenki számára fontos
hogy ne maradjon el egy véradás sem.
Továbbra is várunk minden 18.életévét betöltött felnőttet az elkövetkezend ő
véradásokra. Figyeljük a felhívásokat ,
plakátokat, hogy
segíthessünk
embertársainkon,hisz tudjuk „ADJ VÉRT ÉS
MENTS MEG HÁROM ÉLETET”. Mindenkinek
köszönet a véradásért és jó egészséget
kívánok.
Kopcsándi Károlyné
Vöröskereszt titkár

„Terülj-terülj asztalkám”
2010-ben a Magyar Élelmiszerbank Egyesülete május 04-én Danone joghurtot küldött a bényei
önkormányzat számára, amely 2010. május 05-én kiosztásra került.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az idén is meghirdette a „Terülj-terülj asztalkám”gyermeknapi
pályázatot. A Bényei Polgár őr Egyesület idén is pályázott, és megnyerte. A Tibi tojásdrazsé, Balaton
szelet, és a Danone joghurt az iskolában május 21-én megtartott gyermeknapon kiosztásra került az
óvodások, és az iskolás gyermekek részére. A Ma ggi paradicsom leves és a zöldborsó konzerv a
nagycsaládosok között lett kiosztva.
2010.junius 15-én élelmiszertámogatás érkezett az Élelmiszerbank Egyesülett ől, liszt, cukor, tészta,és
háztartási keksz.
Június 16-án és 17-én kiosztásra került. A kedvezmé nyezettek kisnyugdíjasok, szociálisan rászorulók,
és nagycsaládosok.
A kiosztásnál segítőim voltak Hargas Andrásné, Kopcsándi Károlyné, Ordasíné Hargas Judit és
Sáránszki Jánosné. Köszönet érte.
Lomen Erzsébet

Bényei nyár
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Testvér települési kapcsolatunk alakulása
1996-ban a Honfoglalás 1100.
évfordulója kapcsán az akkori képvisel ő
testület több markáns célkitűzést határozott
el, többek között kapcsolat felvételt a BÉNYÉhez hasonló nevű településekkel.
Áttekintve a lehetséges helységeket, három
magyar és három határon kívüli községet
találtunk.
Bénye, Erdőbénye, Legyesbénye
Magyarország
Bény - Felvidék
Magyarbénye - Erdély
Bene - Kárpátalja

-

Elhatározásunkat
tett
követte,
ismeretlenül
bejelentkeztünk
három
településre és tettük az első ismerkedő
látogatást /Maczó Jánosné, Lomen Erzsébet,
Sztodola Mihály, Racskó Károly/.
Elmondtuk elképzeléseinket, miért
vagyunk itt, miben kívánunk együttműködni.
Mindhárom településen – Bény, Erd őbénye,
Legyesbénye – jó szívvel,barátsággal fogadtak,
támogatták elképzelésünket.
Mint kezdeményezők, mi vállaltuk az első
találkozó előkészítését és megrendezését,
melyre négy település – BÉNY – BÉNYE –
ERDŐBÉNYE – LEGYESBÉNYE – megjelenésével
került sor.
Az első alkalommal bemutatkoztunk,
– lehetséges mértékig – a legszükségesebb
információkat kicseréltük, és egy egyszer ű
együttműködési megállapodást írtunk alá.
Ennek főbb céljai:
Az együttműködő községek életének,
életkörülményeinek
kölcsönös
megismerése
Iskolák közötti kapcsolat kialakítása
Kultúra,
sport
területén
történő
időközönkénti együttm űködés
Évenként egy közös találkozó, más-más
településeken

Ezt szabad elhatározásból bármikor –
bárki
megszüntetheti.
A
következ ő
esztendőkben mindhárom település vállalta a
házigazda szerepét.
Az eredeti összetételben Bény –
Bénye települések ötödik találkozójára 2000.
októberében került sor Bénye községben.Ezt
követőenBÉNY ésBÉNYE között
folytatódott az együttműködés, akadtak olyan
évek, hogy többször is találkoztunk. Az azóta
eltelt idő után sok szép emlékezetes
maradandó élményt nyújtó találkozásokat
tudhatunk magunk mögött.
Megismertük egymást, közel azonos a
lakosságszám az önkormányzati képvisel ők
száma. A két önkormányzat felépítése és az
intézményeink működtetésében a helyi
sajátosságok, valamint az eltérő szabályozások
miatt különbségek is fellelhetők. Ezekből is
lehetett tanulni, tapasztalatokat szerezni.
Az önkormányzatok együttm űködésén
túl – természetesen azok szorgalmazásával,
közvetítésével -tová bbi kapcsolatok is
születtek. Így pl. Nyugdíjas Klubbok, Egyházi
vezetés, kulturális terület és gazdasági
egységek között is.
Legutóbbi találkozásunkra 2010. július 17én került sor községünkben. Ez alkalommal
felelevenítettük az elmúlt évek történéseit,
rövid budapesti kirándulás keretében
látogatást tettünk a parlamentben és megtekintettük fővárosunk legjellemzőbb történelmi
helyeit.
Nagyon magas színvonalú sok ismeretet
nyújtó idegenvezetésben volt részünk egyrészt
a parlamenti szolgáltatásként, másrészt
Sztodola Mihály képviselő társunk történelmi
ismerete és tapasztalata révén.
Egy kis hivatalosságot is adva
találkozásunknak – visszaérve Budapestr ől –
korábbi együttműködési megállapodásunkat
írásban megerősítettük és így ez a két
községre vonatkozik a jöv őben.

(folytatás a 12.oldalon)
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Az eredeti együttműködés céljait továbbra
is elfogadtuk, kiemeltük a több irányú
kapcsolatok elősegítését, úgy mint civil
szervezetek, egyesületek, kulturális – oktatási
intézmények, egyházközségek és gazdálkodó
szervezetek között. A fenti területek –
mindkét község részér ől – képviseltetve voltak
/iskola, óvoda, egyházak, nyugdíjas klub/.

Megemlékezve az elmúlt másfél évtized
kapcsolatáról,
részünkről
emléklapot
készítettünk melyet a két polgármester –
Mesár Erika és Racskó Károly – a testületek
előtt írt alá. Bényiek a községük központját
bemutató
fotóval
ajándékoztak
meg
bennünket.
Támogatva
ezt
az
együttműködést, bízunk a jövő testületeiben,
hogy a kölcsönös előnyök mellett megőrzik és
gazdagítják ezt a testvér települési
kapcsolatot.
Racskó Károly
polgármester

További információk honlapunkon a
www.benye.hu oldalon találhatók.

Köztisztviselői napi kirándulás
Bénye
Káva
Körjegyzőségének
dolgozói a két település polgármesterével
együtt kiránduláson vett részt.
A Köztisztviselői napon, mely július 1.
napjára esik minden évben, a kormány
munkaszüneti napot rendelt el. Az éves munka
jutalmaként ezen a napon úgy gyűltünk össze,
hogy nem a két település ügyes bajos dolgaival
foglakoztunk, hanem kötetlenül szórakoztunk
és kirándultunk.
Az úti cél a Szalajka völgy volt, ahová
másfél óra buszozás után érkeztünk meg. Az
idő kegyes volt hozzánk, a forgalom gyér és
most még a turisták is aránylag kevesen lepték
el ezt a szép völgyet. Kinyújtóztattuk
tagjainkat, majd rövid séta után a helyi
kisvasút állomására sétáltunk. Igazán nem
kellett sokat várni, hamarosan indultunk a
Fátyol vízeséshez a kis mozdony által vontatott
nyitott kocsikon. Röpke fél óra és már fenn is
voltunk a vízesésnél a kis vadregényes úton.
Először felmentünk az erdőben az ősember
barlangjához a kimondottan meredek úton,
majd visszafelé sétálva megnéztük a Fátyol
vízesés egyedülálló természeti képződményét.
Onnan a cél a kiindulási pontunk volt, ahová a
hosszú gyaloglás után kissé elpilledve
érkeztünk meg.
Az ebédkor senki nem panaszkodott
étvágytalanságra, bár a hűtött italok meglepően
nagy népszerűségnek örvendtek. Már jóllakva
és megpihenve keltünk ismét útra.
Most az egri Szépasszony völgy volt
az úti cél, mely méltán híres minden igényt
kielégítő pincerendszeréről és az egri borok
hiánytalan választékáról. Itt megkóstoltuk a
borvidék leghíresebb borait és megállapítottuk,
nem véletlenül ismert ez a márka a piacon.
Mikor beteltünk a szemlélődéssel és a
borkóstolással,
elindultunk
haza
és
szerencsésen sikerült is megérkeznünk. Ebben
az évben így ünnepeltük
meg a
Köztisztviselők napját és élményekkel
gazdagon hazatérve ismét egy munkás év néz
elébünk.
Mack Sándor
Körjegyző

Bényei nyár

„Akikre büszkék vagyunk”
szokták mondani és hirdetni azok az
iskolák, akiknek a diákjai megelőzik másik
intézmények tanulóinak eredményeit. Kihasználva a Bényei Évszakok adta lehetőséget mi
is szeretnénk bemutatni, hogy tanulóink a
2009/2010-es tanévben az iskolán kívüli
versenyeken és egyéb programokon milyen
kimagasló eredményeket értek el.
Az Országos területi rovásírás versenyen iskolánk tanulói részt vettek, két
tanulónk bejutott a Kárpát-medencei
döntőbe. Név szerint: Kalina Vivien 8.
osztályos tanuló és Hován Boglárka 8. oszt.
tanuló.
A Vargha Gyula szavaló versenyen
Üllőn az alábbi eredményeket értünk el:
Mészáros Anna Zsóka 5. osztályos tanuló 2.
helyezést ért el, Stadler Bernadett külön díjat
kapott.
József Attila versenyen Monoron 3.
helyezést értek el a következő tanulóink
Kalina Norbert, Kalina Vivien, Hován
Boglárka, Kalmár Tamás, Monori László,
Sipos Réka 8. osztályos tanulók.
Iskolánk több tanulója részt vesz a
korosztályos foci bajnokságokban Duchenka
Zsolt körzeti bajnokságban 2.helyezést ért el.
Sinkovicz Dániel, Szűcs Tamás, Tóth Kristóf az
U 14-es kiemelt megyei bajnokságban 3.
helyezést értek el.
Ausztriában lezajlott nemzetközi foci
tornán Duchenka Zsolt tanulónk 4. helyezést
ért el, Tóth Kristóf és Szűcs Tamás 2.
helyezést értek el.
Gyászkeretes Béke című Trianoni
Emlékműsorunkkal az ország több pontján
felléptünk, és nagy sikert arattunk.
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Taekwon-do szakkör működik iskolánkban,
tanulóink és volt tanulóink nagyon szép
eredményeket érnek el.
A szép eredmények mellet csak felsorolás
szerűen szeretném bemutatni azokat az iskola
utáni foglalkozásokat, ahol diakjaink hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Hétfő:

Káván Foci szakkör
Bényén Fashion dance 2
korcsoportban

Kedd:
Bényén
Gitár és furulya
képzés
Énekkar,
zongoraoktatás,
szolfézsoktatás, Rovásirás szakkör, Este
Taekwon-do
Szerda:
Bényén foci szakkör két korcsoportban, 8. oszt-nak matematika felvételi
előkészítő

Csütörtök: Gitár és furulya szakköri képzések, Csillagászati szakkör,
Este Taekwon-do
Péntek:
Szakköri szinten szolfézs és
zongoraoktatás, énekkar

Egyéb esetei elfoglaltságok, amelyek gyakorlatilag már rendszeres elfoglaltságot jelentenek: Trianon műsor, a falusi ünnepségeken
történő egyéb műsorszolgáltatás, stb.
Nem rendszeres elfoglaltságunk: Nyári angol
tábor, foci napközis tábor, (mindkettő a bényei
iskola területén) Erdei iskola, Erdélyben !
Sipos István
Igazgató
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Bényei nyár

