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Többen felvetették, hogy nem árt néhány fontos információt több-
ször is megosztani a lakossággal, mivel az elmúlt év végén és ez év 

elején bekövetkezett dömping jellegű változások miatt néhány kérdés 
máig sem teljesen világos az emberek jelentős részének. Ilyen többek 
között, hogy Budajenőn megszűnt a polgármesteri hivatal. Azokon a 
településeken, ahol a közigazgatási feladatokat több települési önkor-
mányzat közösen lát el, ott közös önkormányzati hivatalok alakultak 
meg. Ezért Budajenőn a Polgármesteri Hivatal helyett, Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal működik. Budajenő a székhely település, a kö-
zös önkormányzati hivatal központja. A társult településeken, Tökön és 
Remeteszőlősön közös önkormányzati hivatali kirendeltségek működ-
nek, melyek az alapvető közigazgatási feladatokat látják el helyben. A 
települések önkormányzatai továbbra is önállóan működnek. A társult 
települések közös feladatainak kérdéseiben a Polgármesterek Tanácsa 
dönt. A tanács elnöke a székhely település polgármestere. Ez így marad 
ebben a ciklusban. A társult települések ciklusonként változhatnak az új 
képviselő-testületek és polgármesterek döntése függvényében. 

A másik fontos dolog, amit érinteni szeretnék, az adózás kérdése. 
A kormányzatnak az a törekvése, hogy minden település lehetőleg mi-
nél nagyobb mértékben fokozatosan tartsa el saját ma-
gát. Budajenőt hátrányosan érintették a központi adó-
megvonások. Viszonylag magas volt a központilag teljes 
egészében megvont személyi jövedelemadó mértéke, 
aminek az 50 %-a 2012-ig nálunk maradt. A településünk  
iparűzési adó bevétele az elmúlt öt évben fokozatosan 
negyedére csökkent, aminek az egyharmadát  elvonták 
tőlünk. Továbbá megvonták a hozzánk befolyó  gépjár-
mű adó 60 %-át. Állami finanszírozásba került az iskola, 
melynek működtetéséhez az önkormányzat évi 40-50 
millió forint mértékben járult hozzá. 2013-tól a közpon-
ti megvonások összege megközelítőleg ennek a duplája. 
Azt, hogy ebben az évben két közepes fejlesztést meg 
tudunk valósítani, az a tavalyi takarékos gazdálkodásunknak és a fej-
lesztések felfüggesztésének köszönhető. A tavaly leírt, nem jelentős 
banki hitelünk éves terhe lényegesen kevesebb volt számunkra, mint az 
ez évre eső központi adómegvonások. Az ebben az évben bevezetett 
új központi támogatási rendszer döntően azokat a településeket hoz-
ta nehezebb helyzetbe, akik eddig képesek voltak az általánosan járó 
központi normatívákkal együtt hitelek felvétele nélkül működni. Ebből 
következik, hogy a településünk helyzetének szinten tartása nagyban 
függ a lakosok helyi adófizetési kötelezettségeinek teljesítésétől. A kint-
lévőségeink jelentősebb része néhány nagy befektető fizetésképtelen-
ségén múlik, de a lényegesen több adóst érintő kisebb rész sem elha-
nyagolható. A nagyobb tartozások vonatkozásában az önkormányzat 
rövid- és középtávon, egy-három éven belül kisajátítások révén, később 
megtérülő vagyonhoz jut. A kisebb, pár tíz- és százezres tartozások be-
fizetése és behajtása viszont fontosak a napi működés fenntartásához. 
A kétfajta tartozás nem összehasonlítható, mivel az egyik mögött ko-
moly vagyoni háttér van, így értékbeni megtérülése szinte biztos. Nap-
jainkban folyik a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Rendezési Terv 
partnerségi véleményezése. Csupán formai okból említem meg a HÉSZ 
és a Rendezési Terv megalkotása helyi önkormányzati, és  nem közös 
hivatali kérdés. Az új szabályok bevezetéséről tartottunk falugyűlést, és 
megalkottuk azokat a rendeleteket, melyek figyelembevételével folynak 
a véleményezések és rendelet megalkotásának folyamata. A szerveze-
tek és személyek ezeken a kereteken belül tehetnek javaslatot a dön-
téshozók felé. Természetesen azok a kérdések,  amelyekben az elmúlt 
évben a képviselő-testület  állást foglalt, hogy felveszi a módosítások 
közé, azok most is benne vannak a javaslatban. Azért fogadtuk el az 
új eljárás szerinti jogalkotást, hogy ne keljen 2015 után újabb költség-
gel átdolgozni az egy-két éves rendeletet. Van néhány szempont, ami 
alapján mérlegelni kell mindnyájunknak. Ha a helyi adók mértékét nem 
szeretnénk emelni, akkor teret kell adni olyan jellegű vállalkozásoknak, 
melyek bevételt jelentenek a településen. Természetesen olyanoknak, 
amelyek nem bontják meg a falu összképét és jelenlegi szerkezetét. 
Többek között viszont az nehezen elviselhető állapot, hogy a település 
elfogadható telekommunikációs lefedettsége nem éri el az 50%-ot sem. 

Nagyon sok vállalkozás elengedhetetlen feltétele a telefon és mobil in-
ternet. Azon egyezkedünk a szolgáltatókkal, hogy a korszerű megoldá-
sok közül a számunkra legkedvezőbbet találjuk meg. Teret szeretnénk 
adni a helyi körülményekhez, illő magas színvonalú szolgáltatói és kul-
turális vállalkozásoknak. Különösen az új befektetői területen lehetne 
ilyenekben gondolkodni. Fontosnak tartom, hogy ne ártani és megaka-
dályozni akarjunk, hanem megoldani és segíteni. Ez minden budajenői 
lakos közös érdeke. 

Amilyen későn, annál sebesebben beindult a vegetáció. Nehezen 
birkózunk meg a burjánzó zöld növényzettel. Az önkormányzat a köz-
ponti területeket igyekszik elfogadható állapotban tartani. A közmun-
kás lehetőségünk meglehetősen korlátozott. Az érvényben lévő minisz-
teri és helyi rendelet értelmében mindenki köteles az ingatlana előtti és 
mögötti közterületet folyamatosan karban tartani. Több lakó ennek 
nem tesz eleget. Legtöbben olyanok, akik az adó fizetéssel is hadilábon 
állnak.  Az önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben a lakosokról 
nem tudja ezt a feladatot levenni. 

Néhány lakó, aki az öreg falu részben szeretne falusias környezetben 
élni, már annyira nem szereti rendben tartani ingatlana környezetét. 
Nagyon szemet szúró látvány a foghíjas, gazos ingatlan előtti területek. 
Teljesen jogos az ingatlana előtt rendet tartó lakosok nemtetszése. Ha 
valakinek nehezére esik a fűnyírás, le lehet azt vágattatni. Felmentést 
az egyedülálló, idős és beteg emberek kérhetnek. Az önkormányzat a 
türelmi idő után a megfelelő lépéseket megteszi. 

Május hónaptól visszavettük a temető üzemeltetését a Gyertyaláng 
Kegyeleti Kft.-től. A karbantartási feladatot a jövőben − a szakmai irá-
nyítás mellett − a gondnokság látja el. Célunk: a temetőben és környé-
kén rendezettebb viszonyok fenntartása. 

Az önkormányzat és a hivatal minden alkalmazottja − a fokozódó 
terhek ellenére − mindent elkövet annak érdekében, hogy a település 
általános állapota ne romoljon, és a lakosok ügyeit segítőkészen, idő-
ben és szakszerűen intézzük. A lakosságtól viszont elvárható a felelős-
ségteljes és jogkövető magatartás, ami nagyban hozzájárul mindannyi-
unk jobb helyi közérzetéhez.

Budai iSTván, polgármester

polgármester 
Válaszol



Tájékoztató 
KépViselő- testület 
2013. április 9-i  
rendKíVüli 
nyílt üléséről

vagyonrendelet módosítása
Az Országgyűlés az elmúlt évben 
elfogadta a nemzeti vagyonról 
szóló törvényt, mellyel egységes 
jogi szabályozás alá vonta az ön-
kormányzati és az állami vagyont. 
A törvény meghatározza az önkor-
mányzati vagyon körét, a vagyonnal 
való rendelkezésre, hasznosításra, 
használatra vonatkozó szabályokat.
A jelenleg hatályos helyi vagyon-
rendelet indokolatlanul szigorította 
az ingatlan értékesítésre és hasz-
nosításra nyilvános pályáztatást. Ez 
megakadályozta az azonnali dönté-
seket igénylő ügyek elintézését szo-
ciális alapú, vagy az önkormányzat 
érdekeit rövid távon meghatározó 
bérleti jogviszonyt keletkeztetését. 
A vagyonrendelet módosítását a 
képviselő- testület elfogadta.

KépViselő –testület 
2013. április 9-i  
rendKíVüli  
zárt üléséről
Temető üzemeltetés
A Képviselő- Testület azt a hatá-
rozatot hozta, hogy a temető üze-
meltetésére a Gyertyaláng Kft.-vel 
kötött szerződést felmondja. A te-
mető üzemeltetését az Önkormány-
zat részben a gondnokság, részben 
egyéni vállalkozó útján látja el. A 
feladatellátás biztonságos ellátásá-
hoz egy fő 4 órás alkalmazott felvé-
telét hagyta jóvá. A kertészi szakmai 
háttér biztosítására megbízási szer-
ződést köt. 

Önkormányzati ingatlan  
bérbe adása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Budajenő Kossuth L. u. 
10. alatti ingatlanát bérbe adással 
hasznosítja a Sanyiker Kft. részére 
2013. június 01 -től 2014. december 
31-ig tartó határozott időre.

KépViselő- testület 
2013. április 25-i   
rendes nyílt üléséről

Budajenői Vízművek Kft. tájékoz-
tatója a 2013. üzleti évről
Ribizsár Zoltán a Budajenői Víz-
művek Kft ügyvezetője tájékozatta 
a testületet a vízművek elmúlt évi 
tevékenységéről, a vagyoni helyzet 
alakulásáról. 

Elmondta, hogy a jelenleg érvény-
ben lévő jogszabályok alapján a Víz-
közmű szolgáltatásnál minimum 150 
ezer fogyasztói egységet üzemeltető 
nagy szolgáltatókat kell létre hozni, 
100% állami vagy önkormányzati 
tulajdonnal, az Energetikai Hivatal 
felügyeletével. Ennek értelmében a 
Budajenői Vízművek Kft. önállóan 
nem tud szolgáltatni 2014-től. 
A koncessziós szerződést meg kell 
szüntetni a ZEON System Kft-vel.
A továbbiakban az Energetikai 
Hivatal hivatott arra, hogy az egy-
séges díjakat meghatározza. A 
2013-as évre nézve díjemelés nem 
lehetséges. A vagyonátadásnak is 
meg kell történnie az Önkormány-
zat részére. Ennek 2013. október 
31-ig kell lezajlania, abban az eset-
ben ha szolgáltató váltás történik 
akkor akár hamarabb.
Tájékoztatta a testületet, hogy 
csökkenő értékesítéssel tervezetek 
az idei évre, míg tavaly a bevétel 
49,2M Ft volt, idén 48,1 M Ft bevé-
tellel számolnak.
A képviselő-testület a Budajenői 
Vízművek Kft. beszámolóját tudo-
másul vette.

2012.évi költségvetési  
rendelet módosítása
A képviselő-testület rendeletet 
alkotott 2012. évi költségvetés 
módosításáról,melynél figyelembe 
vették az állami költségvetésből 
származó előirányzatokat kezelő 
szervezetek által eszközölt, illetve 
az Önkormányzat döntései alap-
ján, saját hatáskörben elvégzendő 
módosításokat. A fent említett új 
rendszer olyan könyveléstechnikai 
kérdéseket is felvetettek, amelyekre 
a Kincstár által is jóváhagyott gya-
korlat csak az év során alakult ki, 
ezért a módosítás tartalmaz olyan 
tételeket is, amelyek összege nem, 
csak a költségvetés táblázataiban 
elfoglalt helye változott (a szociális 
juttatásoknak, a pénzmaradványnak 
az önkormányzat, ill. a hivatal táblá-
iban könyvelt tételei stb.).
A módosítást követően a költségve-
tés fő összegei a következők szerint 
alakultak:
Bevételek főösszege: 422 420 e Ft
Kiadások főösszege: 422 420 e Ft. 

Beszámoló az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormány-
zat  2012. évi költségvetését az 
3/2012. (II. 17.) önkormányzati ren-
deletével, 389.311 ezer forint bevé-
teli és kiadási előirányzattal fogadta 
el. A költségvetését két alkalom-
mal került módosításra. Az utolsó 
módosított előirányzat összege 
422.420 e Ft.

A 2012. évi pályázati lehetőségek 
kihasználása, továbbá a központo-
sított támogatások igénybevétele, 
valamint a takarékos gazdálkodás 
a költségvetés stabilitását eredmé-
nyezte. Az Önkormányzat gazdál-
kodása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően alakult, az intézmények 
működése és a feladatellátás bizto-
sított volt, valamint az egyéb kötele-
ző feladatok is megfelelő színvona-
lon kerültek ellátásra. 
A Budaörs Kistérség Többcélú Tár-
sulása keretében, a HÍD Családsegí-
tési és Gyermekjóléti Szolgálat köz-
reműködésével megfelelő szinten 
biztosította a szociális alapellátáso-
kat, a belső ellenőrzési feladatot, és 
az oktatási intézmények logopédiai 
ellátását. 
A 2012. évi intézményi költségve-
tés eredeti előirányzata, az évközi 
módosításokkal megnövelve, biz-
tosította az intézmények szakmai 
feladatainak teljesítéséhez szük-
séges kiegyensúlyozott gazdasági 
hátteret, melyet a takarékos és ha-
tékony gazdálkodás tett lehetővé. 
A Képviselő-Testület a beszámolót 
elfogadta.

2012. évi zárszámadási  
rendelet megalkotása
A képviselő testület zárszámadási 
rendelet megalkotásával hagyta 
jóvá a 2012. évi költségvetés végre-
hajtását. A szöveges beszámolóban 
rögzítetteket figyelembe véve elké-
szült a költségvetés zárszámadási 
rendelete, amit a képviselő testület 
elfogadott. Mely szerint a bevételek 
főösszegét 395.664 ezer Ft-ban a 
kiadások főösszegét 356.630 ezer 
Ft-ban hagyta jóvá. 

2014. évi költségvetési  
koncepció elfogadása
A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2014. évi előzetes 
költségvetési koncepcióját, amely-
nek célja, hogy az abban rögzített 
irányelvekkel- a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezéseinek figye-
lembe vételével- meghatározza, ill. 
összefoglalja az önkormányzat jövő 
évi várható költségvetési tevékeny-
ségét. 
A 2014. évi költségvetési koncep-
ciójának elkészítésekor figyelembe 
vett szempontok:
- a központi költségvetésből már 

megismert irányvonalak,
- önkormányzatunk kötelező és 

önként vállalt feladatai, 
- a testület által elfogadott gaz-

dasági program 2014-ben indo-
kolt és megvalósítható céljai.

Ennek értelmében koncepció tar-
talmazza a működés biztosítását, a 
pályázati lehetőségek kihasználását 
(óvodai, energetikai fejlesztési 
területeken). Megfelelő helyi és 
központi források előteremtése és 
biztosításával.

vagyonrendelet megalkotása
A megváltozott törvényi környezet 
miatt elengedhetetlenné vált új 
vagyonrendelet megalkotása. A 
fejlesztések elmaradása miatt és az 
amortizáció figyelembevételével a 
vagyonérték minimálisan csökken-

tett. A település vagyoni mérlegé-
nek fő számai:
Forrás:  2.723.923 e Ft
Eszköz: 2.723.923 e Ft
A Képviselő-testület az új vagyon-
rendeletet elfogadott.

Döntés folyószámla  
hitelkeret igényléséről
A képviselő-testület határozatot 
hozott folyószámla hitelkeret 
igénylésről.
A központi kötelező önkormány-
zati feladatok alulfinanszírozottak, 
valamint arra, hogy a normatívák 
nem egyenletesen kerülnek utalás-
ra, miközben az Önkormányzatnak 
a működési kiadásokra fordított 
összegeket havonta kell biztosítani. 
Ezért takarékos gazdálkodás mellett 
is előfordulhat, hogy a bevételek 
átmenetileg nem fedezik a szüksé-
ges kiadásokat.
A gazdálkodás biztonsága érdeké-
ben az Önkormányzat számlavezető 
bankjától, 25.000.000,-Ft összegű 
folyószámlahitel keret biztosítását 
kéri 2013. szeptember 30-ig. Továb-
bá ezt követően 2013. december 
20-ig további 4.000.000,-Ft-ot. 

Kistérségi Társulás  
megszüntetése
A Képviselő - Testülete úgy dönt, 
hogy a Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulást 2013. június 30-i nappal 
megszűnteti. Budajenőnek nem 
érdeke a további tagság, mivel 
csak tagdíj kiadással jár.  A HÍD 
Gyermekjóléti Szolgálat nincs ben-
ne a kistérségben, feladatait attól 
függetlenül látja el. Ennek működ-
tetéséhez más szomszédos tele-
pülésekkel (Zsámbék, Perbál, Tök, 
Remeteszőlős, Budakeszi, Nagyko-
vácsi) hoznak létre új társulást 2013. 
július 1-től.

Pályázat kiírása óvodavezetői 
álláshely betöltésére
A Képviselő- Testület a felmerült új 
tisztázandó kérdések miatt a pályá-
zati kiírását júniusra elhalasztotta.

Iskola udvari támfal helyreállítása
Budajenő oktatási-igazgatási köz-
pont területén (132 hrsz.), a főépü-
let északi homlokzata előtti támfal a 
tavaszi hóolvadást követően erősen 
megdőlt, több helyen leomlott, 
balesetveszélyessé vált.
A Képviselő- Testület megvizsgálta, 
és a sportudvar építésén dolgozó 
kivitelezőtől megrendelte a baleset-
veszélyes állapot megszüntetése 
érdekében a támfal helyreállítási 
munkáit.

KépViselő –testület 
2013. április 25-i   
zárt üléséről

Közterület használati díj ügyében 
benyújtott fellebbezés elbírálása
A Képviselő- Testület a közterületi 
használati díj költségmentesség fel-
lebbezési ügyében döntött. Az első 
fokú határozatot helyben hagyta, és 
a kérelmet elutasította.
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Bár minden budajenői ingatlantulajdonosnak fontos 
lenne tudnia, sajnos mégis sokan nincsenek tisztá-

ban vele, hogy községünkben elválasztott rendszerű 
szennyvízhálózat működik. Ez azt jelenti, hogy az esővi-
zet nem a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetve, hanem 
a szennyvíztől elkülönítve kell kezelni. 

Az ilyen rendszerű hálózatok esetében a szenny-
vízelvezetés és -kezelés biztonságát legjobban veszé-
lyeztető – sokszor nem tudatosan elkövetett – sza-
bálytalanságok egyike az esővíz közcsatornába történő 
bevezetése. Miért olyan veszélyes ez? – teszik fel sokan 
a kérdést, hiszen a csapadékvíz tiszta, vegyi anyagoktól 
mentes víz. A válasz egyszerűbb, mint azt sokan gon-
dolnák. 

Budajenőn membrántechnológiájú szennyvíztisztí-
tó-rendszer működik, amely nagyon hatékony, de meg-
lehetősen energiaigényes rendszer. A szabálytalanul a 
szennyvízcsatornába vezetett esővizet a rendszernek 
ugyan nem kell tisztítania, de az általa okozott többlet-
mennyiség jelentősen megnöveli a telep villamosener-
gia-felhasználását, melynek költségét a szolgáltatási 
díjaknak kell fedezniük. 

További problémát jelent, hogy a szennyvízhálózat-
ba juttatott esővíz megnöveli a bebocsátott szennyvíz 
mennyiségét, ami a hálózat és a szennyvíztisztító-telep 
túlterheltségét, szélsőséges körülmények között pedig 
akár az ingatlanok elöntését is eredményezheti. Az oko-
zott károk jelentős többletköltséget rónak a szolgálta-
tóra és – rendkívüli esetekben – azokra a fogyasztókra 
is, akiket a szennyvíz visszatorlódása vagy az ingatlan 
elöntése veszélyeztet. 

Bár az esővíz összegyűjtésére és felhasználására a 
ciszternával összekötött locsolórendszertől a díszkert-
be épített halastó vízellátásáig számtalan praktikus és 
költségkímélő megoldás létezik, a Budajenői Vízművek 
még mindig sok ingatlanon tapasztal az esővíz elveze-
tésével kapcsolatos szabálytalanságokat. Ilyen esetek-
ben a bebocsátásban érintett felhasználók felszólítása 
mellett Budajenő Község Önkormányzat szabálysértési 
díjat számlázhat ki.  Ennek összege nagyban függ a sza-
bálytalan bebocsátás kezdetétől, az éves közepes csa-
padékmennyiség mértékétől és az ingatlan területétől, 
amelyek alapján a végösszeg néhány százezer forinttól 
akár milliós nagyságrendig is terjedhet.

Mi a teendő? Hogyan kerülhető el a baj?
A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata 

a fogyasztó felelőssége, ezért annak rendszeres ellen-
őrzése és karbantartása, javítása is őt terheli. Ha valaki 
nem biztos az adott ingatlan csapadékvíz-elvezetésének 
szabályos kialakításában, akkor azt házilag vagy szak-
ember bevonásával bármikor ellenőrizheti, hiba esetén 
időben gondoskodhat annak javításáról.

 Hiába szabályos, ha nincs rá engedély!
Sajnos ugyanúgy, mint az ország számos terüle-

tén, Budajenőn is sokan nem ismerik a csatornahá-
lózatra történő csatlakozás engedélyezésével, illetve 
a tulajdonosváltás esetén elvégzendő feladatokat. 
Időről időre meg kell állapítanunk, hogy nem minden 
szennyvízcsatorna felhasználó rendelkezik a szolgál-
tatás igénybevételéhez szükséges engedélyekkel és 
érvényes szolgáltatási szerződéssel. Hiába szabályos 
műszakilag egy bekötés, a szolgáltatási szerződés és 
a szennyvízdíj megfizetése nélküli csatornahasználat 
is az illegális cselekménynek közé tartozik. Az illegális 
bekötések nemcsak a Budajenői Vízműveknek mint 
üzemeltetőnek és Budajenő Önkormányzatának mint 
a szennyvízközmű vagyon tulajdonosának okoznak 

kárt, de sértik a csatornadíjat rendszeresen fizető la-
kosok érdekeit is. 

A szabályszerű bekötéssel, engedéllyel és szerző-
déssel rendelkezők joggal érzik felháborítónak, hogy 
egyesek fizetés nélkül részesülnek a szolgáltatás előnye-
iből, másrészt pedig ezek a bekötések sokszor műszaki-
lag is szabálytalanok, nem felelnek meg az ilyen jellegű 
előírásoknak. Ez viszont gyakori meghibásodáshoz, du-
guláshoz vezet, sőt, akár szennyvízelöntéseket is okoz-
hat. Másrészt az illegális bekötések eredményeképpen 
mind a szennyvízhálózat, mind a szennyvíztisztító-telep 
állaga is gyorsabban romlik, mivel ezek a felhasználók 
nem járulnak hozzá  a fenntartási, fejlesztési és beru-
házási költségekhez sem. Az illegális bebocsátások és 
műszaki szabálytalanságok feltárását célzó rendszeres 
ellenőrzéseknek köszönhetően azonban az illegális be-
kötések száma Budajenőn évről évre csökken.

Hogyan jelenthető be hivatalosan a csatlakozás 
vagy a tulajdonos változás?

A Budajenői Vízművek minden segítséget megad 
ügyfeleinek a fentiek gördülékeny elvégzéséhez.

A csatlakozási szándék és a felhasználó személyében 
bekövetkezett változás bejelenthető személyesen, pos-
tai úton, faxon és e-mailben is. Az igénybejelentéshez 
szükséges nyomtatványok megtalálhatók és letölthe-
tőek internetes honlapunkról (www.vizmuvek.hu), vagy 
átvehetők személyes ügyfélszolgálati irodánkban (1134 
Budapest, Váci út 23−27. nyitva tartás: H 08.00−20.00, 
K−CS 08.00−17.00, P 08.00−14.00). 

Szennyvízrákötések igénybejelentésekor csator-
nahálózati tervek benyújtására és véleményezésére is 
szükség van. Az igénylés előzetes elbírálásához a terv-
jóváhagyás és a műszaki átvétel után fizetendő díjak a 
személyes ügyfélszolgálatunk pénztárában (nyitva tar-
tás: H 08.00−19.00, K−CS 08.00−16.00, P 08.00−13.00) 
is befizethetőek. 

A felhasználó személyében bekövetkezett válto-
zást az előző és az új felhasználó köteles a vízmérőállás 
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a 
szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentéseket a változás 
bejelentő nyomtatvány és az átadás-átvételt igazoló 
dokumentumok másolatának benyújtásával fogadjuk el.

Honnan kerülhet még illegális szennyvíz a csatorna-
hálózatba?

A fúrt kútból vételezett víz szennyvíz közcsator-
na-hálózatba juttatása csak a szolgáltató előzetes en-
gedélyével történhet. A házi szennyvízhálózatba jutó 
víz mennyiségének meghatározásához a felhasználó 
vízmérőt köteles felszereltetni és üzemeltetni, melyet a 
szolgáltató a mérő leszerelését és az egyéb illegális be-
avatkozásokat megakadályozó plombával lát el. 

Az engedély nélkül létesített fúrt kutak, melyeket 
a lakóingatlan hálózatára kötve és nem locsolási céllal 
létesítettek, szintén többletköltséget okoznak társa-
ságunknak és áttételesen a becsületes ügyfeleknek is, 
mivel a szennyvízszolgáltatás számlázása a vezetékes 

ivóvíz mérése alapján történik. Ezért a jövőben ezek fel-
derítésére is még nagyobb hangsúlyt fektetünk!

Kifüstöljük az illegális bekötéseket!
A füstgenerátoros vizsgálatokat éves terv szerint, 

rendszeresen végzi társaságunk, így a község legna-
gyobb részét már átvizsgáltuk. Ahol korábban illegális 
csapadékvízrákötést tapasztaltuk, a következő évben 
visszatérünk és ellenőrizzük, hogy az illegális rákötést 
megszüntették-e. Amennyiben nem, ezt újfent jelezzük 
az önkormányzatnak, azaz nem dőlhetnek hátra a ka-
rosszékben az illegális csatornahasználók.

Az illegális csapadékvíz-bebocsátás szabálysértési 
díjának mértékét Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 7/2006. (VIII.25.) sz. (a csapadékvíz 
közcsatornába történő bejutásának megakadályozása 
érdekében, valamint a szennyvíz a közcsatornán történő 
illegális bejutásának megakadályozása érdekében elne-

vezésű) rendelete határozta meg. A rendelet tartalmaz-
za azt is, hogy az így befolyt bevételt a szennyvízhálózat 
karbantartására, tisztítására kell fordítani, azaz a bírság a 
megfelelő helyen kerül felhasználásra.

Az illegális rákötések felderítésére csatornakame-
rás vizsgálatokat is végez a Budajenői Vízművek. A 
berendezéssel a vizsgált csatornaszakaszon található 
bekötések méréssel beazonosíthatók, összevethetőek a 
közműtérképeken szereplő bekötésekkel, ingatlanokkal, 
valamint a fogyasztói nyilvántartásokkal. Eltérés esetén 
a Budajenői Vízművek illegális rákötésként kezeli az 
ingatlant, és visszamenőleg kiszámlázza a szolgáltatás 
igénybevételét. 

Amennyiben az ingatlan esőví-elvezető rendszeré-
nek közcsatornával való összeköttetését a szolgáltató 
állapítja meg, annak tényét hivatalosan jelzi Budajenő 
Község Önkormányzatának. Ez alapján az Önkormány-
zat szabálysértési eljárást kezdeményez, és bírságot vet 
ki az ingatlan tulajdonosára vagy használójára, amelyet 
az Önkormányzat számára kell megfizetni.

Érdemes tehát figyelmet fordítani arra, hogy az in-
gatlanunkon a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése 
szabályosan és károkozás nélkül, környezettudatosan 
történjen, hiszen ez nemcsak a szolgáltató, hanem a fo-
gyasztók érdekét is szolgálja.

 
Budajenői Vízművek Kft.

fax: 06-40 247-742
internet: www.vizmuvek.hu
e-mail cím: vizvonal@vizmuvek.hu

    Nem mindegy, 
hová folyik az esővíz!



Az 1945-1948 közötti időszak rendkívül 
nehéz korszakot jelentett a Magyaror-

szágon élő németség számára. El kellett vi-
selni a kollektív bűnösségből fakadó meg-
bélyegzést, az embertelen, családokat, 
testvéreket szétszakító kitelepítési rende-
let következményeit.

Budajenőt és környékét hatvanöt éve, 
1946-ban érte el a kitelepítési folyamat. 
1946. április 1-jén Biatorbágyról indult el 
az a szerelvény, amely Budajenő német-
ajkú lakosságának 
nagy részét vitte Né-
metország felé. 

Több mint 800 
budajenői kénysze-
rült elhagyni ottho-
nát, minden vagyo-
nát, amelyért egész 
életén át dolgozott.

A Német Nemze-
tiségi Önkormányzat 
szervezésében Buda-
jenő történetének erre 
a legtragikusabb nap-
jára emlékeztünk ápri-

lis 13-án a Fő téri Kitelepítési emlékműnél. 
A megemlékezés a Dicke Schwäne ze-

nekar közreműködésével a magyar és a 
magyarországi németek himnuszával kez-
dődött. . 

Budai István polgármester beszédében 
szólt a svábok és magyarok összetartozá-

sáról a magyar történelem 
sorsfordító időszakaiban, 
és a napjaink legfontosabb 
feladatáról a fiatalok neve-
léséről hogy őrizni tudják a 
hagyományokat. Továbbá 
a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásáról, a múlt és jelen 
generációkon keresztüli 
kapcsolatok megőrzésének 

fontosságáról. Az óvoda sarkán elhelyezett 
emléktáblánál Buchoffer Ferenc a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ma-
gyar és német nyelven elevenítette fel a 
történelem e sötét napjait, a családtól, a 
szülőföldtől való elszakítás és az új hazá-
ban való beilleszkedés nehézségeit.

A Budajenői Vegyes kórus előadása az 
iskolások szépen formált német nyelvű 
szavai erősítették az emlékezők szándékát: 
felejtenünk nem szabad, a múlt ismerete 

elengedhetetlen egy békés, 
megértő és elfogadó jö-
vendő megteremtéséhez.

Az ünnepségen jelen 
volt Gaildorf testvérváros-
unk képviseletében Frank 
Zimmermann polgármes-
ter helyettes és 3 fő német 
delegáció.

A megemlékezés, a ke-
gyelet és tisztelet virágainak 
elhelyezése után a kitelepí-
tettek emlékére Gábor atya 
celebrált szent misével feje-
ződött be.

KiTELEPÍTÉSi 
ünnepség



Szerettünk volna maradandó emléket 
hagyni szűkebb és tágabb környeze-

tünk ápolásáról a gyermekekben és hoz-
zátartozóikban, ezért két napon, kétféle 
programmal készültünk. 

Április 12-én az óvoda és a templom 
előtt rózsa, kankalin, kékszakáll, leven-
dula került az előkészített ágyásokba. A 
SzóSz-tagok kétkezi munkáját Ujj Dezső, 
György Árpád és László segítette, sok 
virág az ő felajánlásuknak köszönhető. 
A terepet az óvodások tisztították meg 
aznap délelőtt, és az óvodán belül ők is 
szorgoskodtak, szépítettek. Okos játé-
kokkal játszani, a rajzverseny ajándékai-
nak örülni, bűvészmutatványokon ámulni, 

táncolni, kézműveskedni azok tudtak, 
akik másnap szüleikkel együtt ellátogat-
tak a Művelődési Házba. Az ültetésről és 
a szombati, egész napos családi együtt-
lét pillanatairól hadd beszéljenek inkább 
a képek. A Szülők Óvodai Szervezetk és 
az óvoda szervezésében zajlott program 
megvalósításában segített még Budajenő 
Önkormányzata, a Dombtető Lakóegye-

sület, a Pro Budajenő,z Egyházközségünk, 
a budajenői Gazdabolt, a pátyi KÓPÉ JÁ-
TÉKBOLT ÉS WEBÁRUHÁZ és a MAPOL 
Faiskola, a budakeszi GOMA papíráruház, 
Bődy Gabi, Béky Andi, valamint a prog-
ramban fellépők. A kiültetett virágok em-
lékeztessenek minket erre a két napra, 
örüljön neki minden arra sétáló!

SzülőK ÓVoDaI SzerVezeTe

Családok tavasza 
2013, Budajenő

Tetra Állatterápiás Csoport bemutatója

Hollanday Andrea ügyességi 
belépőt kért a látogatóktól

A KÓPÉ játszósziget

Élőzenés táncház a Pántlika 
bemutatója után

Magic Hajnalka bűvész műsora

Ültetés az oviban



Hegyaljai Tünde neve so-
kunknak ismerős lehet, 

ám eddigi munkásságát főként 
az óvoda és iskola keretein 
belül működő Ezermesterek 
Kuckójának köszönhetően is-
merhettük. Idén márciusban 
a nagyközönség és a szakma 
számára is bemutatkozott, a 
XVII. Országos Baba- és Mac-
kókészítési Versenyen Mackó 

miniatűr kategóriában 2. díjat, 
Első versenyző kategóriában 3. 
díjat ért el. Ennek apropójából 
beszélgetünk. 

− Fogadd szívből jövő gra-
tulációmat.

− Köszönöm.
− ejtsünk néhány szót a 

kezdetekről. Honnan indul-
tál, hogyan találkoztál a ne-
mezzel, volt-e mester, aki el-
indított ezen az úton, és ho-
gyan váltál ennek a csodás és 
ezerarcú anyag művészévé?

− 2OO9-óta foglalkozom 
nemezeléssel, azóta az életem 

fontos részévé vált. Ekkor vé-
geztem el a népi játszóház-ve-
zetői tanfolyamot, ahol meg-
ismerkedtem a nemezeléssel 
is. Nagyon érdekelt ez az új 
anyag, amit egy marék szőr-
csomóból lehet létrehozni „egy 
kis pancsolással”, ezért részt 
vettem Jaskó Boróka nemezké-
szítő tanfolyamán is. Az alapve-
tő technikákat, fortélyokat tőle 
tanultam.

A következő években auto-
didakta módon fejlesztettem 
tudásom, és a sok-sok tárgy 
elkészítése közben megsze-
reztem a kellő rutint. Folya-
matosan kísérletezem, hogy 
mi mindent lehet elkészíteni 
nemezből, hol vannak a hatá-
rai. Nagyon érdekel a nemez 
térbeli formálhatósága, ezért 
szeretek állatokat, bábokat, 
virágokat készíteni, még a ké-
peimnek is igyekszem plaszti-
kusságot adni.

A nemezelés sokféle lehe-
tőséget rejt magában, egy 
egyszerű sík laptól a komplex 
szobor formáig, bármi lehet 
belőle. A kéz munkájától áll 
össze tárggyá. Azt is mond-
hatnám, hogy a nemezelés, a 
szereteten, a gondoskodáson, 
az odaforduláson alapszik. Tu-
lajdonképpen a kézzel átvihető 
energiáról szól, egy lenyomat 
az alkotóról, mint a rajz vagy a 
kézírás.

− Honnan merítesz inspi-
rációt a mindennapjaidhoz? 

− Alkotómunkámat gyak-
ran ihleti meg a teremtett világ 
szépsége és a gyermeki világ 
játékossága. Sokszor motivál 
két gyermekem ötletessége, kí-
vánsága. Miért szeretem? Mert 
a pihe-puha, lágy gyapjúval 
dolgozni számomra játék, vele 
kiélhetem lelkületem olykor 
gyermeki mivoltát. Játszom a 
színekkel, formákkal, motívu-

mokkal. Célom átmen-
teni a mai ember életé-
be egy darabot a múlt-
ból, átadni a tudást, 
technikát, fortélyokat és 
az alkotás örömét.

Alkotni jó! Ennél egy-
szerűbben megfogal-
mazni nem tudom, de 
azt tudom, hogy meg-

nyugtat, ellazít, ugyanakkor fej-
törést is okoz.

− a budajenői lakosok, fő-
ként az anyukák a „kézműves 
Tünde néni”-ként ismernek, 
az ezermesterek Kuckójának 
köszönhetően. Mióta is töl-
töd be ezt a szerepet az óvo-
dában és az iskolában?

− 6 éve adom át a budajenői 
óvodásoknak a kézművesség 
alapjait. Munkámat a népi ha-
gyományok ünnepköreire, jeles 
napjaira építem. Felelevenítjük 
a még élő, illetve feledésbe 
merülő hagyományainkat, s 
ezek jegyében készülnek alko-
tásaink.

Gyakran dolgozunk termé-
szetes anyagokkal, kísérlete-
zünk, felfedezzük a benne rejlő 
lehetőséget, és így válhatnak a 
gyerekek egy-egy mesterségbe 
belekóstolva „kis-mesterekké”, 

melyet év végén a mesterlevél 
bizonyít. Ezt kíséri egy közösen 
készített mestermű. Ebben az 
évben agyag szélcsengőket ké-
szítünk az „Ezermesterek kuc-
kójának” kapuzárására.

Az iskolában 2 éve tartok 
nemezelő szakkört a gyerekek-
nek. Tavalyi év végén egy szép 
kiállítással zártuk a tanévet. Az 
óvodai Családok Tavasza ren-
dezvényen lévő nemezkiállí-
táson mindenki láthatta az ő 
munkáikat is.

Minden közös nemezelés, 
egy tárgy elkészítése, a minták 
kitalálása, a színek összeválo-
gatása a kreativitást, a  szín- és 
formavilágot, a koncentrációt, 
a monotónia tűrőképességet 
fejleszti.

− Egy nemezeléssel eltöl-
tött délután fáradságos, de a 
végeredmény magáért beszél. 
Nagyon büszke vagyok a gye-
rekekre a kitartásuk miatt.

− Mit jelent számodra a 
„kincs” kifejezés?

− Számomra a legnagyobb 
kincs a családom, a gyereke-
im. De „kincs” lehet egy útszéli 
kő, amelyet később kifestek, a 
gyermekemtől kapott alkotás, 
egy tárgy, mely számomra ér-
téket hordoz. Kincs számomra 
az alkotó munka, amelyben 
sok gyerekkel foglalkozhatok, s 
okozhatok általa örömet, siker-
élményt és önbizalmat.

− Mit gondolsz, a mai vi-
lágban mennyire van létjo-
gosultsága az igazi, kézzel 
készített tárgyaknak, kin-
cseknek?

− A mai korban a kézmű-
vesség “hobbinak” számít. A 
hagyományos kultúrákban a 
kézzel készített tárgyak az élet 
természetes részét képezték.

Nem választották külön a 
kézművességet, a családot, hi-
szen ezek összetartoztak. Tár-
gyaiknak erőt tulajdonítottak, 
énekeltek, regéltek róluk, s volt 
a tárgyaknak szereteten alapu-
ló gyógyító tulajdonságuk is. 
E gyógyító erőből részesült a 
tárgy készítője és a megaján-
dékozott is.

Napjainkban új felfedezését 
éli a nemez, a hagyományokat 

nemez-MESE



tisztelők és az iparművészetet 
kedvelők között.

Készülhet belőle kalap, taka-
ró, játék, használhatjuk a ház-
tartásban…

De mégis úgy érzem, azok 
számára igazán értékes aki 
maga készíti el.

Attól lesz egyedi, megismé-
telhetetlen. 

− a munkáid mind rend-
kívül különlegesek, néme-
lyik számomra némi keleties 
beütést tükröz. Honnan ez a 
hatás?

− A nemezelés egy ősi tex-
tilkészítési technika. Hazája Kö-
zép- és Belső-Ázsia, de ismer-
ték Törökországtól a Balkánon 
át egész Európáig.  A nemez-
készítés szerepe különleges 
a magyar kultúrában. A régi 
nemezeknek története van. 
A tárgyakon megjelenő jelek 
nemcsak díszítőelemek, hanem 
gyakran jelképes, néha védő-
gyógyító szerepük van. A ké-
szítők elmondják a motívumok 
nevét, ezek sokszor történetté 
állnak össze.

Egy közép-ázsiai asszonyt 
idézve: ”Amikor hozzáfogok, 
még csak azt érzem, hogy kell 
készítenem egy nemezt, és 
a     végén én magam is meg-
lepődöm, hogy összeáll egy 
történet, épp az, ami velem, a 
családommal,… történt nem is 
olyan régen.”

Gyakran böngészek e jelek-
minták világában. Néha, telje-
sen magam fejéből mintázok, 
ahogy jólesik, ahogy tetszik.

− Milyen kincsek készül-
nek mostanában a műhe-
lyedben?

− Folyamatosan készülnek 
mackók, nemezbábok, virágok.

Mackóimmal ebben az év-

ben az országos versenyen 2. 
helyezést értem el. A Győrben 
megrendezett Babakiállításon 
a nemezelt Kis herceg babám-
mal a  3. lettem. Mindkettő 
Győr ben, a Zichy-palotában 
volt kiállitva március és április 
hónapban. Képeslapokon lát-
hatjuk majd őket viszont.

Nyáron tervezem a ma gyar-
lukafai nemzetközi nemez-
táborban elkészíteni az első 
bolgár−török nemezszőnyege-
met, és a ruhakészítést szeret-
ném még kipróbálni.

− Hol láthatóak legköze-
lebb a munkáid?

− Legközelebb a kistarcsai 
Pünkösdi Napon lesznek kiál-
lítva a munkáim, majd június 
végén a budajenői Borünne-
pen, és ősszel a Török−Magyar 
Kulturális Intézményben is lát-
hatóak lesznek.

−Gyermekkorodban ho-
gyan képzelted el magad 
felnőttként? Sikerült olyanná 
válnod?

− Gyerekoromban szeret-
tem alkotni, rajzolni, festeni, 
óriási örömet okozott egy-egy 
pályázaton való sikeres részvé-
tel. A legbüszkébb a Kocsis Zol-
tán és Hauser Adrienn Amatőr 
Művészeket Támogató Alapít-
ványának az első díjára vagyok, 
amely olyan motivációt adott, 
hogy ma is szívesen festegetek.

 Felnőttként gyerekekkel 
szerettem volna foglalkozni, és 
valamilyen alkotó tevékenysé-
get végezni. Az egyik a szak-
mám, a másik a “hobbim” lett.

- Tünde további munkájá-
hoz kívánok sok sikert, erőt, 
és sok kis lelkes követőt, akik 
továbbvihetik és éltetik a ne-
mez mesét.

 Készítette: CSIKaI anDrea

Veterán tűzoltó autó 
az óvodában
Az élménnyel gazdagodott II. kerületi tűzoltósági látogatást 

követően 2013. április 29-én tűzoltók egy 45 éves, felújított, 
veterán Mercedes típusú tűzoltó autóval érkeztek hozzánk, me-
lyet csoportonként vehettek birtokba a gyerekek. 

A bemutató idejére a gyerekek gyerekméretű tűzoltóruhát 
vehettek fel, így rövid ideig igazi tűzoltónak érezhették magu-
kat. A csoportok lelkesen, érdeklődően hallgatták a tűzoltók 
bemutatását, akik a tűzoltó autót kívülről-belülről megmutatták 
nekik. Különböző eszközökkel ismerkedhettek meg a gyerekek 
(pl.: tömlővel, csákánnyal, poroltóval, légző maszkkal stb.), ame-
lyek mind a tűzoltók munkáját segítik (a tűzoltás alkalmával).  
A szakemberek nyomatékosan felhívták a gyerekek figyelmét a 
tűz veszélyére, játékosan „gyakorolták”, mit kell tenni tűz esetén. 

Jutalmul a gyerekek beülhettek a tűzoltó autóba.
A rövid ismertetés után minden gyerekről készült egy-egy 

fénykép teljes tűzoltó „felszerelésben”.                    KuruCz VIKTÓrIa

Anyák napja  
Május első vasárnapja anyák napja. 

Óvodásaink másnap köszöntötték 
az anyukákat kis műsorukkal, melyből az 
őszinte gyermeki tisztaság és szeretet 
áradt. Jó néhány édesanyának könnyet 
is csaltak a szemébe… A műsor végezté-
vel mindenki csillogó szemekkel adta át  
kedves kis ajándékát anyukájának.    



Jó előre, már a szülői értekez-
leten felhívta Éva néni és Bori 

néni a figyelmünket, hogy a 
Mici Mackó kiscsoportos gyer-
mekeink mindennapjaiba bete-
kintést nyerhetünk április 8. és 
12. között.

Nagy várakozással készül-
tem erre a hétre, még a két 
nagymamának is szóltam, hogy 
tanúi lehessenek kis unokájuk 
óvodai fejlődésének.  Őszintén 
mondom, hogy ezek a közösen 
megélt pillanatok a gyermeke-
inkkel és az óvodapedagógu-
sokkal minden elképzelésünket 
felülmúlták,  és életre szóló em-
lékek maradnak a szívünkben. 
Nagyon tetszett, hogy erre a 
hétre nem csak anyukák vették 
ki a szabadságukat és fáradtak 
el a nagymamák, hanem az 
édesapák is kíváncsiak voltak 
az óvodai foglalkozásokra.

Mikor beléptünk a csoport-
szobába, családias, jó han-
gulatú, szeretetteljes légkör 
fogadott minket, mely megha-
tározó szerepű a kisgyermekek 
érzelmi fejlődésében. Vendég-
látóink jól felkészülve vártak 
már minket, szülőket, előre át-
gondolva a padok elhelyezését, 
hogy mindenki lásson majd, és 
fényképezni, kamerázni is tud-
jon. Körbenézve a szobában 
megállapítottuk, hogy a kü-
lönböző képességfejlesztő já-

tékok gyönyörűen, tematizálva 
elpakolva, a kis ágyacskák gon-
dosan egymásba rakva, papír 
zsebkendő a nedves orrocskák-
nak előkészítve volt, hogy min-
den figyelem már csak a gyere-
kek tanítására fordulhasson.

A szakképzett óvodai pe-
dagógusok kreatív ötleteivel, 
a gyermekek kézimunkájával 
volt telis-teli a fal, mely meg-
hitté és barátságossá varázsol-
ta a fehér falakat. Láttuk, hogy 
a szobában lehetőség nyílik a 
gyermekek folyadékigényének 
rendszeres pótlására, tízóra-
iként gyümölcsöket kínálnak 
számukra, megtanítják őket 
az evőeszközök használatára, 
az étkezési szokásokra, me-
lyet − legnagyobb örömünk-
re − már otthon az asztalnál is 
tapasztalhatunk  3 és fél éves 
kisfiunknál. Két nyelven, ma-
gyarul és németül kívánnak jó 
étvágyat egymásnak, ügyesen 
használják az evőeszközöket, 
elpakolják a tányérokat és po-
harakat, és addig nem állnak 
fel az asztaltól, amíg mindenki 
be nem fejezte az étkezést. Ter-
mészetesen minden evés előtt, 
párokban, sorban állva mennek 
ki a mosdóba, utána megmos-
sák a kezecskjüket, és boldo-
gan mutogatják, hogy milyen 
finom, szappan illatú lett az a 
dadusok legnagyobb örömére, 

akik ilyenkor meg- megölelge-
tik mindannyiukat.

A kiscsoportosok élete is 
rendszerben van, minden nap-
ra más jellegű játékos foglalko-
záson vesznek részt gyermeke-
ink, és fejlődnek az élet minden 
hasznos terültén. A fejlődé-
sükhöz szükséges eszközöket 
elképesztő találékonysággal és 
pedagógiai szaktudással alkal-
mazzák az óvó nénik, melyből 
többet fel is jegyeztünk ma-
gunknak, otthoni használatra.

Az első napon egy igazi báb-
színházi programra láttak min-
ket, szülőket vendégül, ahová 
mindenkinek jegyet kellett vál-
tania. Mi oldalt ültünk, a gyere-
kek pedig két sorban szemben 
az előadással. Szépen, a már 
kialakult kis barátságok sze-
rint foglaltak egymás mellett 
helyet huncut kíváncsisággal 
kacsingatva a színfalak felé. A 
darabot, a Kiskakas gyémánt fél 
krajcárját, először az óvó nénik 
játszották el, majd jelentkezés 
alapján a következő bemu-
tatón már a gyerekek húzták 
a kezecskjükre a különböző 
bábukat, és mesélték el szó-
ról szóra a történetet. Utána 
a kicsik fejlettségi szintjének 
megfelelő képességfejlesztő 
kérdésekkel mélyítették el a 
mese részleteit, mondanivaló-
ját. Kreatív képességfejlesztés 

gyakorlatként pedig színes 
ceruzákat készítettek minden 
asztalra a dadusok, ahol egy-
más mellett az óvó nénik segí-
tő instrukciói alapján kiskakast 
lehetett kiszínezni. Közben az 
óvó nénik újra és újra rákérdez-
tek a kakas testrészeinek  nevé-
re, utánozták együtt a hangját, 
és megbeszélték, hogy mi a 
kakas feladata a baromfiudvar 
lakói között. Az a gyermek, aki 
mást szeretett volna csinálni, 
helyet, lehetőséget és eszközt 
kapott, és szabadon mást ké-
szíthetett. A dadusok minden 
munkafolyamatban besegí-
tenek a terítéstől  a gyerekek 
mosdóba kísérésén keresztül, 
az átöltözésen is, hiszen egész 
nap a csoportszobában tevé-
kenykednek . A tisztaság  és a 
zökkenőmentes pedagógiai 
munka elvégzése a dadusok 
fáradhatatlan munkájának is az 
eredménye.

A második napon a külső vi-
lág megismeréséről szólt, ahol 
egy nagy vidéki kertet állatok-
kal és azok lakhelyével ábrázol-
tak egy külön erre a célra, gyö-
nyörűen elkészített tablón. A 
tablón a természeti séták alatt 
összegyűjtött leveleket, diót, 
kukoricahéjat használtak fel az 
óvó nénik, amitől még köze-
lebb érezték magukat a gyerek 
a környezethez. Kérdésekkel 
vezették rá a kíváncsi gyerme-
keket a helyes válaszokra a ké-
peken keresztül, miszerint: hol 
laknak az állatok, milyen han-
got adnak ki, melyik állat tud 
repülni, melyik miért nem, cso-
portokba szedve megtanulták 
a gyűjtőneveket, mint például 
azt, hogy mit jelent az,  hogy 
háziállat és mi az, hogy vadállat.

A válaszokat igyekeztek je-
lentkezés útján elmondani, mi-
közben játékosan elsajátították 
az egymásra való odafigyelést, 
tiszteletet és türelmet.

Az egyik kedvenc napunk a 
néptánc napja volt, ahová az 
óvodai vezetés jóvoltából profi 
néptánc oktatás és élő zené-
vel kísért munka folyt. Ennek a 
hangulata a szülői lábakat és 
kezeket is megmozgatta, na-
gyon élveztük mindannyian. Jó 

nyílt hét az óvodában!
-  AnyA szemszögéből...



volt látni, hogy gyermekeink 
szívesen táncolnak, énekel-
nek, ismerik a magyar nép-
dalokat, mondókákat, népi 
játékokat.

A néptáncra a kislányok 
pörgős szoknyát vettek fel, a 
kisfiúk pedig fehér ingbe öl-
töztek át. 

Testnevelésen szintén vál-
tóruhában végzik a feladato-
kat a gyermekek, amit, nagy 
meglepetésünkre, mindany-
nyian próbálgattak egyedül 
átvenni kisebb-nagyobb se-
gítséggel. Az önállóságra való 
nevelést ebben is láttuk meg-
mutatkozni, még ha otthon 
nem is így megy a minden-
napokban, de a közösségben 
való sikeres részvételnek az 
egyéni feladatmegoldás az 
elengedhetetlen eleme. Ezen 
az órán játékos formában 
mutatták be a padon, mint 
a hídon való átkelést, amivel 
az egyensúlyozási képessé-
geiket gyakorolták. Fegyel-
mezetten, sorban állva vára-
koztak, hogy átkelhessenek 
mindannyian egyenként a tó 
felett. Majd a medve lábnyo-
mait követve el kellett jutniuk 
a mézes csuporhoz, de úgy, 
hogy közben ne vegyék ész-
re őket a méhecskék. Nagyon 
élvezték az óvó nénik válto-
zatos, fantáziadús játékait, és 
közben jól átmozgatták a kis 
testük minden egyes részét.

Vizuális kezdeménye-
zésként az utolsó napon 
egyszerű alapanyagokból, 
melyek minden háztartás-
ban megtalálhatóak só-liszt 
gyurmát készíthetteks abból 
pedig kiegészítőkkel sünit 
varázsoltak.

Ezt a kedves sünit hoz-
hattuk haza ajándékba, mely 
méltó helyet kapott a szobá-
ban, és amikor ránézek, min-
dig ez a közösen megélt cso-
dálatos hét mosolyt fakaszt 
az arcomra.

Köszönjük Éva és Bori né-
ninek, a dadus néninek és Ani 
néninek, hogy láthattuk gyer-
mekünk óvodai napjait.

Életre szóló emlék marad
zaránDy KInGa,  szülő

Kolompos együttes 
előadása
Az óvodások április 17-én, szerdán a Kolompos együt-

tes tavaszi műsorán vehettek részt a Művelődési Ház-
ban. A jó hangulatú, vidám, játékos, néptáncos-zenés „mu-
latság” élő zenéjével teljesen elvarázsolta a gyermekeket. 
Tavaszköszöntő, naphívogató, esőcsalogató dalokkal igye-
keztek siettetni a természet újjászületését, melyet különbö-
ző mozgással kísértek a gyerekek. A kiszézéssel is megis-
merkedhettek az óvodások, és a „megkésett húsvéti locsol-
kodás” sem maradhatott el. Az együttes műsorába beépí-
tett tréfákkal tette színesebbé az előadást, melyen nemcsak 
a gyerekek, hanem a felnőttek is jól mulattak. Közös tánco-
lással zártuk a vidám délelőttöt.                         ÉHleiTeR Tünde

tűzoltó leszek vagy katona?
Nagy várakozással és teli hátizsákkal indultak neki 

budajenői óvodások nagycsoportosai a kaland-
nak: felkeresték a Budakeszi úti, II. kerületi Tűzoltóságot. 

A Tűzoltóság szakemberei büszkén mutatták be 
szeretett szakmájukat. A gyerekek sorra kipróbálhat-
ták a tűzoltósisakot, a tűzoltásnál és mentéseknél 
használatos eszközöket. Mindenki belülről is meg-
szemlélhette az autót, s felülhetett még a tűzoltóau-
tó kormányához is. De bepillanthattak a gyerekek a 
tűzoltók hétköznapi munkájának nehezébe: kipró-
bálhatták a tűzoltócső gurítást és a tömlő görgetést, 
de nem maradhatott el a rúdról való lecsúszás sem. 

A kedves tűzoltó bácsik egy próbariasztást is csináltak: 
volt sziréna és kétperces gyors készülés, hisz éles riasztás esetén is ennyi idő alatt kell elhagyniuk a telepet. 
Hamar elrepült az idő, a tűzoltók nem győzték a gyerkőcök kívánságait teljesíteni és kérdéseiket megvála-
szolni. Mindenki nagyon jól érezte magát. Teli élményekkel várták a kis tűzoltójelöltek a hazafelé tartó buszt.   
A kérdés pedig továbbra is ott van a fejecskékben: tűzoltó leszek vagy katona?                   VanÓ zSuzSa, szülő

májusfa  
állítás  
az óvoda  
udvarán
Ha kicsit megkésve is, de megéke-

zett a várva várt tavaszi idő, ki-
pattantak a fákon a rügyek, kizöldült a 
határ. Már évek óta hagyomány, hogy 
a május 1-je előtti délelőttön a gye-
rekekkel az óvoda udvarán májusfát 
állítunk. Idén sem volt ez másképpen, 
a gyerekek élénk kíváncsisággal vették 
körül a májusfát, és lelkesen segéd-
keztek a feldíszítésében. Színes krepp-
papír csíkok kerültek a fa ágaira, amik 
aztán vígan lobogtak a tavaszi szélben. 
A díszítés végeztével körbeálltuk a fát, 
és körjátékokat játszottunk, tavaszi da-
lokat énekeltünk.

Jó volt látni a gyerekek arcán az 
örömöt és tudni, hogy ezen a vidám 
és mozgalmas délelőttön nem csak jól 
éreztük magunkat, de életre hívtunk 
egy olyan népszokást is, ami mára már 
kezd a feledés homályába merülni.

BenKe BorBála



„Utazás Babilonba”
Március végé, a két má-

sodik osztállyal elláto-
gattunk Budapestre a Babilon 
Élmények Házába. Két kiállítást 
nézhettünk meg, az egyik a Tu-
tanhamon múzeum, ahol egy 
kis ízelítőt kaptunk az ókori 
egyiptomi kultúrából interak-
tív módon. A gyerekek egy kis 
időre egyiptomi „Istenekké” 
válhattak, és dönthettek jó és 
rossz között. A másik kiállítás a 

Babilon center volt, ahol tudományon alapuló játékokat, érdekességeket lehetett 
kipróbálni 3 szinten.  Programunk végére a „kis istenek” visszaváltoztak eleven 
gyerekekké, és sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Húsz évvel ezelőtt, 1993-ban három 
tanárral és 12 növendékkel kezd-

tük meg a fiatalok zenei nevelését a 
Kiss Zenedében. Egy 36 négyzetméteres 
pesthidegkúti helyiségben tartottuk az 
első zeneórákat. A férjem, Kiss István és az 
általam alapított iskolában ma már közel 
700 gyermek és fiatal tanul. A legfiatalab-
bak háromévesek, a legidősebbek pedig 
húszas éveik elején járnak. 

Az alapfokú művészeti iskola fennállásának huszadik évfor-
dulója alkalmából Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési 

Központban április 19-én 18 
órai kezdettel   gálaműsorral 
emlékeztünk az elmúlt két 
évtizedre. Az ünnepi elő-
adást megtisztelte jelenlété-
vel többek közt Budai István, 
Budajenő polgármestere is. 

A műsorban budajenői 
tanulók is felléptek, köztük 
Ádám Tamás volt növendé-

künk, aki a hegedűművészi pályát választotta hivatásául. Jó volt 
látni a sok tehetséges fiatalt és velük együtt ünnepelni.      

   KISSné SzűCS MarIann, iskolafenntartó

A Kiss zenede 
20 nagyszerű éve

15 éves a Budajenői Pántlika Gyermektánc-
csoport és művészeti vezetője, Dalosné 

Kovács Györgyi 35 éve kezdte táncos pályafu-
tását. 2013. május 5-én a Hagyományok Há-
zában jubileumi gálaműsorral ünnepelhette 
meg a Budajenői Pántlika Gyermektánccso-
port fennállásának 15 éves évfordulóját. 

Méltó környezetben, telt ház előtt adhat-
tuk elő a táncainkat. A kalotaszegi és tyukodi 
szólószámok mellett a Pántlika Gyermek-
tánccsoport dunántúli üveges, botos tánca, 
majd zempléni mulatsága; az énekes lányok 
Galga menti dalcsokra meghozta a vastapsot. 
A színpadon négy generáció tagjai táncoltak 
a Rojtos együttes és Kovács Tünde, valamint 
a Tabulatúra együttes muzsikájára. A Buda-
jenő−Telki Székelytársulat felcsíki, majd ma-
rosszéki táncokat mutatott be. Visszajöttek 
közénk az alapító pántlikás tagok is, akik ere-
deti moldvai öltözékben előadott dalaikkal 
és táncaikkal tovább emelték az est fényét. A 
fináléban kicsik és nagyok együttes produk-
ciója fergeteges befejezése volt a műsornak. 

Köszönjük a tánccsoport nevében is min-
denkinek, aki a 15 év alatt velünk tartott és 
támogatott!

KoVáCS GyörGyI, KoVáCS TünDe

Sportos,  
dolgos majális
A budajenői tanári kar idén új ötlettel 

tette színesebbé május 1-jét. Tíz ál-
lomásból álló  „akadályversenyt” hirde-
tett, melyen a tanulók menetlevéllel vettek 
részt. Lehetett a célba dobást gyakorolni 
vagy célba rúgni, ugrókötelezni, hullahop-
pozni, zsákban futni, tollaslabdázni, vizes 
lufit dobálni, játékos akadálypályán végig-
menni. 

Ezen kívül még az eszüket is jól kellett 
forgatni a gyerekeknek az egyik állomáson. 
Minden egyes teljesített feladat után alá-
írást gyűjthettek, s akinek összegyűlt a 10 
aláírása, pontjait − ledolgozott kalóriáiért 
cserébe − édességre, csokira válthatta be. 
Délután, aki még nem fáradt el,  métázha-
tott, kézilabdázhatott vagy akár focizhatott is. 
Reméljük, hogy mindenki kellemesen elfáradt!

    Pántlika 
15 éves jubileumát ünnepelte



otp-mol 
Bozsik 
program  
- budajenői 
siker
Interjú  Szabó Somával, aki 

a 2012−2013-as tanévi ren-
dezvényeken kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott.

− Mióta focizol?
− Már hat éve (11 éves vagyok).
− Ki a kedvenc focistád?
− A kedvencem Neymar, ő a 
példaképem.
− Mivel érdemelted ki a díjat?
− Rendesen járok edzésre, és 
a meccseken a maximumot 
nyújtom.
− Mi a célod felnőtt korodra?
− Egyértelműen focizni szeretnék.
− Melyik csapatban akarsz hí-
ressé válni?
− Jó lenne a Barcában.
− Ki tanított focizni?
− Az edzőm és az apukám.
− Hobbyból vagy komolyan 
focizol?
− Komolyan űzöm a sportot.
− Miért kezdtél el focizni?
− Mert az apukám is focizik.

Köszönjük az interjút, gratu-
lálunk, és további sikereket kívá-
nunk neked!

(Az interjú készítői a 4. a osz-
tályból  Bíró Boglárka, Holló Do-
rottya, Kovács Márk, Mészáros 
Vince, Szücs Péter, Tolnay Dorka 
és Zolnay Hanna.)

    Pántlika 
15 éves jubileumát ünnepelte

Falu majális és 
Motorszentelés
Az időjárás idén is kegyes volt a majálisozókhoz, 

verőfényes napsütésben volt része 
ünnepelni annak, aki 
május 1-én kilátoga-
tott a Budajenői Fü-
ves Focipályára. 

Kicsik és nagyok 
egyaránt találtak ma-
guknak programot. 
Az aprókák csúszdás 
ugrálóvárban vezet-
hették le energiáikat, 
az anyukák-apukák 
nagy örömére, és pihenés ké-
pen az óvó nénik és a HÍD Szo-
ciális Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt.

A nagyobbakat színes 
sportprogram várta az iskola 
szervezésében, ahol a feladatok 
teljesítése után jutalmat is kaptak.

A felnőtt korosztály a sörsátorban, helyben főtt-sült 
ételeket, hideg italokat fogyaszthattak.

Elmaradhatatlan volt a lángos köszönet érte az óvo-
da konyhásainak, és a fagylalt is.

A délutánt a motorszentelés koronázta meg, ahol 
évről-évre gyarapodó számú  motoros vesz részt. A 
gyülekező a templom előtti téren volt. A szenteltvízzel 
való áldás sem maradhatott el idén sem, Gábor atya ce-
lebrálta a motorszentelést. Ezután mindenki felpattant 
motorjára, és rövid utat tettek Zsámbékig és vissza.

A motorosok visszaérkezésük után a focipályán 
gyűltek össze, ahol jó hangulatú baráti beszélgetéssel 
telt el a délután, az érdeklődők pedig egészen közelről 
is szemügyre vehették a „ motor csodákat”.

májusFa 
állítás 
Magas, színes, díszes – ilyen a 

májusfa. Az idén második alka-
lommal került hagyományteremtés 
céljából felállításra a falu Májusfája, 
a Ringlein Tánccsoport és a Dicke 
Schwane Zenekar közös szervezésé-
ben. Jó volt látni, hogy a kezdemé-
nyezés új követőkre is talált, és kö-
zel 100 fős lelkes falubeli ünnepelte 
együtt e szép- régi népszokást.  



tucatnyi éremmel 
tértek haza a vb-ről a 
budajenői kempókák

Eredményes világbajnoki 
szereplésen vannak túl 

a budajenői kempósok. A 
Törökországban rendezett 
tornán 12 érmet szereztek a 
helyi sportolók.

12 dobogós helyezéssel 
zártak a Budajenő Kempo 
Klub versenyzői az április 
25. és 27. között, a törökor-
szági Antalyában rendezett 
kempo világbajnokságon. A 
4 földrész 40 nemzetének legjobbjait felvonultató mezőnyben hat 
budajenei harcos lépett tatamira: Megyeri Szabina, Bartha Boglár-
ka, Lacza Ábel, Soós András, Karácsonyi Krisztián és Jarabek Lajos 
egyaránt szerzett érmet.

ereDMényeK:
Megyeri Szabina 1. hely (semi contact), 2. hely (submission), 3. 
hely (fegyveres kata); Bartha Boglárka 3. hely (kata); Lacza Ábel 1. 
hely (semi contact), 3. hely (submission, full contact); Soós And-
rás 3. hely (semi contact); Karácsonyi Krisztián 2. hely (semi és full 
contact); Jarabek Lajos 1. hely (semi contact), 2. hely (full contact).

A Nemzetközi Kempo Szövetség (IKF) döntése értelmében 
a 2014. évi világbajnokságot Magyarország rendezi, így a jenei 
kempókák hazai környezetben küzdhetnek majd jövőre.
Budajenő, 2013. április 30.

ToVáBBI InForMáCIÓK: www.FIGHTPonT.Hu
PeCSu PreSS – www.PeCSu.Hu

Értesítjük Budajenő tisztelt lakosságát, hogy az AVE 
Tatabánya Hulladék gazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.

2013. június 13-án

végez BuDaJenő településen.

a lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál 
keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy).

nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési 
törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, valamint az olyan 
méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges 
(pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.), a gumiabroncs (a 20/2006(IV.05) 

KVVM rendelet 5§(3) bekezdés d.) pontja alapján).

A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön 
megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el.

érdeklődni: a 34-513-947 vagy a 34-513-955 
telefonszámon lehet.

a loMTalanÍTáS a laKoSSáG réSzére 

TérÍTéSMenTeS
a lom kihelyezhető:  

2013. június 13-án reggel 6 óráig.
Az elszállítás a település egész területén folyamatosan történik.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak 
a meghirdetett időpontban helyezzék el ingatlanaik elé oly 

módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen, és a 
közlekedést ne akadályozza.

Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük.
aVe Tatabánya rt. Hulladék gazdálkodási  és Környezetvédelmi rt.

TavaSZi 
loMTalanÍTáST 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Budajenőn 
2013. június 4. és 6. között

tartunk.

a vizsgálat ideje: 

Június 4-én és 6-án (kedd, csütörtök)  800–1400 óráig;

Június 5-én (szerdán) 1200–1800 óráig.

a tüdőszűrés helye: Művelődési Ház  
(Budajenő, Fő utca 18.).

a TüDőSzűréS aJánloTT!
Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a 

tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB-KÁRTYÁT,  
VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ 

IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

TüDőSzűréST



egyéni csoportos anGol oktatás Budajenőn 
képzett anyanyelvi és angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777

tájéKoztató 
a temető 
üzemel tetésről
2013. május 1-jétől a Budajenői köztemető üzemeltetését 

az önkormányzat vette át a Gyertyaláng Kegyeleti Szol-
gálat Kft.-től. A temető üzemeltetését az önkormányzat 
egy részről a gondnokság, másrészről megbízott által látja 
el. A ravatalozó használatával kapcsolatban 0−24 óráig a 
06-30-312-69-07 számon ifj. Bernáth Mihály áll a lakosság 
rendelkezésére, míg sírhely megváltással, sírhely kitűzéssel 
és egyéb temetővel kapcsolatos nyilvántartással Püspök 
Melindát (Tel: 06-20-498-5745, naponta 8−18 óráig) kell a 
továbbiakban keresni. Egyéb felmerülő kérdésekben az ön-
kormányzat az illetékes. A kegyeleti szolgáltatást továbbra 
is a hozzátartozó által választott engedéllyel rendelkező te-
metkezési szolgáltató végzi.




