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Minden testvérvárosi kapcsolat lelki lényege az egymástól távol élő, 
más kulturális és társadalmi viszonyok között nevelkedett embe-

rek barátságának elősegítése. Az ekkor szerzett tapasztalatok tele van-
nak meglepetésekkel, új, érdekes felfedezésekkel, örömteli pillanatok-
kal és egymást erősítő gesztusokkal. Az élet óriási értékeit hordozzák 
tehát. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat is rengeteg, már el nem 
téphető baráti-családi kapcsolatot gyümölcsözött. Mindezzel sokkal 
gazdagabb lelkileg a falunk, emellett bizonyos európai értékek szintjén 
felvilágosultabb, magabiztosabb és a magyar sajátosságok és körülmé-
nyek bemutatásának lehetőségével élve büszkébb és öntudatosabb is.

M. Cs. A.

„Van olyan kötelék, ami több embert, országokat,
akár földrészeket fűz egybe.
Oly sok minden lehet kötelék.
Nyelv, szokás, történet, egy tárgy, egy helyszín...
vagy csupán egyetlen szó… Ez a szó… nem csupán egy szó.
Több annál. Kötelék. Ennek a szónak… jelentése köti őket össze.
A benne lévő érzés.”
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A közigazgatás területén a nyári úgyneve-
zett  uborka szezontól függetlenül fontos-

nak tartom, hogy tájékoztassam a lakosokat 
néhány olyan kérdésről, ami ehhez az időszak-
hoz kötődik, illetve a település lakói számára 
fontos információk.

Az önkormányzatokat nem egyformán 
érintették az új közigazgatási rendszerre tör-
ténő áttérés hatásai. Például a feladat alapú 
finanszírozás hogyan érintett bennünket. A 
két évvel ezelőtti statisztikai adatok alapján 
került sor az ez évben bevezetett adóság kon-
szolidáció utáni adóterhek megváltoztatására. 
Az iparűzési adóból megvonásra került úgy-
nevezett beszámítási összeg a 2011-es adatok 
alapján lett megállapítva, ami akkor duplá-
ja volt az ez évi várható adóbevételnek. Ami 
azt jelenti arányait tekintve, hogy 2013-ban 

a megvonások után a két évvel ezelőtti keret 
20-25%-val gazdálkodhatunk.  A személyi 
jövedelemadó 2013-ban 100%-ban került 
megvonásra. Mit jelent ez számunkra? Buda-
jenő az agglomeráció egyik azon települése, 
ahol nincs jelentős ipari és szolgáltatói tevé-
kenység. Viszont van számos olyan polgár, aki 
átlagon felüli jövedelemmel rendelkezik. Ezért 
a személyi  jövedelemadó bevételünk kedve-
ző volt. Ez megszűnt. Ami azt jelenti, hogy a 
legtehetősebb polgár után is annyi a normatív 
állami juttatásunk, mint a legkevésbé tehe-
tősnek. A legtehetősebbek azzal járulhatnak 
hozzá a település általános működéséhez, ha 
a helyi kötelezettségeiket időben teljesítik. Ne 
az önkormányzatnak kelljen külön felszólítá-
sok, és ezzel járó kiadások útján érvényesíteni 
azt. Budajenőn az iparűzési adó 1,6% ezt azért 
tartjuk ezen a szinten, hogy a Budajenőn élő 
vállalkozók lehetőleg ide adózzanak. Nehezen 
felfogható számomra, hogy valaki idehoz egy 
viszonylag jól adózó céget tavaly, és az idén 
visszaviszi egy olyan helyre, ahol magasabb 
arányban adózik. A gépjármű adó 60%-nak 
megvonása is jelentős teher számunkra, mivel 
a gépjármű állományunk is viszonylag magas 
volt. 2013-ban a tavalyi bevételünk 40%-val 
gazdálkodhattunk.

Az adó kintlévőségünk jelentős.  Ezt az új-
ság korábbi számaiban megjelent fekete listá-
ból is láthatták.  Hatékony lépéseket tettünk a 
kintlévőségeink csökkentése érdekében. A tör-
vényi lehetőségeinken belül számos fizetés és 
nyugdíj levonást érvényesítünk folyamatosan. 
Néhány egyedi levonás a havi 200.000 Ft-ot is 
eléri, ami a fizetés 30%-a.  Ebből látszik, hogy a 
munkakörtől függetlenül érvényesítjük a kint-
lévőségek ilyen formájú behajtását. A telekadó 

hátralék több mint felénél már jelzálog terheli 
az ingatlanokat. Van olyan ingatlan, amit kö-
zel 60 millió forint jelzálog terhel. Elértük azt, 
hogy kintlévőségeink jelentős részének behaj-
tása valamilyen formában közép és hosszú tá-
von biztosítva van.  Folyamatosan élünk a ban-
ki inkasszó eszközével is. Ezzel párhuzamosan 
fontosnak tartjuk a nehéz helyzetbe került 
adósok segítését, akik törekszenek együtt 
működni az önkormányzattal. Szinte minden 
esetben elfogadtuk azokat a részletfizetési 
kérelmeket, melyek az adóévben kezelhetők. 
Esetenként még hosszabbat is.  A bírságok 
tekintetében is a lehetőségeinken belül ru-
galmasok vagyunk. Nem az a célunk, hogy az 
embereket még lehetetlenebb helyzetbe hoz-
zuk. Azt viszont mindenkinek meg kell érteni: 
Azok a polgártársaink, akik a település felé a 
kötelezettségeiket teljesítik jogosan elvárnak 
egy bizonyos ellátási szintet. Ezt a szintet csak 
akkor vagyunk képesek biztosítani, ha a köz-
ponti támogatás mértéken túl a helyi polgárok 
döntő többsége kötelezettségei teljesítésével 
ehhez hozzájárul.

Az államilag támogatott kötelező feladatok 
ellátása területén elég sajátos a helyzetünk. 
Megint előjön a statisztika, a település lélek-
száma, ami 2011-ben 1884 fő, ma talán már 
igen közel van a 2000 főhöz. El kell látnunk 
közétkeztetéssel egy 226 fős iskolát, üze-
meltetnünk kell egy 110-120 fő közötti óvo-
dát, ami egy 3000 fő körüli településnek felel 
meg. A külterületi zöldterületünk is jelentősen 
nagyobb a hasonló településeknél. Az útkar-
bantartásra biztosított keret is lényegesen ala-
csonyabb a település sajátos út helyzeténél. 
Jelentős az alápincézett út. Ezért Budajenőn 
sok esetben nem egyszerű útkarbantartásról, 
kátyúzásról van szó. Minden évben van 2-4 út-

beszakadás, amit eddig visszmajor terhére az 
állam elvégzett. Ez megszűnt. A Hilltop sétány 
melletti árok a lejtési szöget figyelembe nem 
vevő helytelen kialakítás miatt rendszeresen 
beszakad. Az eseti javítgatása millió feletti ösz-
szeg. A teljes rendbetétele 10-15 millió forint-
ba kerülne.  Ebből is látható, hogy a létszám 
után járó kiosztott évi keret harmadát sem te-
szi ki a valós igénynek. 

Budajenő, mint számos más felelősen gaz-
dálkodó település az előző állami támogatási 
rendszerben kialakította a finanszírozhatóság 
sajátos rendszerét. Ez most jelentősen meg-
változott. Nem volt jelentős hiteltartozásunk.  
A tőlünk üzemeltetésre átvett iskola és a hitel 
törlesztés felébe sem került az önkormány-
zatnak, mint ami az új állami támogatási 
rendszerben tőlünk megvonásra került. Ezzel 
kapcsolatosan megkerestem a Belügyminisz-
térium illetékes vezetőjét, hogy a hasonló 
sajátos helyzetben lévő települések kapjak ál-
lami támogatás kiegészítést. Bízom benne in-
dokaim megértésre találnak. Az önkormányzat 
a maga részéről is mindent megtett bevételei 
növelésére. Nem csak a helyi polgároktól, ha-
nem keres más bevételi forrást is, kihasználva 
a település iránt lojális polgárok kapcsolati 
tőkéjét. Szeretném, ha az új támogatási rend-
szer figyelembe venné a települések sajátos és 
régiónként és jelentősen eltérő helyzetét. Ne 
csak fűnyíró elv szerűen egységes séma alap-
ján kezelnék a településeket.

A nyár hozza magával a vakációs han-
gulaton túl áldásait is. Ilyenkor kezdődik az 
egyre többeket kínzó pollenszezon, különö-
sen a parlagfűé. Ilyenkor végzünk zajosabb 
munkákat. A vegetáció, ha nem kezeljük, sok 
bosszúságot okozhat a körülöttünk élőknek. 
Legyünk egymással figyelmesebbek. Az elmúlt 
időszakban elfogadott közösségi együttélést 
szabályzó rendelet többek között ezeket a te-
vékenységeket is szabályozza a településen. Jó 
lenne, ha nem a rendelet szankciója, hanem az 
egymás iránti figyelmesség az, ami elfogadha-
tó lenne mindnyájunk számára. A közelmúlt-
ban történt kisebb katasztrófa-helyzetben, 
amikor egy 40-50 méter magas nyárfa kidő-
lése veszélyeztetett egy lakóházat, az elektro-
mos vezetékeket és az arra közlekedőket. Az 
igen veszélyes helyzetet a kivonuló tűzoltók 
gyors szakszerű tevékenységgel hárították el a 
Pátyi utcában. Gyakorlatilag a Hilltop lakópark 
egyetlen megközelítési útja másfél –két óráig 
le volt zárva. A tűzoltók egyetlen problémája a 
kommunikációt nehezítő térerő hiánya volt. Ez 
is igazolja, hogy Budajenő 60%-os korlátozott 
térerő lefedettségét meg kell oldani. A várako-
zók döntő többsége megértve és elfogadva a 
helyzetet türelmesen várakozott. Köszönöm a 
megértést és türelmet.

A nyár hátralévő részében kívánok kedves 
Mindnyájuknak kellemes pihenést, aki már 
azon túl van, alkotó hasznos munkát.

Tisztelettel: 

Budai István, polgármester

Polgármester
  válaszol
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Tájékoztató 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. JÚNIUS 26-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Vagyongazdálkodási  
terv megalkotása
A nemzeti vagyonról szóló törvény 
szerint a helyi önkormányzatoknak 
közép és hosszú távú vagyongazdál-
kodási tervet kell készítenie. A tervek 
alapvetően a rendelkezésünkre álló va-
gyont leltározzák. A Képviselő-Testület 
ennek megfelelően elfogadta  az Ön-
kormányzat közép és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervét. Mindkét terv 
tartalmazza azokat az információkat, 
amelyek valószínűsíthetően megvaló-
sulnak 2017-ig. 

Rendeletalkotás a közösségi  
együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről
Hatályban lévő helyi rendeleteinkben 
meghatározott kötelezettségek, ma-
gatartásformák megszegőivel szem-
ben szankció érvényesítésére  szükség 
van, ezért a Képviselő-Testület által 
elfogadott rendeletben szabályozza a 
közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeit. A lakosságot 
érintő kötelezettség miatt a rendelet 
teljes egészében közöljük.

Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének
12/2013. (VI.27.) számú rendelete 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi ren-
deletet alkotja.

I. rész
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed 
Budajenő Község közigazgatási terü-
letén minden – a II. részben meghatá-
rozott magatartást megvalósító – ter-
mészetes és jogi személyre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre. 

Eljárási szabályok
2.§
(1) A közösségi együttélés 
szabályait megsértő magatartás meg-
valósítása miatt közigazgatási hatósá-

gi eljárást hivatalbó, vagy bejelentés 
alapján kell lefolytatni.
(2) A közterület-felügyelő, va-
lamint a jegyző vagy a polgármesteri 
hivataljegyző által felhatalmazott ügy-
intézője a rendelet II. részében megha-
tározott magatartások esetén helyszíni 
bírság kiszabására jogosult.
(3) Az eljárás lefolytatására a 
közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
(4) A közösségi együttélés 
szabályait megsértő magatartás meg-
valósításával kapcsolatos közigazgatá-
si hatósági eljárás lefolytatása a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 

Jogkövetkezmények
3. §
(1) A rendelet II. részében 
meghatározott magatartást megva-
lósítókkal szemben ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírság, illetve százöt-
venezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság kiszabásának van helye, amely 
bírság ismételten is kiszabható.
(2) A hatóság a pénzbírság ki-
szabásának alkalmazását határozatban 
mellőzheti, amennyiben a közösségi 
együttélés szabályait sértő magatartás 
csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is 
kellő visszatartó hatás várható.
(3) Közigazgatási bírság ki-
szabásának mellőzése esetén is fel kell 
hívni az elkövető figyelmét, hogy a 
jövőben tartózkodjon hasonló cselek-
mények elkövetésétől, tartsa be a jog-
szabályokat és a közösségi együttélés 
szabályait. Tájékoztatni kell ugyanak-
kor az ismételt elkövetés lehetséges 
jogkövetkezményéről.
(4) A jogkövetkezmények al-
kalmazása során figyelemmel kell lenni 
az elkövető személyi körülményeire, 
az elkövetett kirívóan közösségellenes 
magatartás súlyára és arra, hogy az al-
kalmazott jogkövetkezménytől meny-
nyiben várható visszatartó erő. 
(5) A közigazgatási bírság 
mértékének meghatározásakor érvé-
nyesíteni kell a fokozatosság elvét.

II. rész
Közösségi együttélés szabályaiba 
ütköző magatartások
4. §
(1) Zöldfelület fenntartásá-
val végzett, nagy zajjal járó, motoros  
kaszálás,- fűnyírás, - favágás és meg-
munkálás, sövénynyírás, permetezés, 
továbbá a hasonló zajjal járó építőipari 
tevékenység munkanapon  7 óra és 20 
óra között, szombaton  8  óra és 18 óra 
között, vasárnap és ünnepnapon 9 óra 
és 13 óra között végezhető. A temp-
lom 200 m-es körzetében vasárnap és 
ünnepnapon semmilyen zajos tevé-
kenység nem végezhető 10 óra és 12 
óra között. Aki e rendelkezést megsze-

gi, a közösségi együttélés szabályait 
sértő magatartást valósít meg.
(2) Aki a község jelképeiről és 
azok használatáról, valamint elismerő 
címek adományozásáról szóló 9/1998. 
(VIII. 14.) önkormányzati rendelet alap-
ján a község jelképeit jogtalanul, en-
gedélytől eltérőe, vagy a közösséget 
sértő módon használja fel, a közösségi 
együttélés szabályait sértő magatar-
tást valósít meg.
(3) Aki a köztisztaság fenn-
tartásáról, zöldterületek védelméről, 
valamint az avar és kerti hulladékok 
égetéséről szóló 10/2004. (IX.30) ön-
kormányzati rendelet 4 17. §-ban fog-
laltakat megszegi, vagy az abban fog-
laltaknak nem tesz eleget, a közösségi 
együttélés szabályait sértő magatar-
tást valósít meg.
(4) Aki az épített és termé-
szeti környezet helyi védelméről szóló 
10/2006. (IX.27.) önkormányzati (8)-
(9)-(10)-(11) §-ban, valamint a 14. § (4) 
bekezdésében foglaltakat megsérti, a 
közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást valósít meg.
(5) Aki közterület és település-
rész nevek megállapításáról, valamint 
a házszámozás rendjéről szóló 5/2007. 
(IV.26) önkormányzati rendelet 19.§ és 
24. §-aiban foglalt szabályokat meg-
szegi, a közösségi együttélés szabálya-
it sértő magatartást valósít meg.
(6) Aki a közterületen való 
szeszesital-fogyasztás korlátozásáról 
szóló 17/2007. (XI. 22.) önkormányzati 
rendelet 2. §-ban foglaltakat megszegi, 
a közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást valósít meg.
(7) Aki a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 
1/2009. (I.22.) önkormányzati rendelet 
5§ és 7. §-ában foglaltaknak nem tesz 
eleget, vagy attól eltérően cselekszik, 
a közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást valósít meg.
(8) Aki a közterületek haszná-
latáról szóló 17/2011. (XI. 25.) önkor-
mányzati rendelet alapján a közterüle-
tet engedély nélkül veszi igénybe, vagy 
azt az engedélytől eltérő módon hasz-
nálja, a közösségi együttélés szabályait 
sértő magatartást valósít meg.
(9) Aki Budajenő Község terü-
letén a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról, a behajtáshoz szüksé-
ges közútkezelői hozzájárulás kiadá-
sáról szóló 18/2011. (XII. 25.) önkor-
mányzati rendeletben meghatározott 
közútkezelői engedély nélkül veszi 
igénybe a Község területén a közuta-
kat, vagy azt az engedélytől eltérő mó-
don használja, a közösségi együttélés 
szabályait sértő magatartást valósít 
meg.

III. rész
Záró rendelkezések
5. §
(1)  Jelen rendelet a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.
(2)  Jelen rendelet hatálybalé-
pésével egyidejűleg hatályát veszti az 
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról, valamint az egyes 
tiltott, kirívóan közösségellenes ma-
gatartás elkövetőjével szemben pénz-
bírság kiszabásának szabályairól szóló 
11/2012. (V. 29) önkormányzati rende-
let.

Közterület-foglalási rendelet  
módosítása
A közterületeink használatáról szóló 
rendeleteink áttekintése során megál-
lapításra került, hogy az abban szabá-
lyozott, kiemelt rendezvények idején 
fizetendő közterület-foglalási díj ala-
csonyabb, mint a hasonló települése-
ken beszedett díjak, illetve amint azt a 
rendezvényeink látogatottsága indo-
kolná. Ezért a rendelet 1. számú mel-
lékletében az Alkalmi- és mozgóárusí-
tás, javító és szolgáltató tevékenység 
a kiemelt községi rendezvények ide-
jén (Búcsú, Borünnep stb.) budajenői 
személyeknek 500 Ft/ m2/nap, nem 
budajenői személyeknek 1500 Ft/ m2/
nap díjak mértékben határozta meg.

Pályázat óvodavezetői  
állás betöltésére
Budajenői Óvoda vezetésével megbí-
zott óvodavezető asszony közalkal-
mazotti, s így óvodavezetői (maga-
sabb vezetői) jogviszonya is, 2013. 
október 31. napján, nyugdíjazás 
miatt megszűnik. 
Ezért Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-Testülete határozatával az 
óvodavezető (magasabb vezető) állás-
hely betöltésére kiírt pályázati kiírást 
jóváhagyta, és felkérte a polgármestert 
a pályázati eljárás lefolytatására.

Budajenő településrendezési  
eszközök módosítása, előzetes 
vélemények elbírálása
Budajenő Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Budajenő község 
településrendezési eszközeinek mó-
dosítása tárgyában, az előzetes tájé-
koztatási szakaszban beérkezett véle-
mények alapján a döntést meghozta. 
Ezzel a véleményezési folyamat I. sza-
kasza lezárult. Az észrevételt tevők ré-
szére a döntést megküldtük, az ezzel 
kapcsolatos döntések és határozatok 
megtekinthetőek a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatalban, és elektro-
nikusan a www.budajeno.hu oldalon a 
testületi jegyzőkönyvben.

2013. JÚNIUS 26-AI  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Fellebbezési kérelem elbírálása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgármester 
a közterület-foglalási ügyben hozott 
3476/2012. számú döntését helyben 
hagyta, és a fellebbezést elutasította.

Fejlesztési megállapodás  
egyeztetése
Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat jogi 
képviselője által áttekintett a Szőlő-
domb II. Központi tömbjével kapcso-
latos együttműködési megállapodást 
jóváhagyta, és felhatalmazta a polgár-
mestert a szerződés megkötésére és a 
további tárgyalások során az önkor-
mányzat képviseletére. 

Javaslat kitüntetésre  
−augusztus 20.
A Képviselő-Testület döntöt, Budaje-
nőért emlékérmet adományozásáról, 
ami 2013. augusztus 20-án az augusz-
tus 20-ai rendezvényen.adnak át. 

Önkormányzati tájékoztató | 5



20 évre tekint vissza Gaildorf és Budajenő test-
vérvárosi kapcsolata. A jubileumi ünnepségre 

Budajenőn került sor, ahol a Falunnap keretében 
közel 120 fős német delegációval közösen ünne-
pelte a két település az együttműködés kerek év-
fordulóját.

Budajenő azzal büszkélkedhet, hogy testvérte-
lepülései nem egyszerűen a ma divatos testvérvá-
rosi együttműködési szokáson alapulnak, hanem 
évtizedekre vezethetők vissza. 

Ennek fontosságáról és részleteiről beszélt Bu-
dai István polgármester úr és Ulrich Bartenbach 
polgármester úr június 28-án, pénteken az Öreg-
templomnál megrendezésre kerülő közös kulturá-
lis programon elhangzott köszöntő beszédeiben:

„Több mint hatvan évvel ezelőtt a közel há-
romszáz éven át hazánkban gyökeret eresztő sváb 
lakosságot a második világháború utáni, Európá-
ban kialakult politikai helyzet következtében kite-
lepítették Magyarországról. A budajenői svábok 
Gaildorfban találtak új hazára.” 

Ulrich Bartenbach szavaiból kiderült, hogy 
a kitelepítettekben a mai napig él a honvágy, és 
hogy a „kezdetben fenntartásokkal lévő helyiek 
(németek) számára kiderült, hogy a kitelepítettek 
szorgalmas, és a közjóért tenni akaró polgárok, 
akiknek fontos az „itthon” maradt rokoni kapcso-
latok ápolása.”

Ennek köszönhetően nem szakadt meg a két 
település kapcsolata, és rendszerváltás után „1993-
ban érett meg a helyzet a két település közötti hiva-
talos kapcsolatfelvételre, és ekkor került sor a test-
vérvárosi együttműködési megállapodás aláírására 
is” − mondta el Budai István polgármester úr.

Kimondva soknak tűnik a 20 év, ám mégis 

gyorsan eltelt. A régi kitelepített családok még élő 
tagjai és leszármazottjai és a faluban élő családok 
kapcsolata tovább erősödött, és barátságok is köt-
tettek, melyek a kölcsönös segítségen, közös célo-
kon és az értékek megőrzésén alapulnak. Mindkét 
fél fontos feladatnak tartja a generációk közötti ta-
lálkozások elősegítését, mert a további együttmű-
ködésnek a kulcsát ebben látják. A közös együtt-
működést jelképezte a német delegáció ajándéka 
is, mely egyetlen fából kifaragott asztal és székek 
a két település címerével, mely emlékeztet a közös 
gyökerekre és a közös értékek továbbélésére. 

A pénteki kulturális programot színesítette Pa-
taky Attila és Kovács Kati koncertje, mely számos 
feledhetetlen pillanatot idézett meg az elmúlt 20 
évből. A közönség együtt énekelhette a budajenői 
sztárokkal leghíresebb slágereiket, a Hűtlent, a Kör 
közepén állok-at, a Rock and Rollert kaphatnék-ot,  
Józsi hol vagy?-ot, hogy csak a legismertebbeket 
soroljam…, a vállalkozóbb szellemű kicsik és na-
gyok pedig, még a színpadra is  felmehettek.

Ezt követően Beregszászi Olga művésznőnek 
adta át Budai István polgármester úr a Budajenő 
díszpolgára címet, megköszönve a művésznő Bu-
dajenő érdekében végzett eddigi tevékenységét. 
Majd elkalandozhattunk a sanzonok és operettek 
világába is Olga és az őt kísérő MH Légierő Triójá-
nak segítségével. 

Egy emberöltőnyi 
együttműködés, 

azaz a testvérvárosi kapcsolatok 
20 éves jubileuma
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Budajenő büszkeségeinek: a Pántlika Tánc-
csoportnak, a Budajenői Hagyományőrző Dalkör-
nek, a Székely Társulatnak és a Ringlein Tánccso-
portnak műsorait  a Gaildorfi Várgárda és a Rop 
Skipping műsorai tarkították, végül a pénteki nap 
programját a Dicke Schwäne és a Gaildorfi Fúvós 
Zenekar koncertje zárta. A nézők között ott voltak 
a szomszéd és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
tartozó  települések polgármesterei is.

 Másnap is találkozhatott a Borünnepen részt-
vevők serege a fellépőkkel a Borünnep forgata-
gában, ahol kötetlenebb formában színesítették 
a programot. Szombat délelőttől a Kossuth Lajos 
utca átalakult, helyi és környékbeli kézművesek és 
őstermelők kínálták szebbnél szebb portékáikat, 
a helyi pincékben neves borászok és pincészetek 
mérték boraikat. A Gaildorfi Fúvós Zenekar térze-
nével gondoskodott a vásárkezdés jó hangulatáról.
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Méltó felavatása volt az újonnan átadott sport-
pályának a 2. Grundkézilabda Dzsembori, ami 
nagy sikerrel és számos szurkolóval jó hangulat-
ban zajlott le, köszönet érte a Budai Farkasok Ké-
zilabdaklubnak és a szervezésért Bődy Mihálynak. 

 A sportprogram mellett 10 órától a helyi ké-
zimunka szakkör és Hegyaljai Tünde közös kiál-
lítását csodálhatták meg az érdeklődők. A tavaly 
indult Kézzel-szívvel kiállítás kezdeményezés sike-
resnek bizonyult, hiszen a helyi asszonyok időt és 
fáradtságot nem sajnálva készültek egész évben, 
hogy újabb csodákkal kápráztassanak el minket, 
bizonyítva azt, hogy a kézzel készült dolgoknak 
igenis a mai modern világunkban is van helye és 
értéke a mindennapjainkban, ünnepeinken és ott-
honainkban. Tünde csodás nemez dolgai pedig 
igazi „színfoltjai” volt a kiállításnak.

Kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek a Bab-
társulat és az Activiteam érdekes feladványaiban, 
melyek teljesítése után tombolával jutalmazták a 
résztvevőket, és délután a tombolahúzás után ki 
nagyobb, ki kisebb ajándékkal térhetett haza.

A gyerekek a vásár területén két helyen is kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt, volt fafaragó 
bemutató és betyáros próba, a délután folyamán 
pedig a Palinta társulat koncertje és óriásbáb ké-
szítés várta a falu apraját-nagyját.

Szombat délutánra zsúfolásig megtelt az 
Öreg Ház étterem udvara, mely helyszínt adott a 
nemArthat divatbemutatónak, ahol a helyi asszo-
nyok és lányok a L’ANDrea műhely ruháit mutat-
ták be nagy sikerrel. Köszönet a ruhák kiegészítő-
jeként szereplő üvegékszerek készítőjének, Juhász 
Tündének is. A divatbemutató előtt a közönség 
meghallgathatta a Töki Kotkoda Asszonykórus 
tolmácsolásában elhangzott magyar népdalokat, 

majd a Budajenői Hagyományőrző Dalkör zárta a 
program ezen részét.

Az este a felhőtlen szórakozásé volt, mindenki 
megtalálhatta a saját ízlésének megfelelő borokat, 
miközben a Töki cigányzenekar, a Rojtos együttes, 
a Dicke Schwäne Zenekar és a Gaildorfi Fúvós Ze-
nekar szolgáltatta a talp alá valót, és a helyi és a 
vendég tánccsoportok is táncba hívták az embere-
ket. A mulatság egészen éjfélig tartott.

Vasárnap ünnepi szentmisével zárult a három-
napos rendezvény, ahol a Gaildorfi Fúvósok közre-
működésével Gábor atya celebrálta a misét.

Az ünnepi szentmisét követően meghallgat-
hattuk a templom előtt a Gaildorfi Fúvós Zenekar 
térzenéjét, majd a közösen elfogyasztott ebéd 
után úgy váltak el a felek, viszontlátásra jövőre…

Köszönet minden kedves közreműködőnek az 
áldozatos munkájáért, aki a rendezvény sikeréhez 
hozzájárult.                  M. Cs. A

8 | Budajenő mindennapok 



Június 7−9. között rendezték meg 
testvértelepülésünkön a XIII. 

Gyergyóditrói Falunapokat.
Az ünnepélyes keretek között 

megrendezett nyitányt június 7-én 
reggel a 100 éve felszentelt Jézus 
Szent Szíve templomban tartott bú-
csús szentmise biztosította. Lovas 
székely legények és leányok felve-
zetésével gyalogosan és feldíszített 
hintókon érkeztek meg a környék-
béli és a helybéli keresztalják, hogy 
a faluhatártól indulva a templomhoz 
– amely a történelmi Magyarország 
egyik legnagyobb temploma – díszes 
virágszőnyegen vonuljon be a felújí-
tott Isten házába. A szentmisét nagy-
méltóságú exellenciás dr. Jakubinyi 
György, Erdély érseke mutatta be, 
harminc pap, köztük Harkai Gábor 
budajenői plébános úr segédletével.
Budajenőt 5 fős küldöttség képviselte, 
amelyhez csatlakozott Harkai Gábor 
plébános úr, valamint Balczó Zoltán 
úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 

aki termékeny eszmecserét folytatott 
az érsek úrral.

A háromnapos programot szám-
talan, felnőtteknek és gyerekeknek 
szánt műsor színesítette, valamint 
településünk lakója, Kovács Kati is. 
Szokásos sikerüket hozva fellépett 
a Budajenő − Telki Székely Társulat, 
akik a helyi székelyekkel együtt szé-
kelyruhába öltözve sorfalat álltak a 
templomi bevonulásnál is.

A dísztanácsülésen településünk 
átvehette Puskás Elemér polgár-
mester úrtól azt a zászlót, amelyet a 
templom felszentelésére készíttettek. 
A zászlót a Budajenői Önkormányzat 
tanácskozó termében helyezték el..

Összességében: szívélyes vendég-
látással egybekötött szép ünnepen 
vehettünk részt, amiért újra  köszö-
netünket fejezzük ki a testvértelepü-
lésnek, várva a Budajenői Szüret ren-
dezvényét, ahol ismételten találkoz-
hatunk Gyergyóditró képviseltjeivel.

Lázár Miklós alpolgármester  

 
Ditrói 
 Falunapok



Kedves Szülők, kedves gyerekek, 
kedves vendégeink!
Egy iskola életében minden tanév szeptembere kezdete egy új ismeretségnek, és minden június 

útjára bocsátása a pedagógusokhoz, az iskolához legrégebben hozzátartozó diákoknak.
8. osztályosaink bankettjén gyönyörködtünk az általunk is nevelt tanítványaink búcsúzó műsorá-

ban, tiszta tekintetében, és igényesen összeállított, játékos feladványokkal teli közös játéknkban. 
Kedves ballagó diákjaink! Útravalóvalóval az együtt töltött 8 év alatt bőségesen elláttunk bennete-

ket. Kamatoztassátok azt a tudást, amit itt szereztetek! Kívánjuk Nektek, hogy állhatatossággal, a jóra 
való törekvéssel, szorgalommal, beágyazottan egy jól kiválasztott baráti társaságban, közösségben, az 

emberiség örök érvé-
nyű erkölcsi szabályait 
megtartva járjátok út-
jaitokat.

Legyetek segítői 
egymásnak, találjátok 
meg a tanulásban, ké-
sőbb a munkában és a  
családban a helyeteket 
és boldogságotokat.

Kedves Ünneplő közösség!
A nevelő-oktató munkánk legfőbb támaszai és támogatói a szülők! Iskolánkban az együttműködés 

a szülőkkel, a Szülői Szervezet képviselőivel nagyon jó. Ezt a megválaszolt kérdőívek is bizonyítják.
Az elmúlt 10 évben a SZISZ-szel közösen nagyon sok munkát végeztünk. Ennek a munkának egyik 

segítője a SZISZ alapító tagja, Dr. Kisfalvi Csilla, aki már korábban 12 évvel ezelőtt kezdte meg munká-
ját az iskoláért.  Együtt gondoltuk ki 2003-ban az iskola arculatát, terveztük meg a hagyományápolás 
főbb eseményeit, a családias iskola mibenlétét. Csilla, fontos és felelősségteljes orvosi munkája mel-
lett, mindig rendelkezésre állt az iskola eseményeinek megszervezésében. Az ő igényes munkájának 
és szervezőkészségének köszönhetően rendezzük meg ma is az Adventi koszorúkötést, a Luca-napi 
vásárt, a farsangot.

A kultúra ápolása érdekében Csilla és a Szülői Szervezet támogatásával megszerveztük a zeneokta-
tást. Együttműködési megállapodást kötöttünk a MÜPá-val. Létrehoztuk az iskola alapítványát, melyen 
az összegyűlt 1%-ból megterveztettük és megépítettük a játszóteret. A Pedagógusnap megünneplése 
egyedülálló a környezetünkben. Az elmúlt 10 évünket 10 csodálatos emlékkönyv őrzi. Milyen élményt 
adnak majd ezek a könyvek az osztályok találkozóin! Dr. Kisfalvi Csilla elnök asszonynak ma megkö-
szönjük áldozatos munkáját, amelyet mindig az adni öröm és − a magas minőséget képviselve adni 
− még nagyobb öröm elve vezérelt. 

Pedagógusként szeretném, ha Dr. Kisfalvi Csilla munkáját tiszteletben tartva megőriznénk és to-
vábbvinnénk a minél sokoldalúbban kiművelt ember mintáját, és ezt a példát közvetítenénk környe-
zetünkben. Kedves Csilla, elnöki munkád ebben az iskolában véget ért. Szeretettel kívánunk a további 
aktív életedhez jó egészséget és sok sikert.

Rainer Ferencné, igazgató

Lovagok 
        Budajenőn
Június 12-én elérkezett a várva várt nap a 4. b 

osztályban, ugyanis aznap volt a Tiszta Szívűek 
lovagrendjének beavató szertartása. A ceremónia 
a felcsúti Noll tanyán egy lovagi tábor keretein be-
lül zajlott, ahol a fegyverhordozóknak számot kel-
lett adniuk eddig megszerzett tudásukról. A lovagi 
címért 4 évig kellett küzdeniük, viszont megtartani 
azt még nehezebb lesz. Ebben a feladatukban se-
gítségükre lesz az, hogy példát kell mutassanak a 
lovagrend következő nemzedékének.

Kozma Éva Petra

NYÁRRA 
BEJELENTÉSEK

TANKÖNYV:
július hónapban lakcímre küldik a csekket, 
be kell fizetni
augusztus 22-e után a csekket be kell mutatni az 
iskolában, a tankönyveket akkor lehet átvenni
a pontos időpontokat a honlapon közzétesszük.

ÜGYELET SZERDAI NAPOKON LESZ. 
Szintén a honlapról lehet tájékozódni. 
www.budajenoiskola.hu

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 
SZEPTEMBER 2-ÁN, 
hétfőn reggel évnyitó ünnepség.    
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Tantestületi kirándulás 
Balatonfüredre
Az idén sem maradt el kényeztetésünk, melyet tanulóink szü-

leitől kaptunk. Igazán kalandosnak volt mondható utunk, 
melynek főszerelői egy reformkori ruhába öltözött hölgy, a Dotto 
kisvonat, Jókai Mór (bár nem személyesen), rengeteg, csúzlival tá-
madó tanerő, egy hajó és a kapitánya, egy titokzatos idegenveze-
tő a Vaszary-villában továbbá a díjnyertes fagylaltköltemények és 
az otthon szomorkodó bikinik.

Balatonfüredre érkezvén egy korabeli ruhába öltözött hölgy 
fogadott bennünket, aki készségesen végigvezetett minket egész 
utunk során. Legelőször a Dotto kisvonattal néztük meg Balaton-
füred nevezetességeit.

Jókai Mór villájában részt vehettünk a Múltfürkész-turistakvíz 
nevű játékban. Később egy soft csúzlis kalandjátékban mutathat-
tuk meg rátermettségünket Gyuri bácsi nagy megelégedésére.

A Balaton azúr habjai között pihentük ki az ebéd fáradalmait, 
majd a Vaszary-villában a mesék rejtelmes világába csöppenhet-
tünk bele.

Köszönjük ezt az igazán szép és tartalmas napot, mely méltó 
befejezése volt egy mozgalmas tanévnek.

Budajenöi  
Iskola diák-
önkormány-
zatának 
évadzárója
A már hagyományos diáknap iskolánk-

ban a tornateremben kezdődött az 
évadzáró közgyűléssel tanulóink és diák-
vezetőik, a tanárok és az iskolavezetés je-
lenlétében.

Huszár Csaba 8. osztályos diák elnök 
összegezte az éves diákmunkát, megkö-
szönte diákvezető társainak a segítséget, 
a tanulóknak a részvételt. A program má-
sodik részében a diákok az új sportudva-
ron játékos vetélkedőkben vettek részt, az 
ügyességi és szórakoztató játékok a sza-
badidő hasznos eltöltésének lehetőségeit 
mutatták be versenyszerűen.

  A diáknap egyik fő attrakciója a tanár 
–végzős diák mérkőzés, a lányok a tanár 
nénikkel kézilabdáztak a szurkoló diákok 
lelkes biztatása mellett. A felújított sport-
pályát mindenki szerette volna kipróbálni. 
A diákprogramok nagy részét az iskolai és 
iskolán kívüli részvételek jelentik, és külön-
böző korosztályokat érintenek.

  A megjelenés önkéntes, a diákság 
nagy része szívesen és lelkesen részt is vesz 
ezeken a versenyeken: házi bajnokság foci, 
kézi- és röplabdában, osztályok közötti 
mérkőzéseken, sakk és francia sakkcsapat 
versenyeken, asztaliteniszben. A legjobb 
versenyzőink − iskolánk hírnevét erősít-
ve − részt vettek a kézilabda, röplabda és 
a labdarúgás minden korosztályát érintő 
mérkőzésein.

  Több második és harmadik helye-
zésünk mellett a legkiemelkedőbb ered-
ményt az alsós csapatunk Telkiben játékos 
sportvetélkedőben elért 2. helyezése 6 
csapatból, illetve a II. korcsoportos kézi-
labdás lányaink elért megyei 2. helyezése 
jelentette. 

  A diáknap fáradalmait egy szórakozta-
tó és színvonalas KI MIT TUD? zenés, tán-
cos műsor zárta majd a díjazottak átvették 
a megérdemelt okleveleket, ajándékokat.

  Alsós kis labdarúgóink (ők láthatók a 
fényképen) az OTP-MOL Bozsik-program 
résztvevői egész évi felkészülésüket egy jól 
sikerült foci táborral zárták.

   Összegezve: iskolánk tanulói ebben 
az iskolai tanévben is példás sportos hoz-
záállást tanúsítottak, hozzájárulva iskolánk 
hírnevének, hagyományainak erősítésé-
hez, az egészséges életmód programjának 
megvalósításához.

Póka György, 
diákszervező, testnevelő, labdarúgó edző
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munkák: ModulArt • Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem 
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gyere-
kek szabadon kipróbál-
hattak. Népszerű volt az ugrálóvár is. Mivel egyszerre csak 
12 gyermek tartózkodhatott a várban, külön nevelői energi-
át kötött le, hogy a lelkes gyermekek türelemmel kivárják a 
sorukat, de szerencsére rövid idő alatt mindenki megszokta 
a sorban állást. Negyedikként a kézügyességüket fejleszt-
hették a gyerekek, itt több mindent lehetett barkácsolni, pl. 
szélforgót készítettek, és kavicsokból festéssel katicaboga-
rat varázsoltak. Akiknek szabadidejük maradt, focizással és 
karikázással próbálkozhattak. Evésre-ivásra is maradt idő, a 
csoportok közösen, pokrócokon ülve ették meg tízóraiként a 
hátizsákba bekészített ennivalót. Ezen a napon a Telkiben lévő 
Audrey Cukrászda & Pékség minden gyereket egy-egy finom 
muffinnal ajándékozott meg. Az ebéd is a szabadban zajlott 
egy hatalmas sátor alatt, hosszú asztalokon és padokon meg-
terítve. A konyhás nénik hozták a finom gulyáslevest és megy-
gyes pitét. A szerencse itt is a gyermeknap mellé állt, ugyanis 
aznap egyszer volt eső, éppez akkor, amikor a gyermekek a 
sátor védelmében ebédeltek, mire kész lett mindenki, a nap 
is kisütött. Délutánra már mindenki elfáradt egy kicsit, ennek 
ellenére sokan bekapcsolódtak a közös táncb, az egyik óvó 
néni vezetésével. Nagy sláger volt a csillámtetoválás, e nél-
kül senki nem ment délután haza. A rendezvénye, mint kísérő 
szülő vettem részt, és nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek 
élvezik a programokat, és milyen szépen játszanak egymással. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, hogy az 
idei gyermeknap is ilyen jól sikerült.

Dr. Szélvári Ágnes

Nem kedvezett idén az időjárás az óvódásoknak. A várva 
várt gyereknap június elejére kitűzött első időpontját az 

eső miatt egy héttel el kellett halasztani. Nagy volt az izgalom, 
hogy vajon a pótidőpontban lehet-e a szabadban piknikezni a 
budajenői focipályán. Június 11-én napsütésre ébredtünk, így 
mind a négy óvodai csoport kis hátizsákjaiban némi elemózsi-
ával és innivalóval elindulhatott a gyermeknap színhelyére. A 
focipályán négy „állomást” alakítottak ki az óvó nénik, amiket 
a csoportok időbeosztás szerint foglalhattak el. Az egyik állo-
más a lovas kocsikázás volt. Egy fordulóval a két kocsi összesen 
10 gyermeket tudott a kb. 10 perces körön megutaztatni, amit 
az ovisok nagyon élveztek (hozzáteszem: a kísérő szülők is). 
Nagy élmény volt már a lovak jelenléte is, a bátrabbak a gon-
dozó jelenlétében megsimogathatták az állatokat. A követke-
ző helyszínül egy régi típusú tűzoltókocsi szolgált, melyet a 

Gyermeknap 
az óvodában
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NÉPSZOKÁS-OLÓGIA 
július−augusztus
A hagyomány szerint  július 
Szent Jakab hava. 

Július 2-án, Sarlós Boldogasz-
szony napján emlékezik meg a 
katolikus egyház Szűz Máriának, 
Keresztelő Szent János édesany-
jánál tett támogatásról. Boldog-
asszony a várandós anyák, a sze-
gények, a szenvedők és a halottak 
oltalmazója ünnepe sok helyütt az 
asszonyoknak dologtiltó nap volt. 
Ezt a napot régen az aratási vásá-
rok napjaként tartották számon. 
Régi hiedelem szerint, ha ezen a 
napon esik az eső, akárcsak Me-
dárd napján, 40 napig esni fog.

Július 20-án, Illés napján a pász-
torok nem dolgoztak, mert ekkor 
ünnepelték a kígyókat és medvéket. 

Július 22-e Mária-Magdolna 
napja, szépségvarázsló nap, az 
ezen a napon levágott leányhaj 
varázslatra volt képes.

Július 25-e a búcsújárók, utasok, 
hajósok védőszentjének, Jakab-
nak az ünnepe, ha ezen a napon 
derűs az idő, úgy tartották, jó 
gyümölcstermés lesz.

Július 26-án, Anna napján sza-
kad meg a kender töve.

Augusztust a kánikula havának 
tartják, de nevezik még nyárutó-
nak, új kenyér havának is. Őseink 
e hónapot Aranyasszony (Bőség) 
havának nevezték, a régi kalendá-
riumokban pedig a legtöbbször a 
Kisasszony vagy Szűz hava elneve-
zésekkel találkozhatunk.

Augusztus 1.  Vasas Szent Péter 
napja. E napon emlékeznek arra, 
amikor is Pétert egy angyal ki-
szabadította Heródes börtönéből, 
ahol láncra verve őrizték. Mivel 
augusztus elseje balszerencsés 
nap, ezért nem jó ómen ezen a 
napon házasságot kötni. A Mura 
vidékén a szőlőtermelőknek do-
logtiltó nap volt, mert azt feltéte-
lezték, a szőlőszemek leperegnek 
a fürtről. 

Augusztus 10.  Lőrinc napja.  
A közhiedelem szerint a dinnye e 
naptól kezdve már nem olyan fi-
nom, úgy mondták, lőrinces, lucs-
kos lesz. Ezzel szemben a valóság 

az, hogy augusztus 10-ére csak a 
korán leszedett dinnyék válnak 
túléretté, a dinnyeszezon a másik 
Lőrinc napon, szeptember 5-én 
ér véget. Azt mondják, ha Lőrinc 
napján szép idő van, hosszú lesz 
az ősz, és jó gyümölcstermés vár-
ható.

Augusztus 15.- Nagyboldogasz-
szony napja. Nagyboldogasszony 
napján Mária mennybemenete-
lére emlékezik a keresztény egy-
ház. Sok helyen tartanak búcsút. 
Moldván e napon gyógynövénye-
ket szentelnek, majd ezzel füstölik 
meg a betegeket. Ettől a naptól 
kezdve tiltották az asszonyok 
számára a fürdést a folyóvízben.  
A Mura vidékén élőknél ez is do-
logtiltó nap, főleg a sütés kerülen-
dő, mert a tűz kicsaphat a kályhá-
ból, kemencéből. Drávaszögben 
e napon keresztet vágtak a fák-
ba, hogy egészségesek legye-
nek, és sokat teremjenek. A népi 
megfigyelés szerint, ha Nagy-
boldogasszony napján szépen 
süt a nap, kiváló minőségű bor 
lesz abban az évben. Úgy tartják, 
hogy a Nagyboldogasszony és 
Kisboldogasszony (augusztus 15. 
szeptember 8.) között ültetett tyú-
kok sok tojást tojnak.

Augusztus 16. Rókus napja.  
Az orvosok, kórházak és betegek, 
valamint a ridegen tartott szar-
vasmarhák védőszentjének a név-
napja.

Augusztus 20- Szent István nap-
ja. 1774 óta államalapító kirá-
lyunk ünnepe. Először 1818-ban 
tartottak körmenetet Szent István 
jobbjának tiszteletére. E nap az 
új kenyér ünnepe is. Ezután már 
nem tanácsos szabadban fürödni, 
mert a vízi szellemeket nem sza-
bad megzavarni. Ettől a naptól 
kezdv   e mennek el a gólyák.

Augusztus 24. Bertalan napja. 
Bertalan apostol napja, aki a csiz-
madiák és a szűcsök védőszent-
je. Sokfelé ezt a napot tartják 
őszkezdő napnak, ugyanis amilyen 
ennek a napnak az időjárása, olyan 
lesz az őszi időjárás. Az ezen a na-
pon köpült vajról pedig azt mond-
ják, hogy gyógyító hatású, s úgy 
vélték, ha egy kanállal a búzába 
tesznek, nem esik bele a féreg.

Európai siker
Július 17-én befejeződött  Lengyelországban megrendezett Öttusa 

Európa-Bajnokságon a magyar csapatok összesítésben 3 arany-
érmet és 1 ezüstérmet nyertek. Aranyérmet nyert Marosi Ádám és 
Földvári Zsófia, valamint a férfi öttusa csapat ezüstérmet pedig Kasza 
Róbert nyert. A magyar öttusa férfi és női válogatott szövetségi ka-
pitánya Pálvölgyi Miklós településünk polgára. Gratulálunk, eredmé-
nyes munkát és további sikereket kívánunk.

Ezüst fokozat  
a Hagyományőrző 
Dalkörnek
2013. június 8-án rendezték meg a Magyarországi Német Ének-

, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának VI. Kórusminősí-
tő Versenye Solymáron, amelyen a Budajenői Hagyományőrző 
Dalkör is részt vett. A versenyt hónapokig tartó felkészülés előz-
te meg, a kórus tagjai fáradtságot nem kímélve próbáltak hétről 
hétre egyre jobban teljesíteni a próbákon, hogy később a verse-

nyen a maximumot nyújthassák. A Kórusminősítőn a német nyel-
vű népdalok kategóriában induló tíz kórus egyenként tízperces 
programja után kis szünet következett, mely után a zsűri egy kü-
lön terembe hívta a kórusok vezetőit, és értékelte a produkciókat. 
Ezután következett az eredményhirdetés. A két évvel ezelőtt Cse-
pelen megrendezett minősítéshez hasonlóan ezüst fokozatot ér-
tünk el. A minősítőn való részvétel egyben új vezetőnk, Pregitzer 
Gábor első versenye is volt a kórussal, így különös örömmel töl-
tött el mindnyájunkat az elért eredmény.

A rendezvénynek hála sok új kórussal ismerkedtünk meg, és 
reméljük, hogy hamarosan újra találkozhatunk velük.

Vidács Henriett

Egyéni csoportos ANGOL oktatás Budajenőn 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777
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TÁJÉKOZTATÓ 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Budakeszi 

Rendőrőrsön panaszfelvétel és bejelentési lehetőség 
hétfőtől csütörtökig 07 óra 30 perctől 16 óráig, illetve 
pénteken 07 óra 30 perctől 13 óra 30 percig biztosított 

személyesen vagy telefonon. 

Hétfőtől csütörtökig 16.00 óratól, péntekenként 13.30 óratól, 
munkaszüneti napokon és ünnepnapokon bejelentéseiket a 
Budaörsi Rendőrkapitányságon szíveskedjenek megtenni, 

tekintettel arra, hogy ügyelet biztosítására jelenleg nincs 
lehetőség a rendőrőrs épületében.

 

E L É R H E T Ő S É G E I N K : 

Budakeszi Rendőrőrs:  06/23-450-007
Budaörs Rendőrkapitányság: 06/23-505-400
Ingyenesen hívható segélyhívó számok: 107,112

PEST MEGYEI 
RENDŐR-

FŐKAPITÁNYSÁG

BUDAÖRSI 
RENDŐR-

KAPITÁNYSÁG

BUDAKESZI 
RENDŐRÖRS

2092 Budakeszi, 
Dózsa  

György tér 25.
Tel/Fax: 

06-23/505-007

FELHÍVÁS 
valamennyi földhasználó számára

A termőföldről szóló 1994. évi 
LV. törvény és a földhasználati 

nyilvántartás részletes szabályairól 
szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. 

rendelet változása következtében 
valamennyi ingatlanügyi hatóságnál 
(továbbiakban: járási földhivatalnál) 

regisztrált földhasználó 

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó 
esetében a személyi azonosítóját 

(személyi számát) és az 
állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet 
földhasználó esetében pedig a 

statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-iág

az illetékes járási földhivatalhoz 
be kell nyújtani a 2013. január 

1-jét megelőzően már regisztrált 
földhasználóknak a fenti adatokat 

tartalmazó földhasználati 
azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító 
adatközlési adatlap beszerezhető  
a földhivataloknál, vagy letölthető 
a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben 
elmulasztó földhasználót a 
földhivatal bírsággal sújtja, 

amelynek mértéke a termőföld 
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK 

értékének ezerszerese, azzal, hogy 
nem lehet kevesebb a behajtható 
köztartozás minimális összegénél.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Erkel Ferenc Művelődési Központ
2092 Budakeszi, Fő u. 108. 
Tel./Fax: 06 23 451 161
E-mail: info@efmk-budakeszi
www.efmk-budakeszi.hu

MEGHÍVÓ

Gyere velünk
éjszakai kalandra!
AUGUSZTUS 2.,  20.00 ÓRÁTÓL ÉJFÉLIG,
AKADÁLYTÚRA AZ ERDŐBEN 

Kikapcsolódás, ahogy még nem volt!  Igazi kihívás, nemcsak a képernyőn!  

Szeretnéd kipróbálni, meddig mehetsz el?  
− Szeretnéd tudni, mire vagy képes? − Kíváncsi vagy, mit rejt az együttműködés?
Gyere, kalandozz velünk az erdőben éjszaka!

Gyülekezés: 19.00 és 20.00 óra között az Erkel Ferenc Művelődési Központ  
(Budakeszi, Fő u. 108.) előtt. 

A hátizsákba ételt, italt érdemes betenni, esetleg megosztásra is.
A résztvevők között kisorsolunk két napi jegyet a Sziget fesztiválra!

Az éjszakai kalandtúra szervezője Budakeszi Város Önkormányzata.  
A program a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú,  
„Értékes vagy!”  című projekt részeként valósul meg.

Bakács Edit Bernadett alpolgármester

Budakeszi 
Város 
Önkormányzat
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