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Főépítészi gondolatok 
a HILD JÁNOS-DÍJhoz

MIT NYERTÜNK?
Pénzbeli összeget nem,  hanem rangos elismerést, 
azaz Budajenő használhatja a HILD-díjas település 
címet, továbbá közterületen el kell helyezze a HILD-
plakett felnagyított változatát. 

Ez a magas szakmai elismerés az önkormányzati 
vezetés, a hivatal és a településfejlesztésért dolgozók céltudatos, áldozatos, fárad-
hatatlan tevékenységének eredménye, mert a koncepcióban megfogalmazott cé-
lok csak közös erőfeszítéssel valósulhattak és valósulhatnak meg. Az eredmények-
hez fontos a lakosok többségének egyetértő támogatása.

A Kisbíró legutolsó számában a polgár-
mester úr beszámolt Budajenő által 

elnyert több építészeti díjon − Pest megyei 
kulturált települési környezeti, falumegújítá-
si díj stb. − túl a legújabb országos elisme-
résről, azaz a Magyar Urbanisztikai Társaság 
(MUT) által adományozott Hild János-díjról. 
Nézzük, miről is szól ez a rangos díj!A MUT 
Hild Jánosról nevezte el azt a szakmai dí-
jat, amellyel 1968 óta kétévente elismeri a 
településfejlesztésben, illetve rendezésben 
kiemelkedő eredményt elérő települések, 
személyek munkáját. Tehát a díj sosem 
egyes elkészült épületekről vagy épület-
együttesekről, hanem a település egészé-
nek hosszú távú, célszerű stratégia alapján 
megvalósuló, fenntartható fejlődéséhez 
alkalmazkodó pozitív változását ismeri el, 
tudatosítva ezzel, hogy az építészetileg leg-
szebb épületek halmaza sem eredményez 
feltétlenül, társadalmi igényekhez alkalmaz-
kodó, ideálisan működő települést. A díj 
küldetése, hogy olyan településeket állítson 
példaként, amelyek össze tudják egyeztetni 
a ma követelményeit a holnap igényeivel.

A névadó Hild János (1760. Auszt-
ria−1811. Pest) az első ismert magyar te-
lepüléstervező, aki József nádor megbí-
zásából – több mint 200 éve − 1805-ben 
elkészítette Pest város szabályozási tervét, 
melynek hatását ma is érzékeljük. E sza-
bályozás alapján építették meg pl. a dunai 
rakpartot, készítették el a csatornahálóza-
tot, szabályozták az utak, pl. a  Nagykörút 
helyét, szélességét az épültek magasságát 
stb. Így fejlődhetett Pest−Buda gyönyörű 
világvárossá. 

A 2014. ÉVI HILD JÁNOS-DÍJ 
PÁLYÁZAT
 (idézet a MUT sajtóközleményéből)

„A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége 
az idén 34. alkalommal ítélte oda a települé-
si Hild János-díjat, mely a településfejlesztés 
és a településrendezés legrangosabb szak-
mai kitüntetése. A számos színvonalas pá-
lyázat rangsorolása nem kis feladatnak bi-
zonyult, hiszen az idén rekord mennyiségű 
pályázat érkezett be.”

BUDAJENŐ ÉRTÉKELÉSE 
(idézet a MUT sajtóközleményéből) 

„Budajenő fejlesztése a helyi szinten értel-
mezett, jó értelemben vett polgári akarat. A 
kicsi közösség saját fejlesztésében kiválóan 
menedzseli dédelgetett helyi értékeit, ügyes 
akciókkal, okos döntésekkel javítva az agg-
lomerációs községnek a társaihoz hasonló-
an egyáltalán nem egyszerű helyzetét.

A szinte szokásosnak mondható, gondo-
san megkomponált lakóterületi fejlesztések 

mellett a helyi értékekkel való gondos gazdál-
kodás határozza meg a település fejlődését, 
vonzerejének, sajátos karakterének húzóerő-
ként való hasznosítását. A más települések 
számára is jó példaként felmutatható szerve-
zeti megoldások – pl. a rendszeres lakossági 
kommunikáció, az együttgondolkodás, a 
civil szférával való kiváló kapcsolat – mellett 
a példamutató szakmai munka, a Műemléki 
Tervtanács, az ország szakmai élvonalának 

foglalkoztatása szerepet játszik abban, hogy a 
kiváló adottságokkal rendelkező kistelepülés 
példamutató fejlődési utat járhasson be.”

MIVEL NYERTÜK EL A DÍJAT, 
MIT MUTATTUNK BE?
Az elkészült fejlesztéseket bemutató tér-
képeket és fotókat tartalmazó tablókon túl 
összehasonlítottuk az elfogadott település-
fejlesztési koncepciót az azóta eltelt kilenc 
év megvalósult projektjeivel (épületegyüt-
tesek, utak, közművek, tervek stb.). Ter-
mészetes, hogy menedzselés, színvonalas 
megvalósítás nélkül csupán az elvek semmit 
nem érnének. 

TELJESSÉG IGÉNYE  
NÉLKÜL LÁSSUK A MEGFO-
GALMAZOTT CÉLOKAT  
ÉS A MAI HELYZETET:

−  A település tíz évvel ezelőtti alacsony 
lakosság száma (1400 fő) nehezíttette az 

alapellátás megoldását, fenntartását, mivel 
azok működtetése a magasabb lélekszám 
mellett lett volna gazdaságos. A település 
azonban azt is meg kívánta akadályozni, 
hogy a bevándorlás következtében a lakos-
ság száma túlzott mértékben megnöveked-
jen, és távlatban túllépje a 3000-3100 főt 
(mai lakos szám kb. 2000 fő).

−  Hiányzott az iskolai tornaterem (2008-
ban saját erőből megépült) és megfelelő, 

bővíthető sport-rekreációs terület (az új te-
rület a 2006-ban elfogadott HÉSZ kijelölte).

− Tanulmánytervekkel, engedélyezési 
tervekkel kell rendelkeznie önkormányzat-
nak a legfontosabb fejlesztési területekre. 
A sikeres pályázás feltétele az építési en-
gedély határozat megléte (engedélyezett 
tervekkel rendelkezünk, pl. az új óvodára és 
műemlék magtár korszerűsítésére).

− Az óvoda papkertbe való áttelepíté-
sével ideális igazgatási-oktatási-nevelési-
kulturális központ alakulhat ki egy közel 
egy hektáros összefüggő, önkormányzati 
tulajdonban lévő területen. Hosszú távra 
tervezve intézménybővítés – óvoda áthelye-
zése − céljára tartalékolja az önkormányzat 
a 136/1 hrsz.-ú ingatlant. (Az önkormányzat 
ingatlanvásárlással tovább bővítette a kon-
cepcióban megnevezett területet, enge-
délyezési terveket készíttetett. A új óvoda 
megfelelő pályázat hiányában nem valósult 
meg ez idáig.)
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Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. MÁJUS 15-EI  
RENDKÍVÜLI  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS A BUDAJENŐ SZŐLŐ-
HEGY II. VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT-
TAL KÖTENDŐ MEGÁLLAPO-
DÁSRÓL 
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Sport 
utcai vízi közmű több éve húzódó 
hatósági engedélyezési problé-
májának megoldása érdekében a 
Budajenő Szőlőhegy II. Víziközmű 
Társulattal megállapodás kötéséről 
határozott.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. MÁJUS 22-EI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
A RENDŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓJA 
A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
A képviselő-testület a Budakeszi 
Rendőrőrs parancsnokának 2013. 
évi települési bűnügyi és közbiz-
tonsági helyzetről szóló részletes 
beszámolóját elfogadta.

BESZÁMOLÓ A HÍD  
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Lényeges változás a tavalyi évet 
illetően, hogy 2013. július 1-jétől 
az intézmény fenntartását a 
Budakörnyéki Önkormányzati Tár-

sulás látja el. Budajenő Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testüle-
te a HÍD Szociális és Családsegítő 
Intézmény vezetőjének szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokról 
szóló beszámolóját elfogadta. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2013. ÉVI GYERMEKVÉDELMI 
BESZÁMOLÓJA
A 2013. évi közigazgatási reform 
kapcsán a járások kialakításával a 
gyámhivatalhoz kerültek a tipikus 
gyermekvédelmi, államigazgatási 
feladatok, hatáskörök. Önkormány-
zati feladat maradt a gyermek-
védelmi támogatások rendszere, 
amely önkormányzati támogatások 
címén került a közelmúltban újra-
szabályozásra. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a jegyző beterjesztése alapján 
megtárgyalta a település 2013. évi 
gyermekvédelmi beszámolóját, és 
azt elfogadta.

VÍZI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK 
TÁJÉKOZTATÓJA A MŰKÖDÉSI 
TAPASZTALATAIRÓL
Az ÉDV Zrt. Tatabánya-Tata-BIRV 
Vízmű Üzem vízágazati beszámo-
lója szerint az ivóvízfogyasztás az 
előző évekhez viszonyítva  csökke-
nést mutat, ennek oka főként a nem 
lakossági értékesítés visszaesésé-
ben keresendő. Településünkön a 

hálózati meghibásodások száma 
kismértékben növekedett, ami je-
lentősebb szolgáltatáskiesést nem 
okozott. Folyamatosan növekszik a 
30 napon túli kintlévőségi állomány 
a községben. Az év folyamán vizs-
gált víz minősége megfelelt a törvé-
nyi előírásoknak, bár a víz kemény-
sége még mindig sok gondot okoz.
A szennyvíz szolgáltatását telepü-
lésünkön a Budajenői Vízművek 
Kft. végzi továbbra is. Működési 
engedélyük 2015. január 21-éig 
érvényes, amely meghosszabbítást 
az önkormányzat együttműködé-
sével sikerült elérni. Pozitívumként 
szükséges megemlíteni, hogy a 
kintlévőség a 2012. évhez képest 
csökkenést mutat, továbbá bírság-
fizetési kötelezettsége nem volt a 
kft.-nek. amely.aA 2013. évet adó-
zás utáni pozitív eredménnyel zárta. 
Ami továbbra is problémát okoz: az 
illegális csapadékvíz rákötés, ame-
lyek megszüntetésére  megoldás a 
szolgáltató felhatalmazása a bírsá-
gok behajtására.
A Képviselő-testület a vízi közmű 
szolgáltatók 2013. évi részletes be-
számolóját elfogadta.

A BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKOR-
MÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ 
OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A jogszabályi változás értelmében 
az alaptevékenységek besorolá-
sát eddig biztosító államháztar-
tási szakfeladat kódok helyett új, 
kormányzati funkció kódokat kell 
használni. Mivel a Hivatal SZMSZ-e 
tartalmazza az eddig használt szak-
feladat kódokat, ezért szükséges az 
alapító okiratban is a kormányzati 
funkció kódokra történő átváltás 
átvezetése. Továbbá aktualizálni 
kellett a jogszabályi hivatkozást a 
2014. március 15-én hatályba lépett 
új Ptk. szerint. A Képviselő-testület 

jóváhagyta a Budajenői Közös Ön-
kormányzati Hivatal Alapító okiratá-
nak módosítását.

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKOR-
MÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI 
ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁ-
NAK MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület elfogadta a 
Budajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását, az alapító 
okirat módosításánál indokoltak 
szerint.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÓVODAVEZE-
TŐI MEGBÍZATÁSRA
A Budajenői Óvoda vezetésére ta-
valy kiírt pályázat eredménytelenül 
zárult, ezért a testület 2014. augusz-
tus 15-éi, vagy a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig a helyettes 
óvodavezetőt bízta meg a feladat 
ellátásával. A megbízásra pályázatot 
kell kiírni, hogy - a kötelező pályá-
zati határidők betartása mellet - a 
2014/201. nevelési évre szeptember 
1-jétől biztosítsuk a feladat ellátását. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az óvodavezető 
(magasabb vezető) álláshely betölté-
sére kiírt pályázati kiírást jóváhagyta, 
és felkérte a polgármestert a pályá-
zati eljárás lefolytatására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. MÁJUS 22-EI  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍM 
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az idei esztendőben Péter-Pál-
nap alkalmából díszpolgári címet 
nem adományoz.

A nyílt jegyzőkönyv és a rendeletek 
honlapunkon megtekinthetők.

− További intézményi központ a magtár 
és környéke, ami a kulturális-szabadidő-
szórakozás helye lehetne (Az önkormányzat 
engedélyezett tervekkel rendelkezik, norvég 
támogatási keretre pár hete nyújtotta be a 
pályázatot.)

− A sportpályát a Fő utca folytatásába, 
a szennyvíztisztító mellé lenne célszerű át-
helyezni (a helykijelölés a rendezési tervben 
megtörtént, megfelelő pályázatra vagy be-
ruházóra vár az önkormányzat). 

− Célul tűztük ki a belterületi részek 
közterületeinek minőségi fejlesztését, az 
utak burkolattal való ellátását, a járdák, 
gépkocsibehajtók, parkolók egységes kiala-
kítását, a tervszerű növénytelepítést. (A bel-
területi földutak, járdák egységes szilárd bur-
kolattal való ellátása folyamatosan történik.)

Főépítészként örömmel tölt el, hogy 
minden intézményünk megmaradt, és szín-

vonalasan látja el feladatát, sőt az utóbbi 
időben egy új gyógyszertárral bővült a te-
lepülés. Sikerként könyvelem el azt is, hogy 
a település lakosságszáma nem növekedett 
túlzott mértékben, az új betelepülök egész-
séges módon tudtak integrálódni Ezért is 
volt fontos például a telkenkénti lakásszám 
vagy a beépíthetőség mértékének szabá-
lyozása a HÉSZ-ben, ugyanis az ingatlan-
tulajdonosok, illetve a fejlesztők gyakran 
a lehető legnagyobb beépítettségre töre-
kednek. Budajenőn – az általános országos 
szemlélettel ellentétben − sikerült elérni, 
hogy relatív nagy telekméret (1000−7000 
m²) és viszonylagosan kis beépítettség 
(10−20%), valamint korlátozott lakásszám 
(lakótelkeken max. 2 lakás) mellett igényes 
új településrész alakuljon ki. Ma már a telje-
sen közművesített, burkolt úttal ellátott te-
rület kezd beépülni. Budajenőn − az agglo-

meráció számtalan településéhez hasonló-
an − nem találkozunk az ingatlanfejlesztők 
által torzóként otthagyott beruházásokkal.

Egy fejlődő, gyarapodó település esetén 
mindig különös gond az intézmények elhe-
lyezése, bővítése. Budajenőn a helyi döntés-
hozók szinte egyhangúan elfogadták, hogy 
az oktatás, kultúra, szórakozás helyszíneként 
használjuk ki műemlékeinket. A volt skót 
bencés apátság épületegyüttese legyen 
igazgatási-oktatási-nevelési központ. Egy 
műemlék épület puszta létével is nevel, ki-
sugárzása emeli a rendezvények színvonalát.

A jövő szempontjából a kommunikációt 
tartom legfontosabbnak. Teljes egyetértés 
a településfejlesztés, rendezés területén so-
sem várható, de továbbra is törekedni kell a 
megfelelő felvilágosításon alapuló közmeg-
egyezésre.

Dr. Mátéffy Anna
Budajenő község főépítésze
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A 2014. évi útépítési-útfelújítási munkákra a nyári hónapokban 
kerül sor, melynek fő célja az érintett településrész közlekedési 

biztonságának növelése, az egyes utcákra (például Óvoda-köz) eső 
forgalo-terhelés csökkentése, a Szőlődomb I. területre irányuló for-
galom elosztása.

Az útépítési munkák keretében teljesen átépül a Patak utca Kos-
suth Lajos utca találkozási pontja, s megújul a közterület. A gyalogo 
forgalom biztonsága érdekében a csomópontban gyalogátkelő-
hely létesül, a kapcsolódó járdák térkő burkolattal épülnek újjá. Szi-
lárd burkolatot kap a Patak utca, és burkolat felújításra kerül sor a 
Sport utcában a Szőlőhegyi út –Patak utca közti szakaszon.

Az Önkormányzat továbbra is fenntartja azt a szándékát, hogy 
a Szőlődomb II. területre irányuló építési forgalmat nem engedi át 
a Szőlődomb I., illetve volt zártkerti, ma lakóterületeken keresztül, 
ezért a Sport utca irányából behajtást megakadályozó oszlopok ké-
szülnek a Szőlődomb II. terület és a volt zártkertek határán, így a 
Sport utca az Akácfa utcától kezdődően zsákutcává válik. A Patak 
utca − a település többi lakóutcájához hasonlóan − 30-as korlá-
tozott sebességű övezeti besorolásba, és 7,5 t súlykorlátozás alá 
kerül. A sebességi korlát betartatása érdekében a Patak utcában 
kettő, a Sport utca felújítandó szakaszán egy forgalomlassító kü-
szöb („fekvőrendőr”) készül.

Az építés ideje alatt - július-augusztus hónapokban - 
forgalomkorlátozásra kerül sor, kérjük a lakosság szíves 

türelmét és megértését.

MEGEMLÉKEZÉS
2014. JÚLIUS 26.

Az I. Világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából 

közös ünnepi megemlékezést tart 
Budajenő Község Önkormányzata és a  

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat,  
amelyre tisztelettel várják a község lakosságát.

Helyszín: 
Szt. Péter és Szt. Pál templom előtti emlékmű

Időpont: 
2014. július 26., szombat, 17:00 óra

A 2014. évi útépítési-
útfelújítási munkák Tájékoztató adatok az európai parlamenti  

választáson leadott szavazatokról

Budajenő településen

A névjegy-
zékben lévő 

választó-
polgárok 

száma

Szavazó-
ként meg-

jelent 
választó-
polgárok 

száma
A F

 1 438  668  
 46,45 %

 Szavazókörönként

Budajenő 
001.számú 
szavazókör

Budajenő 
002.számú 
szavazókör

A névjegyzékben lévő  
választópolgárok száma

728 710
Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

337

46,29%

331

46,62%

A listát 
állító 

párt(ok) 
neve

Kapott 
érvé-
nyes 

szava-
zat

%

MSZP  37 5.55 

SMS  4 0.6 

FIDESZ−
KDNP  337 50.52 

A HAZA 
NEM  

ELADÓ
 0 0.0 

JOBBIK  105 15.74 

LMP  64 9.6 

EGYÜTT-
PM  73 10.94 

DEMOK-
RATIKUS 
KOALÍCIÓ

 47 7.05 
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   Német 
nemzetiségi hírek

Pedagógusnap

Május 10-én a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egynapos kirándu-
lást szervezett Tatára. 
A kedvezőtlen időjárás sem ri-
asztotta vissza a résztvevőket, 
hogy bebarangolják a Cseke-tó 
körül elterülő Angolparkot, a 
várat, pihenésképpen pedig han-
gulatos kisvasúttal nézték meg a 
város nevezetességeit. Az egyko-
ri Nepomucenus-malomban mű-
ködő Német Nemzetiségi Múzeum 
kiállításán a magyarországi német-
ség történetének főbb állomásait, 
kultúrájuk jellemzőit ismerhették 
meg. Az egykori vízimalomban 
1983 óta működő múzeum feladata 
a magyarországi németség tárgyi 
és szellemi kultúrájának országos 
gyűjtése, feldolgozása és bemuta-
tása. A kirándulás a tarjáni tájház 
kiállításának megtekintésével feje-
ződött be. A résztvevők fáradtan, de 
élményekkel telve tértek haza. 

Május utolsó napján − a Ringlein tánccsoport és a Dicke Schwäne zenekar közös 
szervezésében, Buchoffer Ferenc vezetésével −  került sor a májusfadöntésre. A 
hagyomány szerinti „kitáncolásra” „májusfamászásra” ugyan nem került sor, de a 
zenekar vidám zenéjének hallatán többen táncra perdültek. Mire besötétedett, a 
finomságokkal teli tálak, üvegek is kiürültek. A családias hangulatú összejövetelen 
egy jó kedvű, beszélgetős, ismerkedős délutánt tölthettek el a résztvevők. 

Az önkormányzat − a hagyományoknak 
megfelelően − pedagógusnap alkal-

mából köszöntötte a településen munkál-
kodó pedagógusokat. A polgármester úr 
megköszönte a pedagógusoknak a telepü-
lés érdekében végzett oktatási-nevelési-
kulturális tevékenységét. Továbbá tájékoz-
tatta a megjelenteket a település életében 
történt fontosabb eseményekről. Ezután a 
jelenlévők a szokásoknak megfelelőn - egy 
fogadás keretében – vetélkedők és jó han-
gulatú beszélgetések között töltöttek el 
néhány órát.

Köszönjük ezt a megtisztelő délutánt!

Május 16−17-én került meg-
rendezésre Perbálon a Második 
Határjárás rendezvény, ahová 
Perbál testvértelepüléséről 
Burgwaldból is érkeztek ven-
dégek. A határjárók egy rövid 
borkóstolóra Budajenőre is ellá-
togattak. A rendezvényt záró kul-
turális műsorba pedig a Ringlein 
tánccsoport is meghívást kapott. 
Lendületes táncaikból összeállí-
tott műsorukat a közönség vas-
tapssal köszönte meg.
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TAVASZI TÚRA 2014 
Honvédelmi verseny 
Sárisápon
A Budajenői Általános 

Iskola két csapattal 
képviseltette magát május 
17-én, a XXXI. Tavaszi Túra 
versenyen. A 24 állomáson 
rafinált, komoly ügyességet 
és állóképességet kívánó 
feladatok várták a gyereke-
ket és a kísérőtanárokat (!) 
is. Újoncokként a fegyver 
szét-és összeszerelés, a töl-
ténytár megtöltése és kiürí-
tése, a patak fölött átívelő 
kötélen való átjutás jelen-
tett komoly kihívást, míg a 
négyféle lövészet, az íjászat 
és az aknakeresés mindenki 
kedvence volt. Mi, tanárok 
sem gondoltuk aznap reg-
gel, hogy kerítésen fogunk 
átmászni, és rohamsisakon egyensúlyozni a csapatért. An-
nak ellenére, hogy idén lemaradtunk a dobogóról, megfo-
gadtuk, hogy jövőre is nekivágunk!

A CSAPATOK:

HARCIKUTYÁK WALKER,  
A JENEI KOPÓ

Csibi Orsolya 
5. o.

Brüggemann 
Hanna 8. o.

Miklós Renáta 
7. o.

Csák Boglárka 
8. o.

Loósz Péter 
7. o.

Loósz Márton 
5. o.

Papp Levente 
7. o.

Szepesi Márton 
7. o.

Tanár:  
Gulácsiné 

 Kozma Sarolta
Tanár: Dobsáné 

Gregor Éva

Filmvetítéssel egy-
bekötött előadást 

hozott nekünk Erkel 
Ferencről Bokor Jutta 
operaénekesnő.

            

 Budapest  
mint ajándék

Május 26-án, hétfőn, iskolánk 3. osztá-
lyosai egy felejthetetlen budapesti 

városnézésen vehettek részt a Nyitott Isko-
lákért Alapítvány jóvoltából. Fővárosunkról 
ebben az évben tanultunk környezetisme-
ret órán, s a kirándulás élővé tette az isme-
reteket, élményszerű tapasztalatszerzést 
nyújtva.
Rövid is volt ez a nap, hiszen annyi a lát-
nivaló!  Idegenvezetőnk  sok-sok újdonsá-
got mesélt, jókedvűen, értve a gyerekek 
nyelvén! Bejártuk a Várat, megcsodáltuk 
a Mátyás-templomot, a Halászbástyáról a 
kilátást, elcsíptünk egy őrségváltást a Sán-
dor-palota előtt. Budáról Pestre átutazva 
még egy váratlan hullámvasút részesei  le-
hettünk: a várbusz a kacskaringós budai 
utcákon száguldott velünk lefelé, nem győz-
tünk kapaszkodni! Pesten a Ligetben kipi-
hentük magunkat, ebédeltünk az árnyékos 
fák alatt, s a Hősök terét bejárva hazafelé 
vettük utunkat. A kis földalattin, s a metrón 
utazni mindig érdekes annak, aki ritkán te-
szi, így voltunk ezzel mi, budajenőiek is!
Fáradtan a meleg nap után, de élményekkel 
telve értünk haza. Köszönjük az alapítvány-
nak a kirándulást!
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   3. a 
osztálykirándulás
A 3. a osztály idei közös olvasmánya Nyulász Péter: 

Helka, a Burok-völgy árnyai c. kalandos mesere-
génye volt, mely a Balaton legendáját alapul véve 
íródott. Mivel több hónapot töltöttünk Helka bűvö-
letében, az erdei kirándulást is e köré szerveztük: 
bejártuk a történet helyszíneit, alaposabban megis-
merve a Balaton természeti értékeit.

Szálláshelyünk a Balatonakali Ifjúsági Táborban 
volt, innen indultunk Tapolcára, a csónakázó tavas 
barlangba, az örvényesi malomba, Füred partjaiho, 
s Tihanyba. Túráztunk, tábortüzet raktunk, sütöget-
tünk, vetélkedtük, kalandoztunk, felsorolni is nehéz.

A korán jött májusi hőségben még a Balatonban 
is fürödtün, Akalan, a térdig érő vízben! Erre a kö-
zös strandolásra biztosan mindig emlékezni fogunk! 
Jókedvű, rengeteg élménnyel teli három napot töl-
töttünk együtt, s lebarnulva, feltöltődve értünk haza, 
hogy nekivágjunk az év végi hajrának!

Erdei iskola
A 2. osztályosok Tarjánban töltötték első erdei isko-

lájukat. A 3 nap alatt gazdag program várta őket. 
Különösen a madár- és hüllőbemutató, a kézműves 
foglalkozások és a szendvicskészítés tetszett a gyere-
keknek. Fáradtan, de sok élménnyel tértek haza.

Muzslainé H. Cecília

  Rajzverseny  
    az iskolában
Ez év áprilisában meghirdetett rajzverseny elsődleges 

célja a gyerekek alkotókedvének a felkeltése és isko-
lánk dekorálása volt.

Egy áprilisi napon több mint 70 db üres képkeret ke-
rült fel a falra, ezzel a felhívással:

„ Ez itt a TE rajzod helye! Ezek az üres képkeretek arra 
várnak, hogy készíts egy rajzot.” Ez a nem mindennapi 
felhívás motiváló volt, mivel több, mint 76 darab alkotás 
érkezett. Rajzolhattak a gyerekek a tavaszról, a tavaszi 
ünnepeinkről, készíthettek tavaszi versillusztrációt, va-
lamint vágyaikat is lerajzolhatták „Bármi válhat belő-
lem” című témakörben.

A rajzok zsűrizésében részt vettek a gyerekek, néhány 
pedagógus, de a végleges szakmai döntést falunk neves 
festőművészére, Horváth Máriára bíztuk.

AZ ALÁBBI DÖNTÉS SZÜLETETT:

1. helyezést ért el:
- Bartha Ábel 1. o.
- Kelemen Kincső 1. o.
- Kókai Mária 1. o.
- Kókai Boglárka 1. o.
- Szabó Veronika 1. o.
- Skaphér Zsóka 2. o.
- Sárközi Lili 4. o.
- Nagy Júlia 4. o.
- Csereklyei Zsófia 4. o.
- Kovács Maja 4. o.

Különdíjat kapott: 
Gáll Isis 8. o.

2.helyezést ért el:
- Szokodi Laura 1. o.
- Kováts Anna Zsófia 1. o.
- Marshall Joshua 1. o.
- Kerekes Szonja 1. o.
- Szűcs Dalma 2. o.
- Engler Rudolf 3. o.
- Osztie Dóra 3. o.
- Furka Dominik 3. o.
- Bódi Csenge 4. o.
- Benedek Luca 4.o.
- Balogh Barbara 4. o.

Közönség díjat kapott: 
Gacsal Levente 4. o.

Gratulálunk a helyezetteknek és a résztvevőknek  
egyaránt a színvonalas gyerekmunkákért!

Köszönjük a lelkesedést, a gyönyörű rajzokat!
Az alkotások ma is ott díszítik  

az iskola bejáratának fehér falát.

„ Egy szép rajz nemcsak a szemet gyönyörködteti,  
hanem a lelket is simogatja”Hegyaljai Tünde
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A Budajenői iskola 
labdarúgóinak évadzárója
Ünnepélyes keretek között zajlott a kiemelkedő sporteredményeket el-

ért tanulók felsorolása.
Kézilabdázóink, röplabdázóink mellett a legnagyobb létszámban a kü-

lönböző korosztályú labdarúgóink vannak.
Több éve van együttműködési szerződésünk az MLSZ-szel, az OTP Bank 

Bozsik-program keretében sportcsoportokban foglalkoztatjuk a kis lab-
darúgókat. Rendszeresen részt vettünk a korosztályos tornákon, Budake-
szin, Pátyon, Perbálon, Telkin. A gyerekek ösztönző ajándékokat, az iskola 
sporteszközöket kapott. A legtehetségesebb kis focisták a helyi egyesület-
be kerülnek, és most már nagyon várják a szünidei foci tábort, valamint a 
brazil nagy foci vB-t.

Póka György
testnevelő, labdarúgó edző 

Nemzeti Pedagógus Kar

2014 májusában le-
zajlott a Nemzeti Pe-

dagógus Ka, kétfordulós 
küldöttgyűlési szava-
zása. A Nemzeti Peda-
gógus Kar hatékony ér-
dekérvényesítő, magas 
szakmai színvonalon 
működő testület, amely 
méltó tárgyalópartnere 
lesz a mindenkori Okta-
tási Minisztériumnak.
A Budakeszi Tankerület 

jelöltjeiből két főt választottak be a 15 fős Pest megyei delegációba, köz-
tük iskolánk tanítónőjét, Blaskó Szilviát.

Gratulálunk Neki, és jó munkát kívánunk!
Iskolavezetés

Matekverseny

Nagy büszkeséggel töltött el, hogy osztá-
lyom négy tanulója: Simon Borbála, Lé-

vay Dénes, Sebestyén Pál, Toronyi András III. 
helyezést értek el a Kárpát-medencei Mate-
matika Csapatversenyen. Köszönöm szépen 
Sebestyén Géza tanár úrnak a felkészítést, 
és egyben gratulálok a csapatnak!

Blaskó Szilvia osztályfőnök

Élmény- 
koncert

Iskolánk nem mindennapi hang-
versenyen vehetett részt. Gáll Isis 

8. osztályos tanuló tehetségével és 
sokszínűségével megmosolyogtatta 
a gyerekarcokat, és elvarázsolta a 

lelkeket zenei tudásával. A csoda-
gyerekként emlegetett diák többféle 
hangszeren adott elő műveket kü-
lönböző korokból. Segítségére volt 
egy mű erejéig Börcsök István és 
Csonka Mihály 6. osztályos tanuló is.
Mindenki áhítattal hallgatta a zen, 
és a tehetség kibontakozását. Kö-
szönjük a csodálatos koncertet, és 
további sok sikert kívánunk a részt-
vevőknek!

Pappné Polacsek Orsolya
némettanárnő
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Bűvös-
völgy
A 6. és 7. osztály májusban 

Bűvösvölgyben járt, ami 
Magyarország első médiaértés- 
és oktató központja. A központ 
feladatául azt tűzte ki, hogy 
megtanítsa a gyerekeknek: ho-
gyan használják tudatosabban 
és biztonságosabban a digitális 
és mobil kommunikációs eszkö-
zöket. A délelőtt folyamán a szí-
nész, rendező, vágó, bemondó 
és újságszerkesztő foglalkozáso-
kat próbálhatták ki tanulóink. A 
gazdag jelmez- és kelléktárból 
válogatva akár filmcsillagként, 
rendőrként vagy tudósként is 
meghódíthatták a filmvásznat, 
beleláthattak a filmforgatás ku-
lisszatitkaiba, megismerhették a 
greenbox fényképezés technika 
trükkjeit. A hírstúdióban híradót 

készíthettek a csoportok, idő-
járás-jelentést állítottak össze, 
reklámfilmet forgattak a Csoda-
termékekről. A sajtószobában 
megtapasztalták, mi a rovatfele-
lős, a főszerkesztő feladata, mi a 
hírérték, milyen figyelemfelkeltő 
trükköket lehet alkalmazni egy 
címlap összeállításában. Mara-
dandó élmény lett a bűvösvölgyi 
kaland!

 Évzáró és ballagás 
 a Bambi csoportban
Különleges volt az évzáró a nagy- középső csoportban, mivel öt kis társuk idén 

ősszel már iskolába megy. Az ünnepség egyben búcsú is volt az iskolába készü-
lőktől, akik − az óvoda hagyományainak megfelelően − tarisznyával az oldalukon 
bújtak át a virágokkal feldíszített hatos számon, ezzel jelezve, hogy már érettek a 
komoly tanulásra. Az évzáró műsorban a gyerekek egy utazás különböző állomá-
saira felfűzve mutatták be azokat a játékokat, magyar és német dalokat és verseket, 
melyeket az elmúlt egy évben az óvó néniktől tanultak. Az évzáró műsort a nép-
tánc zárta le. A gyerekek előadását a szülők fergeteges tapssal jutalmazták.    

Egy édesanya  
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Irány a Tropicarium!
 

Izgatottan vártuk a tropicariumi kirándulás napját a Bambi, nagy-középső csopor-
tos gyerekekkel.

Mivel fogunk utazni? Lesznek cápák? Él még az óriási aligátor? Záporoztak a 
kérdések felénk. A gyerekek izgatottsága hamar ránk ragadt.

A közös élmény minden várakozást felülmúlt. Megnéztük, hogy a nyári horgász-
túrákon milyen halakat foghatnak majd a pecások. A „trópusi esőerdőben” egy óri-
ási zivatart követően többek között aligátorokat, papagájokat, selyemmajmokat, 
nagyra nőtt kígyókat láthattunk. Az óriáscsótány, a madárpók és a nyílméreg béka, 
más, hazánkban nem honos fajjal együtt, nagy érdeklődést váltott ki a gyerekek-
ből. A hatalmas akváriumban cápák, ráják és különböző tengeri halak úszkáltak 
nagy-nagy egyetértésben. Az izgalmas utunk a rája simogatónál fejeződött be.

Azt hittük, hogy a visszaúton, minden gyerkőc álomba szenderül majd, de egy-
két kivétellel nem így történt. Rövid beszélgetés után hazáig énekeltünk, versel-
tünk a buszon.

Ezúton szeretnénk megköszönni Béky Andreának (Hargitai Lola anyukája), hogy 
elkísért bennünket, kitalálta, megszervezte, finanszírozta a kirándulást, valamint 
Patona Borbálának (Várkonyi Tomi anyukája) a sok segítséget, amit ezen a napon 
nyújtott.

A közösen átélt élmények azok, melyek a csoport összetartozását erősítik, örök 
emlékekkel ajándékozzák meg a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

Bernáth Mihályné  Bambi csoportos óvodapedagógus

Kezek és lábak 
az oviban
Május 19-én délelőtt különleges elő-

adók látogattak el óvodánkba. A 
Kezes-lábas Társulat mondókás, dalolós 
műsorát hozta el, melyben ismert gyerek-
dalokat, mondókákat színes kesztyűkkel, 
zoknikkal, harisnyákkal a kezükön eleve-
nítettek meg a gyerekek, felnőttek örömé-
re.  A bábművészek rövid időn belül ma-
gukkal ragadták a gyermekeket, akik tátott 
szájjal nézték végig az előadást. A szemünk 
láttára alakultak ki a szereplők, és változtak 
át egyik pillanatról a másikra. A műsor má-
sodik felében az ovisok is beálltak a játék-
ba, egymás után lettek zsiráfok, majmok, 
kutyák, így lett a csoportszobából állatkert. 
Sok jó ötletet láthattunk mi, óvó nénik is a 
bábkészítés fortélyaiból. Köszönjük!

Vén Erika Bambi csoportos óvodapedagógus
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„Óvó néni várt énreám, 
mikor ide érkeztem. 
Búcsúzkodni tőle nehéz, 
bizony nem megy oly könnyen!

Mikor sírtam, ki volt velem? 
Ki törölte könnyes szemem? 
Ki tanított szépre, jóra, 
mintha édesanyám volna?

Nem várt érte köszönetet, 
egész szívét adta nekem!

Elfeledni nem is tudom, 
hiszen én is szeretem! 
Rá gondolok, később sokszor, 
míg a táskát cipelem!

Tudom vége a játéknak, 
már a komoly munka vár. 
De ha néha elfáradok, 
két karja majd visszavár!”

Évzáró a kis-
csoportban
Hangulatos műsorral búcsúztatták a 

kiscsoportos gyerekek a nevelési évet 
Barbara néni vezetésével. Az eddig közö-
sen átélt évszakokat játékokkal és énekek-
kel elevenítették fel, melyek között szere-
peltek a Bori nénivel tanult német nyelvű 
mondókák, dalok is. A csoportba járó gye-
rekek olyan ügyesek, hogy ezt követően 
egy teljes mesét dramatizáltak hihetetlen 
magabiztosan és teljes beleéléssel. A mű-
sor zárásaként a mindig fergeteges nép-
táncbemutató következett. Jó volt nézni, 
ahogy a kicsik próbálták a pedagógusok 
lépéseit követni, miközben mosolyogva 
táncoltak!

             Ballagás az óvoda 
Misi mókus csoportjában

Bevallom őszintén, kicsit (?) izgultam ki-
sebbik lányom ballagása előtt, hiszen 

nagyon hamar elérzékenyülök.  Mi lesz 
most, mikor a szívem csücske, a Misi mó-
kus csoport ballag?  Négy év alatt nagyon 
a szívemhez nőtt ez a kis csapat. 

Ritkán látni ilyen jól összeszokott, har-
móniában lévő közösséget, mint ők. Az 
évek folyamán a szülők is nagyon jól ösz-
szekovácsolódtak, ami azóta is tart, füg-
getlenül attól, hogy a csoport egy része ta-
valy már megkezdte az első osztályt.  Már 
akkor sem volt könnyű pityergés nélkül 
kibírni, amikor tavaly „csak” a nagyobbak 
ballagtak, a kisebbek maradtak. Most pe-
dig a kicsik is suliba mennek. Kicsik? Hol 
van az már, csak az én szememnek azok!  
Várják már az iskolát, hiszen az óvó nénik 
és a szülők is felkészítették őket, hogy ha-
marosan nagy iskolások lesznek, és ez már 
látszik rajtuk. Várják is, de azért még – leg-
alábbis az én csemetém −, meg is van ille-
tődve a nagy lépés előtt. 

Sokat készültek a ballagási műsorra, iz-
gatottan indultak az iskola tornatermébe. 
Ott már vártuk őket.  Kedves 6-7 éves, csil-
logó szemű vásározókkal találkoztunk, akik 
énekeltek, táncoltak, lobogtak a kékfestő 
szoknyák, topogtak a cipőcskék. Kiscso-
porttól nagy-középsőig minden csoport 
kedvesen elbúcsúztatta őket, majd a ha-
gyományokhoz híven átbújtak sorra a vi-
rágokkal díszített 6-os számon.  Mosolygó, 
pityergő szülők, rokonok és ők maguk is 
tágra nyílt szemmel nézték végig a kivetí-
tőn az elmúlt négy évben készült képeket. 
Eltelt hát ez a 3-4 boldog év. Visszaem-
lékszem a sok szép karácsonyi, anyák napi 
műsorra, évzárókra, nyílt napokra, közös 
szülinapi bulikra. Így visszanézve, válogatva 

az akkor készült képeket, rácsodálkozom, 
mennyit fejlődtek, ügyesedtek az évek 
során. Milyen kicsik voltak! Mintha most 
lenne, ott izgultunk a beszoktatáskor be-
bekukkantva az ablakon, aztán hirtelen itt 
vagyunk, bringával hamarabb hazaérnek, 
mint mi, komoly nagy lányok, fiúk lettek!  

Mindannyiunk nevében köszönjük az 
óvoda dolgozóinak, elsősorban persze 
Tünde néninek, a még nyugdíjból is gyak-
ran visszalátogató Vali néninek, Rita né-
ninek és Regina dadus néninek azt a sok 
szeretetet, türelmet, és valljuk be: nem kis 
munkát, amit útravalóként kapva a gyer-
kőcök örömmel, összetartva, bizalommal 
indulnak neki az iskolaéveknek. Én biztos 
vagyok benne, hogy ott mindannyian na-
gyon ügyesen megállják majd a helyüket. 
Mi pedig majd újra azon kapjuk magunkat, 
hogy ballagásra indulunk. 

T. T.
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A Budajenő Kempo Kupával rajtolt el a 
magyar bajnokság a hétvégén. A Pest 

megyei településen huszonegy klub száz-
húsz harcosa vívott ádáz csatákat a bajnoki 
helyezésekért és az ezekért járó pontokért. 
A helyi sportklub hat sportolója lépett tata-
mira a budapesti világbajnokságot követő 
első hazai kempo viadalon.

A házigazda egyesület harcosai közül 
Osvald Hannának, ifj. Osvald Lászlónak, 
Katona Richárdnak, valamint a hegyvidé-
ki−jenei kettős igazolású Lacza Ábelnek 
sikerült megnyernie saját kategóriájának 
küzdelmeit.

Budai István polgármester − az elmúlt 
évek szokásainak megfelelően − a helyszí-
nen tekintette meg az eseményt. A telepü-
lés első embere örömtelinek nevezte, hogy 
a nemrég véget ért budapesti kempo világ-

bajnokság után a vártnál többen, huszonegy 
egyesület mintegy százhúsz harcművésze 
érkezett a tornára, mely idén is hozzájárult 
Budajenő sporthírnevének öregbítéséhez.

EGYÉNI EREDMÉNYEK:
I. hely: Ifj. Osvald László (chikara kurabe 
és light contact), Katona Richárd 
(chikara kurabe), Osvald Hanna (kata), 
Lacza Ábel (chikara kurabe, light és semi 
contact.
II. hely: Both Richárd (chikara kurabe), 
Fülöp Márk (light és semi contact), Ka-
tona Richárd (semi contact), Lacza Ábel 
(submission).
III. hely: Both Richárd (semi contact), 
Kalmár Levente (light contact).
IV. hely: Kalmár Levente (chikara 
kurabe).

A Budajenő Kempo Klub összesítésben 
a hetedik helyen zárta az országos bajnok-
ság nyitányát.

AZ ELSŐ TÍZ CSAPAT SORRENDJE:
1. Dojo Lovász SKE Szigethalom
2. Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
3. Aladin Hero Team (Románia)
4. SVSE
5. Budakeszi Kempo Iskola
6.  Hegyvidék Harcosai Küzdősport Aka-

démia
7. Budajenő Kempo Klub SE
8. Öt Elem Wushu Egyesület
9. University Boxing Club Savate
10. Herceghalmi Kempo Klub

A bajnokság második fordulóját Felcsúton 
rendezik június első felében, ahol ismét 
harcba szállnak a jenei kempósok.

                       Hét hazai arany 
a Budajenő Kempo Kupán
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2014. március 21-én a − tör-
vényeknek megfelelően − 

megalakult a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) helyi 
szervezete Budajenői Telepü-
lési Agrárgazdasági Bizottság 
néven. A szervezet strukturá-
lisan a Budakeszi Járási Agrár-
gazdasági Bizottsághoz, majd 
a NAK Fővárosi és Pest Megyei 
Szervezetéhez és az országos 
hatáskörű NAK-hoz tartozik. Az 
országos nyilvántartás szerint 
(kötelező NAK-tagság) közsé-
günkben 31 fő kapott meghí-
vót az alakuló ülésre. Minden 
bejegyzett mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozó 
személy, akinek székhelye, 
telephelye, földje Budajenőn 
található válaszhatóan akár a 
budajenői, akár a felsorolás 
szerinti település bizottságához 
tartozhat. Dr. Molnár Kálmán 
úr, a Pest megyei NAK alelnö-
kének levezetésével megtartott 
ülésen Pétervári Lászlót elnök-
nek, Czinkóczky Annát és Jankó 
Gábort a bizottság vezetőségi 
tagjainak választották meg.

A szervezetépítés folyta-
tásaként 2014. május 6-án 
megalakult a Budakeszi Járási 
Agrárgazdasági Bizottság is, 
ahol Kisberk Balázst, a budaörsi 
bizottság elnökét választották 
a 11 településből álló járás el-
nökének. Ezzel befejeződött a 

NAK helyi szervezeteinek kiépí-
tése. Időközben kormányzati 
döntés alapján a falugazdászok 
átkerültek a NAK szervezetébe. 
Községünkben Garádi Péter 
úr látja el a funkciót, akit (30)-
334-0547 telefonszámon lehet 
elérni.

Néhány szó az agrárgazda-
sági bizottság feladatáról. Az 
országos NAK helyi szerveze-
teként elsősorban a mezőgaz-
dasággal foglalkozó emberek 
érdekvédelmi szervezeteként 
működik, hasonlóan az ipar-
kamarákhoz. A szektor teljes 
spektrumát lefedve nemcsak 
a termelés (azaz növényter-
melés és állattenyésztés), de a 
feldolgozási (élelmiszeripar), 
értékesítési tevékenységgel 
(piacok) foglalkozók is hatás-
körébe tartoznak. Az érdek-
védelem mellett természete-
sen minden egyéb módon is 
segíti tagjait és ezzel együtt 
közösségük egészét is. Szoros 
kapcsolatot kíván ápolni a te-
lepülések polgármesteri hiva-
talaival és az államigazgatást 
képviselő jegyzőségekkel is. 
Természetesen nagyon fiatal 
szervezetként az alapelképze-
lések mellett még keresi azokat 
a további területeket, amelyek 
központi döntések után szintén 
felvállalhatók. A legnagyobb 
érdeklődést kiváltó földügy-

letek ún. jóváhagyási jogköre 
azonban nem fog a hatáskö-
rébe tartozni. Köztudomásúan 
a föld adásvételi ügyleteket 
szabályozó törvényeket az Eu-
rópai Közösség illetékes szer-
vei aggályosnak találták, ezért 
átmeneti rendelkezésekre van 
szükség. Az ügyletek jóváha-
gyási jogköre jelenleg a me-
gyei NAK hatáskörébe került, 
a települési agrárgazdasági 
bizottság elnökének vélemé-
nyezési jogköre mellett. A dön-
tést a megyei NAK hozza meg. 
Ez is csak átmeneti, ameddig 
az új kormányzat kidolgozza a 
Brüsszelnek is megfelelő jog-
szabályt, amely minden ilyen 
ügyet a helyi önkormányzat 
mellett felállítandó Földbizott-
ság hatáskörébe utalja.

Mindig megdöbbenek, és 
rendkívül módon sajnálom, 
amikor látom, hogy mennyire 
visszaszorult a mezőgazda-
sági tevékenység községünk-
ben, csak a TESCO-ba járunk. 
Ugyanakkor bizakodva tapasz-
talom, sok hozzám hasonló 
gondolkodású ember van, akik 
korosodva (vagy talán még az 
sem kell) beleszeretnek a gaz-
dálkodásba, esetleg feladva 
addigi szakmájukat is. Mind-
ezek miatt a legfontosabb fel-
adatomnak tartom a mezőgaz-
dasági szakoktatás megszer-

vezését, mert szerintem a régi 
gazdálkodók már kihaltak, mi 
újak pedig még nem vagyunk 
profik. A tudás megszerzése 
pedig sokkal gyorsabban megy 
oktatással, mint önképzéssel. 
Másik fontos feladat a helyi 
(Buda környék, Pilis, Zsámbé-
ki-medence stb.) termeszten-
dő növényfajták felkutatása. 
Természetesen ugyanez vo-
natkozik az állattenyésztésre 
is. Szégyenletesnek tartom (az 
országra nézve, nem a közsé-
günkre), hogy egy ilyen iker 
településen, mint Budajenő + 
Telki, csak egy ember foglalko-
zik tehenekkel, tejtermeléssel, 
miközben tele vagyunk elga-
zosodott, eladatlan területek-
kel és a friss tejet, tejterméket 
igénylő gyermekes családokkal. 
Fontos még a tájnak megfelelő 
zöldség és gyümölcsfajták fel-
kutatása, listájának közzététele, 
a vetőmagok és oltványok hoz-
záférhetőségének megszer-
vezése. Harmadik feladatnak 
tartom a növényvédelmi előre-
jelzés ismételt elindítását. Talán 
jó lenne hasonló termelői piac 
létrehozása, mint Telkiben. A 
sikert mindenki láthatja, hiszen 
egyre több ott a vásárló. Sze-
rencsére minden második hé-
ten van, tehát nálunk is lehetne 
az üres hét végén, amennyiben 
van termelőnk! Kérem a tisztelt 
tagságot és a falu lakosságát 
munkánk segítésében, hasznos 
javaslatok, tanácsok elfogadá-
sára készem állunk és termé-
szetesen bárkinek mezőgazda-
sággal kapcsolatos problémája 
van, szívesen segítünk.

Pétervári László
Budajenői Agrárgazdasági  

Bizottság elnöke
30/940-0021, petervari@t-online.hu

  Megalakult 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara    
                budajenői szervezete
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Ahogy a hírekből ismeretes, Magyarországon három év után 
ismét felütötte fejét a veszettség.

A betegség húsevő állatok harapásával terjedő, emberre is 
halálos, gyógyíthatatlan vírusos fertőzés.

Az ország középső részében, így Pest megyében is növekvő 
számban diagnosztizáltak eseteket.

Ezért fontos, hogy minden kutya és minél több macska 
megkapja a szükséges védőoltást!

A macskák mozgása nem korlátozható, természetükből 
adódóan sokkal több a verekedés köztük. Ha a saját állatunk 
megkapta a védőoltást, nem kell félnünk, hogy megbetegszik, 
és nem terjeszti a fertőzést a családtagok felé sem.

Mivel már nincs tavaszi, kampányszerű összevezetéses 
eboltás, ezért a Budajenői Állatorvosi Rendelőben egész évben 
folyamatosan végezzük az állatok vakcinázását. 

Az oltások érvényessége 1 év, melynek lejárta előtt az előző 
évben általunk vakcinázott állatok tulajdonosainak személyre 
szóló értesítést is küldünk, de bárkit szere-
tettel várunk, akivel eddig esetleg nem ke-
rültünk kapcsolatba.

Az újraoltásnál a felelős gondoskodást − 
az éves határidő betartását − árkedvezmény-
nyel és ingyenes féreghajtással háláljuk meg!

Szeretettel várjuk a régi és új gazdákat 
kedvenceikkel!

 Dr. Révész Judit      
   Dr. Jankó Katalin

A Budajenői Karitász Csoport 
várja azok jelentkezését, akik segítséget 

szeretnének a mindennapok gondjaiban.

Keressék Kovács Ildikót a 06/30/332-0701-es 
vagy 06/26/372-766-os telefonszámon. 

Veszettség elleni oltás 
akció egész évben
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Budajenő  
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014. (III.27.) önkormányzati rendeletében szabályozza a  

2014. évi igazgatási szünet elrendelését.  
 Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet

2014. július 21. napjától 2014. augusztus 1. napjáig tart.
(Az első ügyfélfogadási nap 2014. augusztus 4., hétfő.)

Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart, amely az iratok átvételét, továbbá az anyakönyv-vezetési 
feladatkörbe tartozó sürgős ügyek intézését jelenti.

Szíves megértésüket köszönjük.




