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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. már-
cius 5-én hatályba lépett az 54/2014. 

(XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűz-
védelmi Szabályzat, mely szerint − ha jog-
szabály másként nem rendelkezik − a lábon 
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett növényi hulla-
dék szabadtéri égetése tilos.

Településünkön Budajenő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a 
köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek 
védelméről, valamint az avar és kerti hul-
ladékok égetéséről szóló 10/2004. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletének 17. §-a rendel-
kezik az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályairól a következők szerint.

„A kerti hulladékégetést vasárnap és 
ünnepnap kivételével szélcsendes időben, 
cselekvőképes nagykorú személy állandó 
felügyelete mellett szabad végezni.

Száraz avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakó helyen szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, és az égetés hősugár-
zása kárt ne okozzon. 

Nedves avart és nedves kerti hulladékot 
égetni tilos. 

Közterületen avart és kerti hulladékot 
égetni tilos, időpontra tekintet nélkül. 

Avar és kerti hulladékon kívül más hul-
ladékot égetni tilos. Az égetendő kerti hul-
ladék nem tartalmazhat más kommunális, 
illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, ve-
szélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőbe-
rendezést használni csak úgy lehet, hogy az 
a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt 
ne jelentsen. 

A szabadban a tüzet és üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 
szabad, s veszély esetén vagy ha arra szük-
ség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberendezés haszná-
latának színhelyén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétbe helyezni, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.”

 A kerti hulladék és avar égetésének fenti 
szabályait megszegőkkel szemben a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 12/2013. (VI. 27.) számú önkormány-
zati rendelet értelmében a közterület-felü-
gyelő vagy a jegyző, illetve a polgármesteri 
hivatal jegyző által felhatalmazott ügyinté-
zője helyszíni bírságot szabhat ki, illetve a 
hatóság közigazgatás bírsággal sújthatja az 
elkövetőt.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 

használója a tűzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb 10 ha egybefüggő terü-
leten irányított égetést végezhet, melyre a 
tevékenység megkezdése előtt legalább 10 
nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz 
írásban kell benyújtani kérelmet. A kérel-
met annak beérkezését követően, 5 mun-
kanapon belül bírálja el a hatóság (Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2030 Érd, 
Fehérvári út 79/a, tel.: 06-23-524-570). A 

külterületi égetésre vonat-
kozóan részletes szabályo-
kat a hivatkozott rendelet 
tartalmazza.

A fentiek értelmében te-
hát Budajenőn – az ismer-
tetett feltételek szerint – le-
het kerti hulladékot égetni, 
azonban az önkormányzat 
elsősorban a komposztá-
lást támogatja, amit elvi 
éllel meg is határozott a 

hivatkozott rendeletében, továbbá évente 
két alkalommal, áprilisban és novemberben, 
ingyenesen biztosítja a Depónia Kft. közre-
működésével a zöldhulladékok elszállítását 
a hulladékszállítási közüzemi szerződéssel 
rendelkező lakosok részére.

Kérem Önöket, hogy a szabadtéri tűz-
gyújtásra vonatkozó előírásokat maradék-
talanul tartsák be!

dr. Kovács Dénes jegyző

    Jegyzői tájékoztató 
          a tűzgyújtás 
    szabályairól

Zöldhulladék gyűjtési akció!
Budajenő Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Non-
profit Kft. közreműködésével 2015. április 13-án zöldhulladék gyűjtést szervez 
Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a 
közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a 
jármű forgalmat ne zavarja. Nem szállítják el:

−	 kommunális jellegű hulladék,
−	 egyéb hulladék, amit a lomtalanítás keretében szállítanak el,
−	  veszélyes hulladék.

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb  
reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét,  
és a határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. 
nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisz-
tasága érdekében is. Önkormányzat és Szolgáltató
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ÖNKORMÁNYZATI 

TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. FEBRUÁR 23-AI 
RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Koncessziós szerződés felül-
vizsgálata
Az Energetikai Hivatal ideigle-
nes engedélyével 2015. február 
21-éig a budajenői szennyvíz 
közművek üzemeltetését a Bu-
dajenői Vízművek Kft. látta el 
Mivel a szolgáltató nem tudott 
megfelelni a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, így egy 
átmeneti időszakot követően 
nem üzemeltetheti Budajenő 
szennyvízrendszerét. 
A szennyvíztelep, továbbá a te-
lepülés szennyvízelvezető köz-
csatorna hálózatának üzemel-
tetésére vonatkozó jogszabályi 
környezet jelentősen megválto-
zott, amelynek következtében a 
koncessziós jogviszony további 
fenntartása jelentős érdeksérel-
met okozna a Zenon Systems 
Kft.-ne, mint a koncessziós 
jogosultna,, valamins a koncesz-
sziós társaságna, mint üzemel-
tetőnek. Az önkormányza, mint 
tulajdonos, a vízközmű törvény 
értelmében kötelezve van a kon-
cessziós szerződés megszünteté-
sére, és kezdeményeznie kell az 
új üzemeltető kijelölését. Ezért 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Zenon Systems Kft.-vel 
2005. május 18-án létrejött kon-
cessziós jogviszonyt, valamint 
a Budajenői Vízművel Kft.-vel 
kötött üzemeltetési szerződést 
2015. február 23. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. FEBRUÁR 26-AI 
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉ-
SÉRŐL

ÉDV üzemeltetési megálla-
podás elfogadása

A szennyvízszolgáltatás bizton-
ságos és folyamatos ellátása 
érdekébe, Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a település szennyvíz-
rendszerének üzemeltetésére 
az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-
vel bérleti-üzemeltetési szerző-
dést kötött, és kezdeményezte 
az Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal felé az Észak-du-
nántúli Vízművek Zrt. kijelölését 
a budajenői szennyvízrendszer 
üzemeltetésére. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. MÁRCIUS 10-EI 
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉ-
SÉRŐL

Óvodai pályázat beadása
A nemzetgazdasági miniszter – 
a belügyminiszterrel és az em-
beri erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hir-
detett Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatá-
sára. A pályázati kiírás szerinti 
pályázati cél: önkormányzati 
fenntartású óvoda férőhelyei-
nek bővítése új óvoda létesítése 
vásárlással és/vagy építéssel. 
Tekintettel arra, hogy a pályá-
zati cél megegyezik Budajenő 
Község Önkormányzata évek 
óta előkészítet, és jelen gazda-
sági ciklusra meghatározott cél-
jával, az új hatcsoportos óvoda 
megépítésével, ezért a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be Óvodai ka-
pacitásbővítést célzó beruházá-
sok támogatására, a meghirde-
tett pályázati kiírás alapján: ön-
kormányzati fenntartású óvoda 
férőhelyeinek bővítése új óvoda 
létesítése építéssel tárgyában.

Állásfoglalás HÉSZ ügyben
2015. december 31. után nem 
lesznek alkalmazhatók azok a 
településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, he-
lyi építési szabályzat), amelyek 
2012. december 31-én hatályo-

sak voltak, és az országos tele-
pülésrendezési és építési köve-
telményektől szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 
2012. augusztus 6-án hatályos 
állapota szerint készülte, vagy 
módosultak, és a település Bu-
dapesti Agglomeráció Terület-
rendezési Tervéről szóló tör-
vény hatálya alá tartozik.
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a part-
nerségi egyeztetés szabályairól 
szóló rendelet módosításáról 
döntött. Továbbá biztosítani 
kívánja Budajenő településren-
dezési eszközeinek a hatályos 
terület- és településrendezési 
követelményekkel való össz-
hangját, ezzel összefüggésben 
a képviselő-testület a szüksé-
ges döntéseket elfogadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. MÁRCIUS 26-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Döntés élelmezési és szociá-
lis térítési díjakról
Az Önkormányzati főzőkonyhá-
ban alkalmazandó nyersanyag-
normákat a fenntartó állapítja 
meg minden évben, amelyet 
a konyha üzemeltetését ellátó 
óvoda vezetésével és az élelme-
zésvezetővel történt egyeztetés 
alapján, az előző évi költségek 
figyelembevételévelaállapítják 
meg. A Képviselő-testület az 
élelmezési nyersanyagnormát 
az óvodai, általános iskolai ellá-
tottak esetében −, az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal szervezett 
élelmezési ellátásra vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi aján-
lása alapján − az egyes étkezői 
korcsoportok élettani szük-
ségleteire is figyelemmel elté-
rő mértékben állapította meg. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő főző-
konyhában 2015. április 1. nap-
jától alkalmazandó élelmezési 
nyersanyagnormát a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény alap-
ján állapította meg. Az élelme-
zési díjakat az előző évi szinten 
hagyta jóvá.

Az Önkormányzat  
2014. évi költségvetésének 
módosítása
A 2014. évi költségvetési rende-
let módosításáról szóló rende-

let tervezet a 2014. szeptember 
18-ai ülésén tárgyalta és fogad-
ta el a képviselő-testület, figye-
lemmel az azt követően meg-
tartott választásokra. A 2014. 
december 31-éig eltelt időben 
végrehajtott módosításokat és 
átcsoportosításokat a 2014. évi 
költségvetési beszámolóhoz 
igazodva, Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyhangúan elfogadta.

Az Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervének  
elfogadása
A helyi önkormányzatok a költ-
ségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves össze-
sített közbeszerzési tervet kö-
telesek készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzéseikről. A 
képviselő-testület az elfogadott 
2015. évi költségvetési rendelet 
alapján, a közbeszerzési érték-
határt meghaladó, ezért közbe-
szerzés köteles árubeszerzést, 
szolgáltatásrendelést vagy be-
ruházást az alábbi esetekben 
tervez:
Hagyományőrzők háza felújítás, 
Magtár nyílászárók, külső hom-
lokzat felújítás.

Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Bu-
dajenő község 2015. évi közbe-
szerzési tervét jóváhagyta.

Éves jelentés a 2014. évi  
belső ellenőrzésről
A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és bel-
ső ellenőrzéséről szóló Kor-
mányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően eleget kell tenni a 
2014-ben végzett belső ellen-
őrzésekről szóló éves jelentési 
kötelezettségnek.
A tavalyi esztendőben – a kép-
viselő-testület döntése alap-
ján - a következő két témában 
végzett ellenőrzést a megbízott 
belső ellenőr:
az Önkormányzat és az in-
tézményei gazdálkodásának, 
számviteli rendszere szabályo-
zottságának ellenőrzése az új 
jogszabályi előírások tükrében;
a munkaügyi iratok, nyilvántar-
tások szabályszerűségi ellenőr-
zése.
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2014. évi belső ellenőrzésről 
szóló éves ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és jóváhagyta.
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BÖT társulási megállapodás 
és SZMSZ módosítás  
jóváhagyása
A Társulási Tanács Kulturális, 
Idegenforgalmi és Környezet-
védelmi Bizottság létrehozá-
sáról döntött, ami a Társulási 
Megállapodásnak, továbbá a 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatnak módosítását ered-
ményezi. A rendelkezések mó-
dosításának érvényességéhez 
valamennyi tagtelepülés kép-
viselő-testületének minősített 
többséggel hozott jóváhagyása 
szükséges.
A fentiekre tekintettel Buda-
jenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapo-
dásának és Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítá-
sát és az egységes szerkezetű 
megállapodást, valamint sza-
bályzatot elfogadta.

Állásfoglalás mentőállomás 
támogatásáról
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
támogatja a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás kere-
tében kialakítandó Budakeszi 
Járási Mentési Pont létrehozá-
sát, kialakítását, annak költsé-
gét létszámarányosan vállalja. 
A konkrét összegről a mentési 
pont kialakítási költségének is-
meretében dönt.

Döntés ivóvíz rendszer  
gördülési tervről (ÉDV)
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. ál-
tal az önkormányzat ivóvíz vízi 
közmű rendszerére elkészített 
gördülő fejlesztési tervét jóvá-
hagyta. 

A helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendelet 
módosítása
A folyamatosan változó jogsza-
bályi környezet, valamint egy 
magasabb rendű jogszabállyal 
való harmonizálás miatt szüksé-
gessé vált a rendelet módosítá-
sa, amelyet a Képviselő-testület 
egyhangúan elfogadott. A helyi 

építészeti-műszaki tervtanács 
összetétele:
elnök: Csóka Balázs
Kuli László,
Lázár Miklós,
Pém István Zoltánné Vajda Éva,
Tusnády Zsolt. 

Civil együttműködési  
megállapodás elfogadása
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a Pro Buda-
jenő Egyesület közötti együtt-
működési megállapodás aláírá-
sáról döntött, ami alapvetően 
a kulturális és épített örökség 
megóvása területére terjed ki.

Döntés orvosi ügyelet  
kérdésében
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete tá-
mogatta, hogy a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás tele-
püléseinek egyetértése esetén 
Budakeszi Város polgármestere 
kezdeményezze a központi há-
ziorvosi ügyeleti ellátásról szóló 
Főnix- Med Zrt.-vel kötött meg-
állapodás rendes felmondását, 
és a közbeszerzési eljárás kiírá-
sát előkészítse. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. MÁRCIUS 26-AI 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Ügyvédi beszámoló a folya-
matban lévő jogi ügyekről
A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően az önkormányzat 
jogi képviselője, Dr. Szabó Lász-
ló János ügyvé, részletesen tá-
jékoztatta a képviselő-testüle-
tet a jelenleg folyamatban lévő 
peres és nem peres, valamint 
egyéb, szerződéses ügyekről. A 
beszámolót a képviselő-testület 
elfogadta.

Együttműködési  
megállapodás megkötése
Budajenő Község Képviselő-
testülete a Tiszta Formák Ala-
pítványnak az Önkormányzat 
által átadott támogatási összeg 
2014. évi felhasználásáról szóló 
beszámolóját elfogadta.
A Képviselő-testülee úgy dön-
tött, hogy Budajenő Község Ön-
kormányzata által fontosnak és 
támogatásra méltónak tartott 
Tiszta Formák Alapítvány céljait, 
további terveinek megvalósítá-
sát a jövőben is segíteni kívánja. 

A képviselő-testület hozzájárult 
az alapítvány támogatásához, a 
testület által jóváhagyott támo-
gatási szerződésben foglaltak 
szerint.

Javaslat díszpolgári címre 
(Péter-Pál-nap)
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete hatá-
rozatában döntött díszpolgári 
cím adományozásáról, amelyet 
a Péter-Pál-napi búcsú és falu-
nap alkalmábólaadják át.

Szervezeti és Működési  
Szabályzat módosítás
A Képviselő-testület Budajenő 
Község Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatá-
ban foglaltak szerint a Gazda-
sági és Fejlesztési Bizottságban 
Marton Krisztina képviselő 
elnöki tisztségét megszüntet-
te, és a bizottság elnökének 
Kompp György képviselőt vá-
lasztotta meg. Továbbá a Kép-
viselő-testület a Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság tagjának 
megválasztotta Marton Kriszti-
na képviselőt.

ÜGYSEGÉDI 
FELADATELLÁTÁS BUDAJENŐN

A Budakeszi Járási Hivatal illetékességébe és hatáskörébe tartozó ügyekben, állandó települési 
ügysegéd (a továbbiakban: ügysegéd) kezdte meg munkáját, akinek segítségével valamennyi 

helyi lakos számára biztosítottá válhat a gyors és hatékony ügyintézés.
A kormányhivatal szervezetébe tartozó ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a kormányhivatal 

hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik közigazgatási eljárások megindításában, és 
szükség esetén a közigazgatási eljárásokban is.

Az ügysegéd a kormányhivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, 
a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a 
hatáskörrel rendelkező szervhez.

Budajenő településen az ügysegéd ügyfélfogadási helye és ideje:

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme, Budajenő, Fő u. 1−3.,
minden hét CSÜTÖRTÖKI napján 8.00–11.00 óráig.

Önkormányzati tájékoztató | 5



Március 15., nemzeti ünnepünk alkal-
mából az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 167. évfordulójára emlé-
keztünk, amelyet az Általános Iskola tor-
natermében rendeztünk meg. 

A megemlékezést Budai István pol-
gármester ünnepi beszéde nyitotta meg. 
A polgármester beszédében párhuzamot 
vont a régi dicső elődök harca,törekvése 
és napjaink bonyolult kül- és belpolitikai 
történései között. Külön hangsúlyozta, 
hogy a ránk nehezedő gondok és prob-
lémák körültekintésre, fokozott odafi-
gyelésre kényszerítenek bennünket, de 
nem béníthatják meg cselekvőképessé-
günket. A régi nagy elődök példái és a 
nehezen kivívott szabadság erre kötelez 
bennünket. 

Ezt követően került sor a Budajenőért 
kitüntetés átadására. A képviselő-testü-
let döntése alapján az idei esztendőben 
Sajben Csaba lakos részesült az elisme-
résben. Az önkormányzat nevében a pol-

gármester úr adta át a kitüntetett részére 
az oklevelet és emlékérmet, lakóháza 
példaértékű és szakszerű felújításáért. 

Ünnepi rendezvényünket − a szoká-
sokhoz híven − az általános iskola ne-
gyedik osztályos tanulóinak igen magas 
színvonalú előadása színesítette. Ezúton 
is gratulálunk a lelkesen szereplő gye-
rekeknek és a felkészítő tanároknak. A 
polgármester úr külön gratulált a felké-
szítő tanároknak és a gyerekeknek. Jutal-

mul meghívta őket élő történelem órára 
a forradalom és szabadságharc egyik 
kiemelt színhelyére, a Komáromi erőd-
rendszerbe.

A sikeres műsor után, a népes ünnep-
lő közönség átvonult a templom előtti 

hősi emlékműhöz, ahol az emlékezés 
koszorúi elhelyezésre kerültek. A továb-
biakban ünnepi szentmise vette kezdetét 
a Szt. Péter-Pál templomban, amelyet 
Gábor atya celebrált.

Budajenő Község Önkormányzata

    Március 15. 
Nemzeti ünnepünk
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Nemzeti 
ünnepi műsor

2015. március 13-án iskolánkban méltó módon 
megünnepeltük az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc 167. évfordulóját.
A negyedik évfolyam fiú tanulói megelevenítették a 

márciusi ifjak és a nép elsöprő lelkesedését.
A lányok dalokkal és táncokkal tették színesebbé az 

ünnepi hangulatot.
Nemzeti ünnepünk napján a falu és a szülők szá-

mára ismét bemutattuk műsorunkat, majd a templom-
téren álló emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúját.

Mindannyian nagy örömmel fogadtuk az elismerő 
szavakat, dicséreteket, gratulációkat, amit a mindenki 
által színvonalasnak ítélt műsorunk után kaptunk. 

osztályfőnökök: 
Horváth Szilvia 4. a, Krizsák Erzsébet 4. b



Március 28-án a Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében a Fő 

téren gyűltünk össze, hogy megemlékez-
zünk a Budajenőről kitelepített német ajkú 
lakosainkról.

Az együttlét a magyar himnusz és a 
magyarországi németek himnuszának 
éneklésével kezdődött, majd Budai István 
ünnepi beszéde következett. A polgár-
mester úr köszöntötte a megjelenteket 
a 69. évforduló alkalmából. Jelezte, hogy 
jövőre a 70. évfordulón a testvértelepülé-
sekkel együtt fogunk emlékezni. Beszédé-
ben a két világháború hatását hasonlította 
össze. Az I. világháború békeszerződése 
területi veszteséget okozott Magyaror-
szágnak, de népcsoportok mozgását nem 
jelentette. A II. világháború következmé-
nye a csehszlovák−magyar lakosságcsere, 
a székelyek Magyarországra telepítése és 
a németek Magyarországról való kitelepí-
tése. A magyarországi svábokat az 1941. 
évi népszámlálás alapján üldözték el az 
országból. Kollektív bűnösnek kiáltották 

ki őket, függetlenül attól, hogy bármit 
elkövettek volna, holott 300 év alatt be-
illeszkedtek az ország életébe. Itt, Buda-
jenőn is teremtő munkájukat őrzi a skót 
bencés kolostor, a Péter-Pál templom, a 
zárt pincesor, a Magtár épülete. Megőriz-
ték a temetőt és az Árpád-kori Szent Mi-
hály-templomot. Szorgalmas munkájuk-
kal, kultúrájukkal hozzájárultak az ország 
fejlődéséhez. Az Országgyűlés rendelete 
alapján idén január 17-én országosan em-
lékezhettünk meg a magyarországi néme-
tek kiűzetéséről, ami az első vonatok in-
dulásának emléknapja. Budajenőről több 

mint 800 embert, férfiakat és nőket és 
sok-sok gyereket jelöltek ki, akiknek 1946. 
április 1-jén el kellett hagyni a falujukat. A 
kitelepített honfitársaink az amerikai érde-
keltségű területre, főleg Gaidorfba kerül-
tek. Sokan soha többé nem jöttek vissza, 
az akkor kitelepített gyerekek közül még 
néhányan élnek, köztük Lack Mihály, aki a 
falu díszpolgára. Jelenleg a Német Hagyo-
mányőrző Dalkör, a Ringlein tánccsoport, 
a Dicke Schwane zenekar járul a német 
hagyományok felelevenítéséhez, megőr-
zéséhez.

Ezt követően a Német Hagyományőr-

Kitelepítési  
megemlékezés
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ző Dalkör két-két dalt énekelt, melyek a 
hazát elhagyók fájdalmáról, hazaszerete-
téről szólt. A dalok között a kisiskolások 
műsora következett. A gyerekek Lack Mi-
hály Heimat című verse mellett németül 
ugyancsak a haza elhagyásáról, a kitele-
pítés fájdalmáról, a hazaszeretetről szóló 
versekkel emlékeztek meg a szomorú év-
fordulóról.

Az összejövetel koszorúzással folyta-
tódott: a Budajenői Önkormányzat, a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat, a Ringlein 
tánccsoport, a Budajenői−Telki Székely 
Társulat, az Iskola és az Óvoda képviselői 
helyezték el a megemlékezés virágait.

Ezután az óvoda falán elhelyezett em-
léktáblához vonultunk. Ott Buchoffer Fe-
renc arra hívta fel a megjelentek figyelmét, 
hogy bár nagyhatalmi elvárások is voltak, 
de a magyarországi politikusok jelentősen 
hozzájárultak a kitelepítés tényéhez. Id. 
Antall József szavait idézte, aki helyeselte 
a magyarországi németek elűzését, hogy 
földjeiket, vagyontárgyaikat mások között 
oszthassák szét. Bár a kitelepítettek leszár-

mazottai kevésbé kötődnek településünk-
höz, nekünk kötelességünk a távollevőkre 
emlékezni. A beszédet a Dalkör Elternhaus 

éneke követte, majd a Budajenői Önkor-
mányzat nevében Budai István, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
Herb József koszorúzott.

A hivatalos összejövetelt a Péter-Pál-
templomban folytattuk, ahol a szentmisén 
Gábor atya párhuzamot vont a Jézus szen-
vedése és a kitelepítés között. A fájdalmas 
hasonlóságok között említette többek kö-
zött Pilátus és az akkori politikai vezetők 
döntésének mozgásterületét, súlyát, ezen 
túl azonban a reményre is felhívta a figyel-
met. Ahogy Szűz Mária nem volt ott Jézus 
temetésekor, mert hitt a feltámadásban, 
úgy a 40−50 kg-os csomaggal bevagoní-
rozottak és az itthon maradottak is hűsé-
gesen hittek a továbbélés lehetőségében. 
A misén német nyelvű egyházi énekekkel 
is az elűzöttekre emlékeztünk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
 Német Hagyományőrző Dalkör

Húsvéti passió
Gábor atya kérésére igyekeztünk felkészülni arra, hogy a virágva-

sárnapi és a nagypénteki szertartáson elénekeljük Jézus szen-
vedésének történetét. Idén a Szent Márk szerinti passiót énekeltük. 
(Werner Alajos: Négy passió a római misekönyv Lectionarium szerint 
magyar szöveggel és gregorián dallammal.) A betanítás nagy felada-
tát Steiner Márk vállalta, aki az evangélista szerepét is énekelte. A 
kórus tagjainak többségét a Német Hagyományőrző Dalkör adta, de 
csatlakoztak hozzánk mások is. Az énekkarból Reisner Ferenc Jézust, 
Komp Ferenc Pilátust, Pregitzer Gábor Pétert és a katonát jelenítette 
meg, Fillinger Zsófia a szolgáló szerepét, Reisner Tamás Júdást és a 
századost, Olasz András a főpapot alakította. Reméljük, hogy hozzá-
járultunk a nagyhét ünnepélyesebbé tételéhez!

Német Hagyományőrző Dalkör
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FEBRUÁR 

 BÖJTELŐ HAVA 
– TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

Február 2. 
Gyertyaszentelő  
Boldogasszony napja
A templomokban ezen a napon gyertyát szenteltek. Ez a szentelt gyertya, 

születéstől a halálig elkísérte az embert. Kiemelt jelentőséggel bírt szoká-
saiban, ünnepeiben. Ha ezen a napon a medve visszamegy a barlangjába, mert 
meglátja az árnyékát, akkor hosszú lesz a tél. Ha nem, akkor hamar kitavaszodik.

Február 3. 
Balázs napja
A gyerekek iskolába verbuválásának, a diákok adomány gyűjtésének a napja.

Az alábbi szövegrészletet 1650 táján jegyezték fel.
„Ma van szent Balázs napja
Rigiektől nekunk szokas hadua
Czegen diakoknak jarni
A hazankent kerőlni…”

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy az Énekes Iskola diákjai, előad-
ják iskolába hívogató műsorukat a leendő kisdiákoknak. Verseikből, dalaikból 
megtudhatták a gyerekek, hogy ha tanulnak, okosodnak, lehet belőlük orvos, 
tanító vagy akár hadvezér is. Nagy tapssal és egy kis finomsággal ajándékoztuk 
meg őket.   

Február 5. 
Ágota napja
A néphit szerint gondűző nap. Ilyenkor 

körülseperték a házat, az ólakat, hogy 
kiűzzék a házi férgeket, bogarakat.

Február 6.
Dorottya napja

Időjós nap.
     „Ha Dorottya szorítja,
        Julianna tágítja.”

Február 14. 
Bálint napja
Jó napnak tartották a kotló sikeres ülte-

tésére. Az e napi időjárásból a várható 
termést jósolták meg. Hideg száraz idő 
esetén jó termést reméltek.

Február 16. 
Julianna napja
A néphit szerint ettől a naptól az idő 

melegebbre fordulását várták az em-
berek. Ha mégis havazott, azt mondták:

     „ Bolondoznak a Julisok.”
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Február 17. 
húshagyókedd
Mozgó dátumú ünnep. Időpontja mindig húsvét idő-

pontjától függ. Húshagyókedd a farsangi időszak utol-
só napja. Farsangfarka, ekkor lehetett utoljára húst fogyasz-
tani. A gyerekekkel kiszebábot készítettünk erre a napra. A 
babára apró kis rajzokat ragaszthattak. A rajzok megmutat-
ták azokat a kívánságokat, amiktől a téllel együtt szerettek 
volna megszabadulni. A kiszebábot az udvaron hangos da-
lolással körbeénekeltük, majd alaposan lelocsoltuk.

„Haj, ki kisze, haj! Gyüjj be sódar, gömböce!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
Haj, ki kisze, haj! Gyüjj be sódar, gömböce!

Haj, ki kisze, haj! Süss ki fényes napocska!
Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
Haj, ki kisze, haj! Süss ki fényes napocska!”

Február 18. 
Hamvazószerda
A farsangi időszak utáni első nap. A húsvétot megelőző 

40 napos böjt kezdete.

Február 19. 
Zsuzsanna napja
Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közel a tavasz.

Magyar nyelvterületen a mai napig számos Zsuzsan-
na köszöntő ének ismert.

„Sok Zsuzsanna napokat vígan megélhess,
napjaidat számlálni ne légyen terhes.
Az ég harmatja szíved újítsa,
áldások árja házadat elborítsa.”

Február 22.
 Üszögös Szent 
Péter napja
Ezen a napon nem volt szabad dolgoz-

ni. Azt tartották, amibe belefognak az 
üszögös, rossz, romlott lesz. Megfigyelé-
sek szerint amilyen idő volt ezen a napon, 
olyan idő volt várható József napján is.

Február 24. 
Mátyás napja

Időjós nap.
Azt tartják, ha Mátyás jeget talál, feltö-

ri azt, ha nem, akkor csinál.

„A farsangi napokban, 
legyünk mi is vígabban…”

 

Kicsik és nagyok nagy örömére február 13-án, pénteken a 
budajenői óvodát benépesítette a lovagokból, kalózok-

ból, tündérekből és királylányokból álló színes gyereksereg. 
Boszorkák repültek seprűnyélen, kézen fogva járt ördög az 
angyallal és cica kergette a kis krokodilt. Az óvó nénik A há-
rom nyúl című mesével szórakoztatták az ovisokat, majd a 
jelmezeseket megcsodálhattuk egyenként is. A csoportok 
elmondták farsangi verseiket, elénekelték vidám dalaikat. A 
táncos mulatságban a nagycsoportosok pingvintáncát min-
denki nagy örömmel járta. Jó esett az elfáradt bálozóknak 
a sok otthonról hozott finomság, melyből erőt meríthettek 
az ügyességi játékokhoz. Persze az ebédre elkészített finom 

fánkok is gyorsan elfogytak, és a jelmezek is csak rövid ideig 
álltak a szekrényben, mert február 16-án pótfarsangot tar-
tottunk a gyerekek nagy-nagy örömére. Kiszebábunkat 17-
én minden óvodás lelocsolhatta az óvoda udvarán, közben 
dallal, mondókával búcsúztunk a téltől, így − azt gondolom 
− mindent megtettünk a tavasz mielőbbi érkezéséért.

Vén Erika, Bambi csoportos óvónő
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Tisztelt budajenei 
Lakosok!

Kérjük, támogassák óvodánk Alapítványát, hogy töb-
bet tehessünk a gyerekekért, környezetükért.
Kérjük, a jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány ré-

szére ajánlják fel. Ez jelenti számunkra szinte az egyetlen 
nagyobb bevételi lehetőséget.

Ha ismerőseik körében tudnak olyan cégről vagy 
magánszemélyről, aki eddig még nem élt a választás le-
hetőségével, kérjük, ajánlják neki óvodánk alapítványát.
http://budajenoiovi.eu/alapitvany/

Az Alapítvány alapadatai:
Neve: Budajenői Óvodásokért Közhasznú  
 Alapítvány 
Székhelye: 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.
Azonosítója: 14/03/002972
Adószáma: 18718623-1-13
Bankszámla száma: CIB 10701180-44909307-51100005

Köszönettel: Óvodavezetés és a Budajenői Óvoda Szülői Szervezete

Nyílt hét a 
Pillangó csoportban 
(2015. február 9 12.)

Kis-középső csoportos gyerkőceink életébe rövid betekintést 
nyertünk február 9-étől 12-éig, a „nyílt hét” alkalmával. 
A hét első napja névsorolvasással indult, majd a gyerekek 

szépe , fegyelmezetten átöltöztek a torna foglalkozáshoz. 
Szandra néni német és magyar nyelven egyaránt elmondta a 
feladatokat, melyek közül a legizgalmasabb a babzsákkal és 
egyensúlyozással nehezített akadálypályatbizonyult, amit Bar-
bara és Ildikó néni segítségével remekül megoldottak. Egész 
héten örömmel tapasztaltuk, hogy a német nyelv mindenna-
pos, folyamatos használatának eredményeként gyermekeink - a 
mondókákon és énekeken túl −- milyen ügyesen, gyakorlottan 
reagáltak a német nyelvű kérdésekre, illetve vezényszavakra is. 

Kedd reggel a Pillangó csoport kis tagjai izgatottan várták 
Klári néni játékos, ritmus és zenei készségfejlesztő „Zene ovi” 
foglalkozását. Hasonló szeretettel és lelkesedéssel fogadták 
csütörtökön a „Néptánc” órára érkező Györgyi és Tündi nénit. 
Az élő hegedűszó varázsa és a körtáncot, illetve páros táncot 
bemutató 4 5 éveseink pillanatok alatt remek hangulatú Tánc-
házat varázsoltak a csoportszobából. 

Másnap Barbara néni „A Kisgömböc” című mesés bábjáté-
kát a kicsik szájtátva figyelték, majd a történet megbeszélését 
követően, a nap fénypontjat a közös kókuszgolyók készítése és 
elfogyasztása.következett. 

Minden évben nagy öröm gyermeknek és szülőnek egy-
aránt, amikor pár órára részesei lehetünk ovisaink - nélkülünk 
eltöltött - mindennapi életének. Köszönjük szépen az idei hét 
lehetőségét is!

Vermes-Bártfai Zsuzsanna 

Mese ölelése az óvodában

Napjainkban, amikor a televíziótól, számítógépes já-
tékoktól harsognak mindennapjaink, jó érzés leülni 

és meghallgatni egy mesét Erdélyországból, olyan mesé-
lőtől, kinek hangja az egész falut „átéri”. Csernik Szende 
néninek nem csak a neve különleges, hanem ő maga is az, 
meséjével ölelt át minket az óvodába, egy esős februári 
napon. Mezítláb érkezett, erdőt, mezőt rejtő szoknyájá-
ban és elvarázsolta a pulyákat egészen Székelyföldre a 
farkasok közé, majd egy kis erdei faluba, ahol mindent 
beborít a kása és már csak a furfangos eszünkre számít-
hatunk. Mondókáztunk, varázsoltunk, sokat nevettünk.

Köszönjük az élményt!
Vén Erika, Bambik óvó nénije



Tájékoztató az óvodai 
beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő 
Község Önkormányzat fenntartásában működő 

Budajenői Óvodába a 2015/2016. nevelési évre 
2015. május 5. és 8. között az alábbi időpontokban 
lehet beiratkozni: 

május 5 6-án: 8:00-17:00,
május 7-8-án: 8:00 -12:00.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 
1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) be-
kezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, 
hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben fog-
lalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. 

A gyermek beíratásához az alábbi dokumentu-
mok szükségesek: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ta 
kártyája;

• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány, 

• a gyermek esetleges speciális igényé, vagy 
tartós betegségét igazoló szakértői és re-
habilitációs bizottság által kiállított javaslat 
vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a gyermek 
Magyarországon való tartózkodásának jog-
címét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § 
alapján); 

• a gyermek orvosi igazolása.
A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.
 
A 2015/2016. nevelési év első napja: 2015. szept-

ember 1. (kedd). 
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30. 
Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Köz-

igazgatási területe. Férőhely esetén más területről is 
fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülőket, hogy 
az óvoda „Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2015. 
április 24-én, pénteken 15:00 -17:00-ig, ahová sze-
retettel várja az intézményt, leendő kiscsoportos 
óvodapedagógusokat megismerni vágyó szülőket 
és gyermekeket.

Nyílt hét a 
Bambi nagycsoportban

Ebben az évben utoljára ülhettünk le az ismerős kisszékekre, 
hogy végignézhessük kis Bambisaink ovis hétköznapjait.     
Kedden Klári néni zene ovi foglalkozásán láthattuk, mennyit 

fejlődtek, ügyesedtek a gyerekek az elmúlt egy évben. Tele to-
rokból énekeltek, pontosan tapsoltak, szabályokat betartva(!) 
körjátékoztak… Mindenki élvezte, mindenki aktívan részt vett, 
alig akarták elengedni Klári nénit.

Szerdá, torna foglalkozáson vettünk részt. Erika néni a cso-
portszoba minden centiméterét kihasználva mozgatta meg a 
gyerekeket, úgy, hogy a hét témáját, az órát, az időt is bele-
csempészte a feladatokba.

Csütörtök a néptáncé. Hol vannak már a kiscsoportos té-
tova lépések,-ma már komoly párok táncolnak Gyöngyi néni 
vezényletévey: öröm őket nézni. Némi kavarodást legfeljebb 
a szintén lelkesen táncoló anyukák okoztak, de valljuk be, ők 
mégsem olyan rutinosak.

Pénteken a meséé volt a főszerep. Az órásmester és a kiska-
kukk története lebilincselte a gyerekeket, és az ehhez kapcso-
lódó feladatokat olyan sokoldalúan oldották meg, hogy még 
Erika néni is meglepődött. 

Megnőttek,-nagyfiúk, nagylányok lettek, egy fontos idő-
szak lassan lezárul az ő kis életükben, és kezdődik egy újabb: 
a nagybetűs iskola.

Vajda Andrea szülő
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BUDAJENŐ I. FOTÓPÁLYÁZAT
1.) A pályázat nyitott, minden 

amatőr és profi fotós részére.

2.) Pályázati kategóriánként egy 
szerzőtől legfeljebb három (3) 
fotó küldhető be, sorozat, kép-
pár nem adható be.

3.) A képeket JPG formátumban 
kell eljuttatni a fotopalyazat@
budajeno.hu címre, sRGB szín-
módban. 

4.) A pályázatra beküldhető képek 
hosszabbik oldala 2500 pixel. 
A fájlok maximális mérete 2 
Mbyte lehet. (A pályázónak 
rendelkeznie kell a képek 3800 
pixel szélességű változatával, 
mert díjazás esetén ebben a 
méretben kéri be a rendező-
ség.) A képek és nevezési lap 
együttes fájlmérete nem ha-
ladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A 
kiállításra beválogatott képeket 
a kiíró rendező nagyíttatja ki 30 
× 20 cm-es méretben. 

5.) A képek fájlneve ékezet nélkül: 
KategóriaSorszám_Vezeték-
név_Keresztnév_Kép_címe.jpg

(pl. A1_Toth_Peter_Darvak_a_vetesen.
jpg, B3_Kiss_Janos_Szeretteim.jpg, 
stb.).

6.) A beérkezett és pályázati ki-
írásnak megfelelő képek szer-
zőinek listáját a kiíró rendező 
feltünteti a www.budajeno.hu/
fotopalyazat.hu oldalon.

7.) A beküldött fotók tartalmi és 
teljes jogi felelőssége a pályá-
zót terheli. A pályázók alkotá-
saik beküldésével nyilatkoznak 
arról, hogy rendelkeznek a ké-
pek személyiségi jogi engedé-
lyeivel. Pályázni kizárólag olyan 
fotókkal lehet, amelyeknek 
egyedüli és kizárólagos szerzője 
a pályázó, továbbá nem sértik 
harmadik személyek személy-
hez fűződő jogait. Amennyiben 

a beadott fotók mégis meg-
sértik más személyek szerzői 
vagy egyéb személyhez fűződő 
jogait, akkor az abból fakadó 
bármilyen igény tekintetében a 
pályázó teljes jogi felelősséggel 
tartozik, és köteles a pályázat 
kiíróját mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni.

8.) Amennyiben a szerző alkotásai 
nem felelnek meg a pályázati 
kiírásnak, úgy a zsűri nem bí-
rálja el őket. A rendezőség az 
elfogadott képeket a kiállítás 
népszerűsítése érdekében té-
rítés nélkül felhasználhatja a 
szerző nevének feltüntetésé-
vel, a kiállítás anyaga később 
elérhető lesz a www.budajeno.
hu/fotopalyazat.hu oldalon.

9.) A zsűri döntése végleges, az 
ellen fellebbezési lehetőséggel 
nem lehet élni.

10.) A pályázati képek mellé ne-
vezési lapot kell mellékelni, 
melynek mintája honlapunkról 
letölthető.

11.) Kategóriák:

A Budajenő épített öröksége és 
környéke természetfotói.

B Életképek Budajenőről 
(rendezvények, budajenőiek 
mindennapjai, a település ha- ha-
gyományai stb.).

C Egyéb fotók (feltétel a téma 
budajenői érintettsége, pl. 
híres emberek, sportolók, tár-
gyak stb.).

Minden kategória lehet színes vagy mo-
nokróm. A beküldött pályaművek közül 
kategóriánként három díjazottat választ 
ki a hozzáértő tagokból álló zsűri.

12.) Díjak kategóriánként:

•	 1. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutal-
vány

•	 2. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutal-
vány

•	 3. díj: 10.000 Ft értékű ajándék utal-
vány

•	 FŐDÍJ: 1. kép – 30.000 Ft értékű 
ajándék utalvány. A fődíjat a kategó-
ria nyerteseken felül kell odaítélni.

A pályázat kiírója a fotókat a www.
budajeno.hu/fotopalyazat.hu honlapon, 
továbbá a nyerteseket a „Kisbíró” című 
önkormányzati lapban, valamint egyéb 
elektronikus kiadványban megjeleníti.

13.) Zsűritagok:

1) Horváth Imre, EFIAP/b,

2) Dékány Tibor, 

3) Budajenő Község Önkormányzatá-
nak delegáltja.

14.) Határidők: 

•	 Beküldési határidő:  
2015. október 26.

•	 Zsűrizés határideje:  
2015. november 9.

•	 Értesítés az eredményről: 
2015. november 11.

•	 Elfogadott képek  
nagy méretben küldése:  
2015. november 16.

•	 Kiállítás megnyitó és díjátadás: 
2015. december 6-án a Budaje-
női Hagyományőrzők Házában, 
2093 Budajenő, Fő u. 18.
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MOTOR-
SZENTELÉS
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megren-
dezzük a budajenői motorszentelést. Szeretettel 
várunk minden budajenői motorost és barátaikat. 
A szertartás a Szt. Péter-Pál-templom előtti te-
rületen lesz, előreláthatólag 13.00 órakor, utána 
együtt motorozás felvezetéssel a Zsámbéki- me-
dencében. Szervezők: Harkai Gábor atya és Kuli 
László alpolgármester.

FALU 
MAJÁLISA

Budajenő Község Önkormányzata szeretettel 
várja a falu apraját-nagyját 2015. május 1-jén, 
pénteken a hagyományos falu majálisra.

Helyszín: Budajenői füves sportpálya

Programok:
1100   zene, gyermekeknek játszóház, 

kézműves foglalkozások, ugráló vár
1200 étel-ital (lángos, bográcsétel)
1300-1500   felnőtt vetélkedők (kötélhúzás, 

medicin labda dobás stb.)
1500  eredményhirdetés

2015. április 30-án, csötürtökön 19.00 órától

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
a Fő téren.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dicke Schwäne zenekar
és a Ringlein Tánccsoport
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Értesítjük BUDAJENŐ lakosságát, 
hogy 

2015. május 6−7. között

a Hagyományőrzők Házában 
(Budajenő, Fő utca 18.)

TÜDŐ-
SZŰRÉS

lesz.

A vizsgálat ideje: 

május 6. (szerda) 

1200−1800 óráig,

május 7. (csütörtök) 

800-1400 óráig.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!

Panasz nélkül is lehet beteg.  
A vizsgálat alkalmas a tüdőbeteg-

ségek időbeni felismerésére.

KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOL-
VÁNYÁT, TAJ KÁRTYÁJÁT, VALA-
MINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT 

TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT HOZZA 
MAGÁVAL!

TÁJÉKOZTATÓ:
A tüdőszűrés ingyenes a 40 év fe-
letti személyeknek, illetve azoknak 
a 18 év feletti személyeknek, akik 
valamely − 18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet szerinti − rizikócsoportba 
tartozó munkát végeznek, így szá-
mukra a munkavégzéshez kapcso-

lódóan kötelező a szűrés.

A szűrés 1700 Ft-ba kerül (befize-
téshez a helyszínen biztosítanak 
csekket) a 40 év alattiaknak, illet-
ve azoknak, akiknek munkaköri, 

szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmassági, orvosi vizsgálatra és 
véleményezésre van szükségük. Az 
alkalmassági vizsgálat keretében 
végzett szűrésről néhány napon 
belül, szakorvosi leletet adnak ki.

Lacza Ábel négy, Fülöp Márk két arany-
éremmel térhetett haza a hétvégén le-

zajlott XIII. Juhász Ferenc Emlékverseny és 
Nyílt Kempo Világkupáról. A százhalom-
battai versenyen tizennégy érmes helye-
zést értek el a budajenei kempókák.

Jó hétvégét tudhatnak maguk mögött a 
Budajenő Kempo Klub versenyzői. Né-
meth István mester tanítványai nem keve-
sebb mint tizennégy alkalommal állhattak 
fel a dobogóra a XIII. Juhász Ferenc Em-
lékverseny és Nyílt Kempo Világkupán. 
Lacza Ábel kettős igazolással vett részt a 
tornán, így neki is volt lehetősége öregbí-
teni a település hírnevét.

EREDMÉNYEK:
I. hely: Lacza Ábel (submission, semi 
contact, light contact, chikara kurabe), Fü-
löp Márk (semi contact, light contact).
II. hely: Szabó Roxána (kata), Szokodi Ro-
land (light contact).

III. hely: Szabó Roxána (semi contact, light 
contact), Szokodi Roland (semi contact), 
Both Roland (light contact, chikara 
kurabe), Katona Richárd (semi contact).
IV. hely: Both Roland (semi contact), Kato-
na Richárd (kata, chikara kurabe).
V. hely: Katona Richárd (light contact).

A péntektől vasárnapig tartott világkupán 
hat nemzet több mint négyszáz harcosa 
vett részt. Szombaton ráadásul rekordot 
állított a verseny: a torna történetében 
még soha nem rendeztek hatszáz meccs-
nél többet egy napon belül.

A kempósok világbajnokságát április 27. 
és május 3. között rendezik Törökország-
ban, ahol a többek között ezen a világku-
pán legjobbnak bizonyult harcosok kép-
viselhetik hazánkat. Az Európa-bajnok-
ságnak Magyarország lesz a házigazdája 
december 2−7. között.

Hat budajenei arany 
a kempo világkupán
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Kedves 
Budajenőiek!

A Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Közhasznú 
Egyesület tagjait nappal csak ritkán, az Óvoda köz gyalogátkelő-

jénél vagy falusi rendezvényeink biztosításánál láthatják, de éjszaka, 
amíg Önök otthon pihennek, az utcákat járják, és szabályaink szerint 
őrzik az álmukat.

Horváth Ádám körzeti megbízott segíti munkánkat, az illetékes 
Rendőrhatóság is követi tevékenységünket. 

Önkormányzatunk rendszeres támogatását a Pest Megyei Polgár-
őr Szövetség segítsége egészíti ki.

A mindennapi munka mellett, időnként fáradtan ülünk saját gép-
járműveinkbe, hogy eleget tegyünk társadalmi vállalásunknak, a bűn-
megelőzésnek. Tagjaink között van burkolótól kezdve, jogászon és vil-
lamosmérnökön át a tengerészkapitányig, de mindenki csak munkája 
után tudja ellátni feladatát. Még mindig nem vagyunk elegen!

Kriminológusok szerint sokszor az is elrettenti a bűnelkövetőket, 
hogy sárgán villogó járművünk pásztázza kis falunk utcáit, és időn-
ként rendőri erősítéssel vagyunk jelen.

Budajenő bűnügyi statisztikája évek óta irigylésre méltó, szomszé-
dos településeink érdeklődve figyelik szervezetünket.  

Az alábbi részletes beszámoló alapján mégis elégedetlenek va-
gyunk, további összefogásra van szüksége Budajenő lakosságának.

RENDŐRSÉGI INFORMÁCIÓK RÖVIDEN:
• Budajenő, Ady Endre utca 71/B szám alatti sorházi lakásba 2014. 11. 

03. 17.00 óra és 2014. 11. 04 00.45 óra közötti időpontban ismeretlen 
elkövető hátsó teraszablak befeszítés módszerével  behatolt, majd ott 
kutatást végzett, ahonnan eltulajdonított 1 db  laptop és 2 pár New 
Balance márkájú cipőt.

• Budajenő, Kápolna utca 1. szám alatti ingatlanba 2014. 12. 04. 07.00 
és 2014. 12. 08. 04.00 közötti időpontban ismeretlen elkövető ablak 
befeszítés módszerével behatolt, majd onnan laptopokat, kerékpárt és 
fényképezőgépet tulajdonított el. 

• Budajenő, Szőlő köz 1. szám alatti ingatlanba 2014. 12. 10. 14.30 és 
18.00 közötti időpontban ismeretlen elkövető betört, és onnan egy szé-
fet eltulajdonított, jelentős mennyiségű készpénz és ékszerek tűntek el.  

• Budajenő, Árpád sétány 2. szám alatti hétvégi ház területére 2015. 02. 
22. 18.00 óra és 2015. 02. 28. 15.00 óra közötti időpontban ismeretlen 
elkövető behatolt, majd onnan szakszerűen leszerelt egy medenceszűrő 
és vízforgató berendezést, valamint egy szivattyút.

• Budajenő,  Szőlő utca 53 szám előtt, az udvaron parkoló tehergépkocsi-
ból 2015. 03. 18. 20.30 és 2015. 03. 19. 07.15 óra közötti időpontban is-
meretlen elkövető eltulajdonított különböző kertészeti munkagépeket.

• Budajenő, Szőlőhegyi utca 43. szám alatti ingatlanba 2015. 03.19.  
01.00 óra és 06.00 óra közötti időpontban ismeretlen elkövető besur-
ranásos módszerrel behatolt, majd onnan 25 000 Ft készpénzt és 1 db 
USB tárolót loptak el.

Kérünk minden budajenői lakost, hogy figyeljen közvetlen kör-
nyezetére, szomszédjára. Jelezze, ha gyanús „idegent” vagy szokat-
lan eseményt észlel. Ha elég bátor, nyugodtan ajánlja fel segítségét, 
ezt sem szeretik a potenciális bűnelkövetők.

Ha továbbra is az a híre Budajenőnek, hogy rendszeres a rendőri 
és polgárőri szolgálat, a falubeliek pedig minden jelre figyelnek, ak-
kor inkább más helyet választanak a bűnözők.

Nem kérünk sokat, és nem csak magunknak kérjük!

Szalma Béla, a Budajenő Polgárőr Egyesület elnöke

Tájékoztató a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
„Csak semmi pánik” elnevezésű, bűnmegelőzési 
– az idősek sérelmére elkövetett jogsértések meg-
előzése érdekében – indított programjáról.

Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a bűn-
cselekmény áldozata tud-e időben segítséget kérni. 

Azok az egyedül élő időskorúak, akik mozgásukban, 
egészségi állapotukban korlátozottak, sok esetben nem 
rendelkeznek a segítség hívásához szükséges technikai 
eszközökkel. Ezért a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
Evolveo-EP 500 típusú kártya független mobil telefont 
vásárolt rászoruló időskorúak részére. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló kor-
mányhatározat szerint az önkormányzatoknak aktív, 
kezdeményező szerepet kell játszaniuk a helyi közös-
ség biztonságát szolgáló tervek elkészítésében és vég-
rehajtásában. Kezdeményező szerepük van a helyi jel-
zőrendszerek, a legkülönbözőbb együttműködési for-
mák szervezésében, a helyi bűnmegelőzési programok 
koordinálásában, végrehajtá-
sában, valamint folyamatos 
értékelésében. 

Ennek megfelelően a rend-
őrség az önkormányzatok 
aktív segítségét kéri ahhoz, 
hogy a segélyhívó készülékek 
működtetéséhez nyújtsanak 
segítséget annak érdekében, 
hogy támogatásukkal minél 
több időskorú érezhesse biz-
tonságban magát. 

A készülékek vészhívó 
(SOS) funkcióval vannak el-
látva, kifejezetten időseknek 
és gyengén látó embereknek 
fejlesztették ki. A készülé-
kek kártya függetlenek, me-
lyek hátlapján található SOS 
gomb megnyomása után a 
telefon automatikusan tár-
csázza az előre elmentett 
számokat.

A készülékek fenntartása két részből tevődik össze. 
Egyrészt a SIM kártya éves árából, a következők szerint: 
T-Mobile Domino Surf díjcsomagban 2950 Ft, Voda-
fone Perc Plusz díjcsomagban 3000 Ft, Telenor feltöltő 
kártya esetén 3000 Ft. 

Másrészt abból a havi költségből, amely a bekötés 
után a humán kivonuló szolgálatot biztosító cég vagy 
szervezet költségeként jelentkezik, és amelyről a továb-
biakban az önkormányzatok gondoskodnának.

A SIM kártyával ellátott készülékeket célszerű egy 
olyan rendszerbe bekötni, ahonnan 24 órában humán 
erőt tudnak biztosítani arra az esetre, ha az idős sze-
mély segítséget kér (polgárőr szervezethez, biztonság-
technikai céghez, szociális gondozó szolgálathoz stb.). 

Kapcsolattartó:  Borók Nikoletta r. őrnagy, tel: 06-70-312-57-18, fax: 443-
58-00/21-797, e-mail: BorokN@pest.police.hu

EVOLVEO EP-500  
MOBILTELEFON 
IDŐSEKNEK, 
GYENGÉNLÁTÓKNAK: 
vészhívó (SOS), kihan go-
sítható rádió, mikro SDHC 
kártyabővítés.

A TERMÉK BRUTTÓ ÁRA:
11.990-Ft (.441-Ft + áfa).

TERMÉKJELLEMZŐK:
nagy, színes kijelző 1.8” 
(160*128px), zseblámpa, 
SOS hívás akár hat telefon-
számra, GSM 900/1 800 
MHz, egyszerű és átlátható 
magyar menü,  
Li-ion akku 1000 mAh
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Vigyázat, csalók! 

ISMÉT ÁLVÍZMŰVES BUKKANT FEL BUDAJENŐN 
ÉS KÖRNYÉKÉN

Az elmúlt napokban ismételten felbukkantak olyan 
személyek Budajenőn és környékén, akik a Vízmű 

megbízott vállalkozójának adták ki magukat, és víz-
keménység mérésre hivatkozva próbáltak bejutni fo-
gyasztóinkhoz.

Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. ismételten és nyo-
matékosan felhívja tisztelt fogyasztói figyelmét, hogy 
a lakásba csak a Vízmű által rendszeresített fényképes, 
sorszámmal ellátott, a személyazonosító igazolvánnyal 
együtt érvényes igazolvánnyal rendelkező szakembe-
reket vagy hivatalos megbízólevéllel rendelkező vállal-
kozókat engedjenek be. A vízmérő soron kívüli ellen-
őrzését belső nyomtatványokkal és jegyzőkönyvekkel 
rendelkező kollégák végzik. A lakásban történő eseti 
vízmintavételt csak a fogyasztó megrendelésére, vele 
egyeztetett időpontban lehet elvégezni, ahogyan a 
belső csatornahálózat tisztítását is. Vízkeménység mé-
résére a Vízmű nem küldött ki szórólapot, ilyen mérési 
akciót nem hirdetett meg. Kérjük tehát, hogy minden 
esetben győződjenek meg az ilyen munkák elvégzésé-
re hivatkozó személyek kilétéről.

Ezen felül tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyene-
sen hívható 112-es segélyhívószámon tett bejelentések 
alapján a rendőrség azonnal intézkedni tud a hasonló 
esetek felderítésében.

 Arra bíztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy legyenek 
figyelmesek, éberek, vigyázzanak értékeikre!

Az Önök szolgáltatója:
Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

www.edv.hu

Tavasz-
köszöntő 

környezet- 
szépítő nap

Budajenő Község Önkormányzata 
 szeretettel vár minden budajenői lakost, 
hogy közösen tisztítsuk meg lakóhelyünk 

közterületeit:
2015. április 18-án, 900 órától 1200 óráig.

Elsőként a közvetlen környezetünket 
igyekszünk rendbe tenni,  

majd mindenki a számára fontos helyszí-
nen folytathatja a munkát.

A takarításban résztvevőknek meleg 
ebéddel köszönjük meg önkéntes mun-
kájukat 1200 órakor a Hagyományőrzők 

Házában!
Fordítsunk környezetünkre és egymásra 

egy kis időt. Megtérül…

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

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

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!                                            Budajenő Község Önkormányzata
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KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 23/450-007

TISZTELETTEL KÉRJÜK,  
TÁMOGASSA SZEMÉLYI  

JÖVEDELEM ADÓJA 1%-ÁVAL  
A PETER CERNY ALAPÍTVÁNYT,  
EZZEL A BETEG ÚJSZÜLÖTTEK  

ÉS KORASZÜLÖTTEK  
MENTÉSÉT SZÁLLÍTÁSÁT  

SEGÍTI!

ADÓ SZÁMUNK: 
19010289-1-42

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!                                            Budajenő Község Önkormányzata
 SZAKTUDÁS, TAPASZTALAT, CSAPATMUNKA ÉS SZAKMAI PROTOKOLL 

Sebkezelés - 21. SZÁZADI MÓDON

Sebkezelő és nyiroködéma kezelő centrum nyílt az ország-
ban elsőként itt a szomszédunkban, ahova Budajenőből is 
várják március elejétől a betegeket. Most kiderül, hogy miért 
volt szükség az Europ-Med Kft., Prof. Dr. Daróczy Judit bőr-
gyógyász és a HARTMANN-RICO Hungária Kft. összefogására.

A nehezen gyógyuló sebek, 
fekélyek problémája a né-
pesség jelentős hányadát 
érinti, hozzávetőleg minden 
ötvenedik embert. A szak-
nyelven krónikus sebnek 
nevezett tünetek az átlag-
életkor emelkedésével és 
az életmódbeli változások-
kal párhuzamosan egyre 
gyakrabban jelennek meg, 
de a modern kezelési lehe-
tőségeknek köszönhetőn a 
gyógyulási kilátások is ked-
vezőbbek napjainkban.

Magyarországon évente  
9 000 beteg lábát amputál-
ják a nem gyógyuló sebek 
szövődményei, a súlyos fer-
tőzések miatt. 

Megdöbbentő szám! 

Most megnyilt a seb kezelő és nyiroködéma kezelő cent rum a 
biatorbágyi egészségházban és a budaörsi szakrendelőben, már-
ciustól várják a betegeket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Biatorbágyon prof. dr. Daróczy 
Judit, dr. Garsia H. Alonso és dr. 
Szilágyi Melinda, míg Budaörsön 
dr. Brenda Zsolt és dr. Szabó Olga 
fogadja a betegeket. Érdemes 
előre bejelentkezni, telefonon 06-
30-407-1108 vagy személyesen 
Kucsera Beáta koordinátoron ke-
resztül, mindkét szakrendelőbe. 
De nem zárkóznak el az időpont 
nélküli betegek ellátástól sem, 
amennyiben azon a napon van 
szabad kapacitás.

A SEB ÁLLAPOTFELMÉRÉSE 
ÉS A SEBKEZELÉS  

elkezdése 5 000 forint, 
a további vizit díja 2 000 forint
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