
Kisbíró
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

20
17

.  Á
PR

IL
IS

Március 15.        
nemzeti ünnepünk

Részletek a 10-11. oldalon





Minden évben az utolsó hónapok az 
adott év zárása és a következő év 

tervezése körül folynak. Ekkor születnek a 
következő év gazdálkodását nagymérték-
ben befolyásoló döntések. November vé-
géig kell elfogadni a helyi adórendeleteket. 
Ekkor kapjuk meg a központi költségvetés 
településünkre vonatkozó irányszámait. Az 
év első hónapjaiban készül el a település 
költségvetése, ami alapja az intézmények 
működésének és a gazdasági programban 
elfogadott adott évi fejlesztéseknek. Az 
elképzelések megvalósításához elenged-
hetetlenül hozzájárulnak a helyi adóbe-
vételek. Ezek közül a legmeghatározóbb 
a helyi iparűzési adóbevétel. Budajenő 
adóerőképessége 40 ezer forint/fő fölött 
van, ami magasnak tekinthető. Ez alapve-
tően 2-3 Budajenőhöz csak részben kötődő 
nagy adózónak köszönhető. A helyi ipar-
űzési adó 80%-át ők fizetik be. Helyben lakó 
vállalkozók adófizető képessége az összes 
bevételhez viszonyítva nem számottevő. A 
várható csökkenés ütemének kompenzálá-
sára, fontos lenne néhány tehetősebb vál-
lalkozó adózási lehetőségének Budajenő 
székhellyel vagy telephellyel részben vagy 
egészben településünkre átjelenteni. A helyi 
iparűzési adó a fejlesztéseink fő forrása. A 
gépjármű adó köszönhetően egy jelentős 
lízing cégnek, szintén fontos bevételi forrás 
annak ellenére, hogy az adó 60%-át be kell 
fizetnünk a központi költségvetésbe. Még 
így is több tíz millió forint marad nálunk. 
Ennél az adónál is csökkenés várható az el-
következő években.

A helyi adók közül a telek és az épít-
ményadóra reagálnak legérzékenyebben a 
lakosok, annak ellenére, hogy az iparűzési 
és a gépjármű adóhoz képest a legkevésbé 
emelik az adóerő képességünket. A törvé-
nyi maximumhoz képest a két adónemből 
befolyó effektív összegek inkább alacso-
nyabbak, mint magasak. A telekadó kivet-
hető törvényi maximális értéke 335,7,-Ft/
nm, mi kivetettünk 120-140,-Ft/nm-t, ami 
kb. 38%-a kivethetőnek. Évekig az örökölt 
és nem beépíthető földekre többféle ked-
vezményt vezettünk be, de a döntésünket 
a Pest Megyei Kormányhivatal bíróságon 
megtámadta és a Kúria nem tartotta jog-
szerűnek a kedvezményeket. A költségve-
tési és adó ügyekben semmilyen kollektív 
fellépés nem lehetséges. Ezért mindenki 
egyéni kérelem formájában kérhet mérsék-
lést. A telekadó nagy részben vállalkozá-
sokat érint, üzleti szempontok is szerepet 
játszanak az értékesítésben és beépítésben. 
Erre az önkormányzatnak figyelemmel kell 
lenni. Az építményadó törvényi maximális 
mértéke 1 846,6,-Ft/nm, mi kivetettünk 900-

1 100,-Ft/nm-t. Az életvi-
tel szerinti itt élőket 60% 
és minden további egy 
háztartásban élőt 5-5% 
kedvezmény illeti meg, 
de az nem lehet több a 
teljes adó 80%-nál. Tehát 
az effektíven lakosokat 
terhelő összeg 200-350,-
Ft/nm, ami a törvényi 
maximálisan kivethető 
adó kb. 16-20%-a. Úgy 
gondolom a kivetett épít-
ményadó a kedvezmé-
nyeket is figyelembe véve 
meglehetősen mérsékelt. 
A számadatok mutatják, 
hogy a törvényi maximu-
mokhoz képest a telek és 
építményadó nemekben 
évek óta tartjuk az ala-
csony szintet. A lakosokat 
nem kívánjuk nagyobb 

mértékben terhelni. A törvényi maximális 
értékek az önkormányzatok részére lehe-
tőséget nyújtanak a központi és helyi ön-
ként vállalt feladatok megvalósításához. 
Természetesen minden önkormányzatnak 
figyelemmel kell lenni a lakosok és a helyi 
vállalkozások teherbíró képességére.

Néhány gondolat az adóerőképességről 
és hatásairól. Az adóerő képesség függ-
vényében biztosítja a kormányzat a köte-
lező feladatok központi támogatását. Ha 
magas az adóerőképesség a kormányzat 
a központilag támogatott feladatokra eső 
költségeket csökkenti, illetve megvonja. A 
támogatás az aktuális évet megelőző évet 
megelőző év, tehát 2017-ben a 2015-ös 
év adóerőképessége adatai alapján kerül 
biztosításra. Továbbá ez alapján kerülnek 
meghatározásra a pályázati önrészek, ami 
esetünkben az út és járda felújítási pályázat-
nál az idén 50%. Tehát az adóerőképesség 
függvényében mozog a pályázatoknál az 
adott évben az önrész mértéke. A másik 
véglet, ha valaki megkapja a teljes állami 
támogatást, ehhez nagyon alacsony a tele-
pülés adóerőképessége. Ez azt jelenti, min-
den alapjáraton működik, az intézmények 

is (hivatal, óvoda, gondnokság, konyha). Az 
önkormányzatunk az intézményei működé-
séhez a központi támogatáson felül jelen-
tősen hozzájárul. Továbbá az iskola színvo-
nalának emeléséhez kisebb fejlesztéseket 
is végzünk minden évben. Az idén megter-
veztetjük a játszó udvart és a kivitelezést is 
megtámogatjuk. Én úgy gondolom, amíg 
a lehetőségeink megengedik, a fejleszté-
seinket folytatni kell. Nagyon fontos szá-
munkra az iskola energetikai korszerűsítés 
és az óvoda pályázat. Az új óvoda építése 
pályázat megnyerése enyhítené az iskola 
zsúfoltságát is. A jelenlegi óvoda helyén 
szaktantermek és 2-3 osztály is elférhetne, 
továbbá a falu központja elnyerhetné vég-
leges arculatát.

Végezetül belátható az adóforintok biz-
tosítják alapvetően a település működését 
és az ésszerű organikus fejlesztéseket. Fi-
gyelembe véve az összes tényezőt, minden 
évben nagy dilemma a helyi vállalkozók és 
lakosok adóerő képességének figyelembe 
vételével, elviselhető módon kialakítani te-
lepülésünk adórendeletét, amire a központi 
rendelkezések is hatást gyakorolnak.

Budai István polgármester
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A polgármester
válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. MÁRCIUS 23-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

A civil szervezetek támo-
gatásáról szóló rendelet 
megtárgyalása
A civil szervezetekre vonat-
kozó új jogi szabályozás tette 
szükségessé az önkormány-
zati szabályozást, amely rész-
letesen rögzíti a civil szerve-
zetek támogatási feltételeit, a 
pályázati rendszert, a támoga-
tás felhasználásának és elszá-
molásának módját, az ellen-
őrzés szabályait. Az Mötv. 41. 
§ (9) bekezdése alapján az ál-
lamháztartáson kívüli források 
átadásáról, átvételéről az ön-
kormányzatoknak rendeletet 
kell alkotniuk. Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-
testülete az államháztartáson 
kívüli források átadásáról és 
átvételéről szóló rendeletet 
megalkotta. A pályázat be-
nyújtásához szükséges nyom-
tatványok honlapunkról letölt-
hetőek.

Élelmezési és szociális térí-
tési díjak felülvizsgálata
Az Önkormányzati főzőkony-
hában alkalmazandó nyers-
anyagnormákat a fenntartó 
állapítja meg minden évben, 
ami a konyha üzemeltetését 
ellátó óvoda vezetésével és 
az élelmezésvezetővel történt 
egyeztetés alapján, az előző 
évi költségek figyelembevéte-
lével kerül megállapításra. Bu-
dajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
utoljára 2013-ban emelte 10 
%-kal a nyersanyagnormát. 
Az eltelt idő alatti, valamint az 
infláció miatti ár növekedése 
miatt az étkezés színvonalá-
nak megtartása érdekében 10 
%-os áremelést fogadott el 
egyhangúlag a testület. Egy-

ben jóváhagyta a HÍD Szoci-
ális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ által 
megállapított személyi térítési 
díjakat.

Budakeszi Rendőrőrs gép-
jármű vásárlásának támo-
gatása
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy támo-
gatja egy 4x4 meghajtású 
DACIA DUSTER beszerzését a 
Budakeszi Rendőrőrs számára. 
A képviselő-testület hozzájá-
rult ahhoz, hogy a gépjármű 
beszerzése a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás pénz-
maradványa egy részének fel-
osztása esetén, a településnek 
járó összeg (270 026,-Ft) ter-
hére történjen.

Döntés a víziközmű rend-
szer gördülő fejlesztési 
tervének módosításáról
Az ÉDV Zrt. elkészítette az ivó-
víz- és szennyvízrendszerre 
vonatkozó gördülő fejlesztési 
terv felújítási és pótlási terv-
részét, és megküldte vélemé-
nyezésre a képviselő-testü-
letnek, amelyet követően be 
kell nyújtania a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az ÉDV Zrt. által 
az önkormányzat ivóvíz- és 
szennyvíz víziközmű rendsze-
rére elkészített gördülő fej-
lesztési tervét jóváhagyta. 

Közbeszerzési szabályzat 
felülvizsgálata
A közbeszerzésekről szóló tör-
vény alapján alkotott közbe-
szerzési szabályzat aktualizá-
lása vált szükségessé a 2016. 
évi CLX. törvény módosító 
rendelkezései miatt. A sza-
bályzat megalkotása elenged-

hetetlen feltétele közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának. A 
Képviselő-testület megalkotta 
és elfogadta Budajenő Község 
Önkormányzatának közbe-
szerzési szabályzatát, amely 
honlapunkon és a hivatalban 
ügyfélfogadási időben meg-
tekinthető.

A 2017. évi közbeszerzési 
terv elfogadása
A közbeszerzésekről szóló 
törvény (továbbiakban Kbt.) 
alapján, a Kbt-ben meghatá-
rozott ajánlatkérők (köztük a 
helyi önkormányzat) a költ-
ségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves ösz-
szesített közbeszerzési tervet 
készítenek az adott évre ter-
vezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési értékhatárokat 
Magyarország 2017. évi köz-
ponti költségvetéséről szó-
ló törvény tartalmazza. Ezen 
jogszabályokra, valamint a 
műszaki-gazdasági egységet 
képező építési beruházások 
becsült értékére vonatkozó 
szabályokra figyelemmel, Bu-
dajenő község 2017 évi költ-
ségvetési rendelete alapján a 
következő felújítások-beruhá-
zások esnek a Kbt. hatálya alá:
Magtár 3. és 4. szint hasznosí-
tásához kapcsolódó feladatok 
bruttó 50.000.000,-Ft (nettó 
29.370.079,-Ft)
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete Budajenő község 2017. 
évi közbeszerzési tervét jóvá-
hagyta. 

Döntés járdaépítési munkák 
megkezdéséről
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a 2017 évi költségvetési ren-
deletében előirányozta a Kos-
suth Lajos utca 7-17 sz. közötti 
területen meglévő járda felújí-
tását, a 121 hrsz-ú Kis közben 
járda építését. A költségvetési 
rendelet elfogadását követő-
en felmerült újabb közterületi 
térburkolási igény: a Kossuth 
Lajos u. 10. sz. előtt gyorspar-
koló építése. A közútkezelő 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
az Önkormányzatot, mint a 
közterület és a boltok tulaj-

donosát szólította föl a bérlők 
által kialakított szabálytalan 
parkolási állapot szabályossá 
tételére, vagy az eredeti álla-
pot helyreállítására, május 10-i 
határidővel. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a járdaépítési, térburko-
lási és járdafelújítási munkák 
megkezdését jóváhagyta.

Döntés útpályázaton való 
részvételről
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására. A pályázat 
célja Budajenő belterületi út 
és járda felújítása:
Budajenő Ady Endre utca asz-
faltburkolat és vízelvezetés 
felújítása, valamint
Kossuth Lajos utca 7-17 kö-
zött beton járda felújítása
A fejlesztés tervezett  
maximális bruttó költsége:
Ady utca felújítása:  
25 000 000,- Ft
Kossuth utca járda felújítás: 
6 438 000,- Ft
összesen: 31 438 000,- Ft.

Döntés útépítési munkák 
megindításáról
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
járdaépítési, térburkolási és 
járdafelújítási munkák meg-
kezdéséről egyhangú döntést 
hozott az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetési rendeletben 
meghatározott beruházási-
felújítási munkák közül meg-
indítja a 121 hrsz-ú Kis közben 
a járdaépítés és a Kossuth La-
jos utca 7-17 számok közötti 
járdaszakasz felújítási mun-
káit, azzal a feltétellel, hogy a 
Kossuth Lajos utcai járdafelújí-
tás kivitelezésére a pályázati 
támogatási igény eredmény-
hirdetését követően kerül sor.
A Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetési rendelet 
tartalékkerete terhére meg-
rendeli a Kossuth Lajos u. 10. 
sz. előtti közterületen az új 
óvoda építési engedélyéhez 
készített, korábban a közút-
kezelő által jóváhagyott terv 
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szerinti burkolatépítést abban 
az esetben, ha az érintett in-
gatlanhasználók ahhoz anyagi 
hozzájárulást nyújtanak.
A Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetési rendelet-
ben meghatározott beruhá-
zási-felújítási munkák közül 
megindítja az Ady Endre utca 
burkolatfelújítása, a települési 
utak -kiemelten Pátyi utca- ká-
tyúzási és a Sport utca, Akácfa 
utca mart aszfaltos útjavítási 
munkáit, a kivitelező kiválasz-
tására.

Ingatlan belterületbe voná-
sa iránti kérelem elbírálása
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete támo-
gatja a Budajenő 1307/1 és a 
1194 hrsz-ú ingatlanok belte-
rülethez csatolását Budajenő 
község helyi építési szabály-
zatról szóló rendelet, valamint 
az ingatlantulajdonosok kérel-
me és nyilatkozatai alapján.

Döntés telekhatár rende-
zésről
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Budajenő belte-
rület 616/1 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanból a 609, valamint 610 
helyrajzi számú földrészletek-
hez kapcsolódó természetben 
zöldterületként művelt ingat-
lanrészek elidegenítését és te-
lekhatár rendezését.

Bérleti díjakról szóló határo-
zat módosítása
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat létesítményei-
nek eseti használatáért, illetve 
eseti szolgáltatások igénybe-
vételéért, 2017. év április hó 
1. napjától fizetendő díjakat 
jóváhagyta. A módosított ha-
tározat a település honlapján 
megtekinthető.

Döntés utcák elnevezéséről
A község belterületén minden 
közutat névvel kell ellátni. Az 
alábbi két közterületi út még 
nem rendelkezett névvel, ezért 
szükséges volt elnevezni azo-

kat. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a Fő utcát és a Kossuth Lajos 
utcát összekötő közterületet 
Pince köz-nek nevezte el, míg 
a 100/8 hrsz-on kialakított és 
bejegyzett útnak a Szitakötő 
köz nevet adta.

Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatal dokumen-
tumainak módosítása
A képviselő-testületek a 2017. 
évi költségvetés elfogadásával 
jóváhagyták a közös hivatal 
létszámának változását. Ösz-
szességében 0,5 fővel csök-
kent a létszám, illetve a módo-
sítás Tökön a struktúra kisebb 

átrendeződését jelentette, 
valamint időközben, pályá-
zat keretében aljegyzői mun-
kakör létesült. E változások 
tették szükségessé az alábbi 
dokumentumok módosítását. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
igazgatási feladatok ellátására 
létrehozott és Remeteszőlős, 
illetve Tök községekkel közö-
sen működtetett Budajenői 
Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására és fenntartására 
kötött megállapodás, valamint 
a szervezeti és működési sza-
bályzatának módosítását elfo-
gadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. 
MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Döntés BGA pályázaton való 
részvételről
Budajenő új testvértelepülési-
kapcsolat kiépítése érdekében 
tervez felvenni kapcsolatot az 
ukrajnai Badaló Község Önkor-
mányzatával. Ennek megva-
lósítása érdekében Budajenő 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, 
hogy indulni kíván „Testvér-te-
lepülési programok és együtt-
működések” című, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 
központi, nyílt pályázaton.

Államháztartáson kívüli 
szervezetek támogatása

Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a helyi társadalmi szervezetek támo-
gatására, melyek jelentős részt vállalnak a faluközösség kulturális és szervezeti 

életében, ezért minden évben a költségvetési rendeletben biztosítottunk fedezetet a 
működésük támogatására.

Az államháztartási és a civil szervezetekről szóló törvények új alapokra helyezték a 
támogatások rendjét. Ennek keretében tételesen rögzítik, hogy milyen feltételeknek 
kell megfelelnie a támogatott szervezeteknek, illetve milyen eljárási szabályokat kell 
betartania a támogatást nyújtónak.

Az új jogi szabályozás szükségessé tette egy olyan önkormányzati rendelet meg-
alkotását, mely részletesen rögzíti a támogatandó szervezetek támogatási feltételeit, 
a pályázati rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, az el-
lenőrzés szabályait. A Képviselő-testület a 2017.03.23-án megtartott ülésén e tárgy-
ban megalkotta az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 
4/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletet. A rendelkezések - figyelembe véve a maga-
sabb rendű jogszabályok rendelkezéseit is – szigorúbb elvárásokat támasztanak a tá-
mogatottakkal szemben az eddigieknél mind a kérelmezés, mind pedig az elszámolás 
időszakában.

A rendelet alapján ez évtől támogatásra lehet pályázni azon szervezeteknek, akik a 
fenti törvények és a rendelet feltételeinek megfelelnek. A támogatás iránti kérelmek 
minden év május 31-ig, írásban nyújthatóak be a polgármesternek címezve a Buda-
jenői Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelmeket a polgármester előterjesztése 
alapján a Humán és Ügyrendi Bizottság bírálja el. A kérelem benyújtása történhet az 
önkormányzat honlapján közzétett adatlap útján is. A kérelemmel együtt benyújtandó 
további anyagokat a rendelet tartalmazza. A polgármester a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követő 30 napon belül a támogatottal megállapodást köt, amely tar-
talmazza az értesítésben foglalt kötelezettségek vállalását és az elszámolás rendjét.

A támogatás pénzügyi vagy természetbeni (pl. önkormányzati helyiségek kedvez-
ményes vagy térítésmentes használata) formában nyújtható. 

A rendelet szövege és az adatlap megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve 
kérésre ügyfélfogadási időben a hivatalban is rendelkezésre bocsájtjuk.

dr. Kovács Dénes jegyző
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Az építészet és az építésügy reformja 
új szemlélettel, a lakóközösségek be-

vonásával szeretné elérni, hogy régi és új 
épületeink harmonikusan illeszkedjenek 
az épített és természeti tájba. A 2016. évi 
LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gya-
korlati megvalósulást segítő eszköze a 
Településképi Arculati Kézikönyv, amely 
minden magyarországi településen el fog 
készülni 2017-ben.

A Kéziköny feltárja és ismerteti a tele-
pülésen belül jól elkülönülő egyes tele-
pülésrészek arculati jellemzőit és értékeit, 
majd egyfajta építészeti útmutatóként a 
településkép minőségi formálására vo-
natkozó ajánlásokat tesz. Olyan képes 
összeállítást szeretnénk az épített és a 
természeti környezetről, ami a közösség 
büszkeségeit, az igazán szerethető olda-
lát mutatja be.

A Kézikönyv hosszú távon jelentő-
sen befolyásolja a település életét, ezért 
kérjük a lakosság, a helyi szervezetek, 
lokálpatrióták részvételét a készítésében. 
Várjuk fényképeiket és az itt élők számá-
ra mindazon fontos, kedves helyi értékek 
megnevezését, amik a településképet po-
zitívan befolyásolják.

Adatgyűjtés e-mail címe: budajeno.
telepuleskep@gmail.com

Amiről a képek szóljanak: építészeti 
értékek, utcaképek, fasorok, terek, szob-
rok, kerítések, előkertek, tornácok, kémé-
nyek, ajtók, ablakok, vasalatok, kútházak, 
a homlokzat díszítései és részletképzései, 
mindezek szép példái.

Jó minőségű kamerával és lehetőleg 
napos időben készített, nagy felbontású 
digitális fényképeket várunk a település 
teljes területéről. Minden képhez adjuk 
meg a készítőjének a nevét, a fényképe-
zés időpontját és helyszínét, mert a kivá-
logatott, a Kézikönyvbe bekerülő képek 
szerzőinek nevét a kiadványban feltüntet-
jük. A felvételeket 2017. május 20-ig kér-
jük megküldeni.

Az előzetes tájékoztató lakossági fó-
rumot a korábbi lapszámunkban meghir-
dettük és 2017. március 22-én a polgár-
mester úr vezetésével megtartottuk. Ezen 
ismertetésre került a Kézikönyv készíté-

sének célja és menetrendje. Az elkészült 
Kézikönyvet majd újabb lakossági fóru-
mon mutatjuk be, ahol lehetőség lesz az 
lakossági észrevételek meghallgatására, 
beépítésére.

A lakossági fórumon történt egyez-
tetés után véglegesen összeállított Ké-
zikönyvet a település képviselőtestülete 
fogadja el, majd teszi közzé (letölthető 
módon) a honlapon. A kormányzat által 
elkészített Településképi Arculati Kézi-
könyv minta elérhető a www.foepiteszek.
hu honlapon! 

Csóka Balázs
Budajenő főépítésze

Tisztelt Budajenői Polgárok!
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BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A
PRO BUDAJENŐ EGYESÜLET SZAKMAI FELÜGYELETE  
ÉS BONYOLÍTÁSA MELLETT FOTÓPÁLYÁZATOT ÍR KI

Budajenő II. fotópályázata 2016 -2017
1.) A pályázat nyitott, minden 
amatőr és profi fotós részére.
 
2.) Pályázati kategóriánként 
egy szerzőtől legfeljebb négy 
(4) fotó küldhető be, sorozat, 
képpár nem adható be.
 
3.) A képeket JPG formá-
tumban kell eljuttatni a foto.
budajeno@gmail.com címre, 
sRGB színmódban.
 
4.) A pályázatra beküldhető 
képek hosszabbik oldala fix 2500 
pixel. A fájlok maximális mérete 
2 Mbyte lehet. (A pályázónak 
rendelkeznie kell a képek 3800 
pixel nagyságú változatá-
val, mert díjazás esetén ebben a 
méretben kéri be a rendezőség.) 
A képek és nevezési lap együttes 
fájlmérete nem haladhatja meg 
a 15 Mbyte-ot. A kiállításra 
beválogatott képeket a kiíró 
rendező nagyíttatja le 30 × 20 
cm-es méretben.
 
5.) A képek fájlneve: 
KategóriaSorszám_Vezetéknév_
Keresztnév_Kép_címe.jpg
(pl. A1_Tóth_Péter_Darvak_a_ve-
tésen.jpg, B3_Kiss_János_Szeret-
teim.jpg, stb.).
   
6.) A beérkezett és pályázati ki-
írásnak megfelelő képek szerző-
inek listáját a kiíró rendező fel-
tünteti a https://www.facebook.
com/foto.budajenoa és/vagy 
a http://www.budajeno.hu ol-
dalon.
 
7.) A beküldött fotók tartalmi 
és teljes jogi felelőssége a pályá-
zót terheli. A pályázók alkotásaik 
beküldésével nyilatkoznak arról, 
hogy rendelkeznek a képek sze-
mélyiségi jogi engedélyeivel.
  Pályázni kizárólag olyan 
fotókkal lehet, amelyeknek 

egyedüli és   kizárólagos szerzője 
a pályázó, továbbá nem sértik 
harmadik személyek személy-
hez      fűződő jogait. Ameny-
nyiben a beadott  fotók mégis 
megsértik más személyek szerzői 
vagy  egyéb személyhez fűző-
dő jogait, akkor az abból fakadó 
bármilyen igény tekintetében a 
pályázó teljes jogi felelősség-
gel tartozik és köteles   a Pro 
Budajenő Egyesületet jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni.
 
8.) Amennyiben a szerző alko-
tásai nem felelnek meg a pályá-
zati kiírásnak, úgy nem kerülnek 
zsűrizésre, a pályázati díjat nem 
fizeti vissza a Pro Budajenő 
Egyesület a pályázónak.
 
9.) A rendezőség az elfogadott 
képeket a kiállítás népszerűsí-
tése érdekében mind   elekt-
ronikus mind nyomtatott pl. 
katalógus formában, térítés 
nélkül felhasználhatja a szerző 
nevének feltüntetésével. A kiállí-
tás anyaga később elérhető lesz 
a https://www.facebook.com/
foto.budajeno és/vagy a http://
www.budajeno.hu oldalakon. A 
fotók ettől eltérő célokra való 
felhasználására a Pro Budajenő 
Egyesület csak a pályázóval 
kötendő külön szerződés alapján 
jogosult.
 
10.)   A képek a zsűri elé csak 
a nevezési díj befizetése után 
kerülhetnek.
 
11.)   A zsűri döntése végleges, 
az ellen fellebbezési lehetőség-
gel nem lehet élni.
 
12.)   A pályázati képek mellé 
nevezési lapot kell mellékelni, 
melynek mintája letölthető innen: 
http://bozzy.hu/ii_budajeno_
salon_entry_form.docx

13.)   Kategóriák
A Kötetlen (színes vagy mo-
nokróm)
B Budajenő (színes vagy mo-
nokróm)
A képek a fotóművészet eszkö-
zeivel fejezzék ki Budajenőhöz 
való kötődésüket. Budajenő 
kategóriába beletartozik Buda-
jenő és testvérvárosai (Gaildorf 
és Gyergyóditró). A nevezési lap 
megjegyzés rovatában röviden 
le kell írni, hogy a „Budajenő” 
kategóriában nevezett kép hol 
készült, vagy miként kapcsolódik 
a településhez. A rendezőség 
arra kéri az alkotókat, hogy a 
pályázatot értelmezzék sokol-
dalúan. Alkotásaik mutassák be 
a települések gazdag épített 
örökségét, történelmi helyeit, a 
budajenőiek, gaildorfiak, ditróiak 
mindennapjait és ünnepeit, az 
itt élők és az ide dolgozni járók 
napi munkáját, a gyönyörű ter-
mészeti környezetet, a települést 
övező tájakat, és a hely minden 
vonzerejét. Képeikkel villantsák 
fel a még fellelhető hagyomá-
nyokat. Mutassák be a képeken, 
milyennek látják Budajenőt, 
örökítsék meg testvérvárosaik-
kal szövődött kapcsolataikat, 
az ott élők életét. Fotózzák le a 
Budajenőről elszármazott vagy 
itt élő híres embereket, vagy 
budajenőiek a világ más pontján 
való cselekedetéről szóljanak, 
esetleg átvitt értelemben fogal-
mazzák meg Budajenőt. A Pro 
Budajenő Egyesület több veze-
tett fotótúrát is tart a közeljö-
vőben, illetve a település egyéb 
rendezvényei is kínálnak fotózási 
alkalmakat. A pályázni kívánók 
a FaceBook/ Fotópályázat Bu-
dajenő oldalon vagy Budajenő 
honlapján tájékozódhatnak 
ezekről, ahol a felkészülésüket 
segítő további információkat is 
találhatnak.

14.)   Zsűritagok
1)    Baán Katalin  
Ceglédi Fotóklub, E-MAFOSZ/b
2)    Hipságh Gyöngyi  
Soproni Fotóklub, AFIAP, 
A-MAFOSZ/b
3)    Liziczai Miklós Győri  
Fotóklub, A-MAFOSZ
 
15.)   Nevezési díj
A fotópályázat nevezési díja 
pályázónként: 1.500.- Ft vagy 
5 EURO. A nevezési díj a Pro 
Budajenő Egyesület K&H Bank 
Zrt. HU95 1040 3208 5052 6774 
5369 1008 számú   bankszám-
laszámára utalandó. (Az utalás 
megjegyzés rovatában feltünte-
tendő a Szerző neve, valamint 
a „Fotópályázat 2016-2017” 
megjegyzés.)

16.)   Díjazás
Kötetlen kategória: I.–III. 
helyezett és a kiemelt képek: 
Könyvjutalom
Budajenő kategória:  I. hely 30 
ezer forintos vásárlási utalvány  
II. hely 15 ezer forintos vásárlási 
utalvány  
III. hely 10 ezer forintos vásárlási 
utalvány  
Kiemelt képek: könyvjutalom  
 
17.)   Határidők
• Beküldési határidő:  
2017. május   3.
• Zsűrizés határideje: 
2017. május 17.
• Értesítés az eredményről: 
2017. május 22.
• Díjazott képek 
nagy méretben küldése:
2017. május 26.
• Kiállítás 
megnyitó és díjátadás:
2017. június 24.
 



8 | Budajenő mindennapok 

96 éves korában eltávozott közülünk örök nyugalomba Dr. Sziklavári 
János címzetes egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, akit 

Budajenő lakosai nagyon tiszteltek. Tisztelték közvetlenségéért és azért, 
hogy nemes egyszerűséggel mindenki számára érthető módon tudott 
megnyilvánulni, úgy a mindennapi, mint a nagy tudást és tapasztalatot 
igénylő dolgokról. János bácsi 1921. augusztus 3-án született Budapesten. 
Gyermekéveit Lajosmizsén töltötte, ahol sok azonos korú gyermekkel élte 
a nagy családokra jellemző boldog éveket. Piarista Gimnáziumban érett-
ségizett 1941-ben. A II. Világháborúban tüzéregységnél, tüzértisztként 
szolgált felderítőként, majd az egység parancsnoka lett. Amikor 1945-
ben Diósgyőrbe küldték lövegutánpótlásért, ott ismerte meg a kohászat 
és ágyúztatás folyamatát, ami „rabul ejtette” egy életre. Sopronban diplo-
mázott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bánya-, 
kohó- erdőmérnöki karán. Tudatosan készült Diósgyőrbe, a gyári munká-
ra. 1952-ben kötött házasságot Ilona nénivel, akiben nem csak a szerető 
hitvesre, hanem a tudományos munkájában is támogató munkatársra 
talált. A szakma ranglétráját bejárta. Volt vaskohó mérnök, egyetemi ta-
nársegéd, acélmű építésvezetője, főtechnológus, főmetallurgus, tervező 
irodavezető és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályveze-
tője. 1968-tól kandidátus, 1985-től a műszaki tudományok doktora. Kép-
viselte a nyersanyag és kohászati szakterületet hazai és ipari vásárokon és 
konferenciákon. Számos hazai és nemzetközi tudományos publikációja 
jelent meg. Budajenőre 1998-ban költöztek, ahol leánya szomszédságá-
ban élték az aktív, békés, példamutató öregségi életüket Ilona nénivel. A 
Budapest Kelenföldi Szent Gellért urnatemetőbe sok budajenői elkísérte 
utolsó útjára. A kohászok és bányászok méltó gyászbeszédben köszöntek 
el a kohász és bányász szakma emblematikus alakjától. A gyászszertartást 
Harkai Gábor plébános celebrálta. 

A közelmúltban távozott el közülünk életének 72. évében Lázár  
Miklós építészmérnök, 2010-2014 között alpolgármester, 2014-től 

a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság külsős tagja. A Kereszténydemok-
rata Párt tagjaként a keresztény szellemiség következetes képviselő-
je. A Budajenő-Telki Egyházközség képviselője volt 2005-2014 között, 
közben a világi elnöki tisztséget is ellátta. 1944. április 7-én született 
Gyergyószentmiklóson, most lenne 73 éves. Elemi és a középiskoláit 
szülőfalujában végezte. Marosvásárhelyen építészeti és városrendezési 
szakon szerzett diplomát. Ezután Gyergyószentmiklóson tanított, majd 
Sepsiszentgyörgyön építész tervezőként dolgozott. 1972-ben települt 
át Magyarországra. Ezt követően Budapesten, majd 1981-1983 között 
családjával külszolgálatban építész tervezőként dolgozott Algériában. 
Majd a HUNGEXPO tervezője, később főépítésze lett. 1996-tól önálló 
vállalkozóként kiállítás-tervezéssel és kiállítás-szervezéssel foglalkozott. 
2003-2004 között a Magyar Ház Klub igazgatója, haláláig a Magyar Ház 
Alapítvány kurátora volt. Lázár Miklós 2001-ben költözött Budajenőre 
feleségével, Judittal. Mindkettőjüket megbecsülés övezte, illetve övezi. A 
társadalmi, egyházi és építészeti tevékenység töltötte ki életüket. Lázár 
Miklós, mint alpolgármester részt vett a budajenői épített örökség meg-
óvása érdekében végzett fejlesztések irányításában. Ez idő alatt nyerte 
el a település a Falumegújítási-díjat, az Építészeti Kamara különdíját és 
a településfejlesztés legmagasabb elismerését a Hild János-díjat. A min-
dennapi tevékenységét átjárta a keresztény és demokrata gondolkodás. 
Halála mindannyiunk vesztesége. Lázár Miklóst az önkormányzat nevé-
ben Budai István polgármester, a barátok, ismerősök nevében Magyar 
Károly búcsúztatta. A gyászszertartást Gábor atya celebrálta a Budajenői 
temetőben a gyászolók sokasága előtt. 

Nekrológ
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A Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás (továbbiakban BÖT) Társulási 

Tanácsa ez év februárjában úgy döntött, 
hogy az Utazás 2017 turisztikai kiállítá-
son a Társulás is megjelenik. Így a BÖT 
tagjaként településünk is részese volt az 
idei, 40. alkalommal megrendezett Utazás 
2017 nagy múltú kiállításnak. Az ország 
legnagyobb turisztikai eseménye március 
2-5. között került lebonyolításra a Hun-
gexpo területén, amelynek második nap-
ján, az elsők között Biatorbágy, Budakeszi 
és Herceghalom önkormányzataival kö-
zösen voltunk jelen. A BÖT standja a köz-
ponti fekvésű „A” pavilon egy frekventált 
részén kapott helyet. A kiállítás iránt évről 
évre tapasztalható élénk érdeklődés is bi-
zonyítja a turizmus erősödését, amely ma 
már minden település kiemelt feladata. A 
több napos rendezvényen a Társulás min-
den tagja képviseltette magát, amelynek 

a helyi épített értékeink, rendezvényeink, 
hagyományaink múltjának és jelenének 
bemutatása, valamint népszerűsítése volt 
a cél. Ebben nyújtott nagy segítséget a 
Budakörnyéki Televízió által a BÖT tagte-
lepüléseiről készített bemutató kisfilmje, 
amelyet a látogatók a kiállítás teljes idő-
tartama alatt megtekinthettek. Továbbá 
készült egy tájékoztató kiadvány is a leg-
fontosabb látnivalókkal és programokkal. 
Ezen felül pedig ki-ki a maga településé-
nek kiadványával és termékével csábíthat-
ta az érdeklődőket, ahol szép számmal, 
egész nap folyamatos volt az érdeklődés. 
Egy jól sikerült beszélgetés alkalmat adott 
arra, hogy gravírozott poharunkból, a 
saját Nyakas-Budajenői szürkebarát bo-
runkkal kínáljuk meg vendégeinket. A ki-
állításon önkormányzatunkat Budai István 

polgármester képviselte, valamint Mohai 
Mónika és Balázsné Maródi Ildikó hiva-
tali dolgozók válaszoltak az érdeklődők 
kérdéseire. Budajenő kiemelten a Szüret 
és borünnep rendezvényét propagálta, 
amire az idei évben, a hagyományokhoz 
híven szeptember harmadik hétvégéjén, 
azaz szeptember 15-16-án várjuk ked-
ves vendégeinket. Bízunk benne, hogy a 
kiállításon résztvevő érdeklődőket az őszi 
borünnepen ismerősként köszönthetjük. 

Az Utazás 2017 
kiállításon jártunk
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MEGEMLÉKEZÉS ÉS ÜNNEPSÉG 
az 1848/49-es polgári 

forradalomnak tisztelegve

Budajenő Község Önkormányzata az 
idei évben is színvonalas rendezvényt 

tartott az 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc 169. évfordulóján. Ünnepi 
beszédet mondott Budai István, Budaje-
nő polgármestere, melyben kiemelte a 
szabadság kivívásának lelket erősítő és 
inspiráló hatására. A kötelező és megszo-
kott beszédeket felülírva egy elgondol-
kodásra késztető és megható ünnepi kö-
szöntőt hallhattunk. Az ünnepi műsorban 
közreműködtek a Budajenői Általános 

Iskola tanulói, akik énekkel, verssel és egy 
teljes színpadi előadással fogták össze az 
ünnepi megemlékezést. Az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc minden 
mozzanata felkerült a palettára, a gye-
rekek magyaros díszbe öltözve adták elő 
a színvonalas előadásukat. Különleges 
koreográfia és kiemelkedően tehetséges 
énekhangok csendültek fel, hibátlan és 
szokatlanul modern, mégis hagyomány-
tisztelő előadásmóddal, melyet lelkes pe-
dagógiai háttérmunka kísért. A gyerekek 

hatalmas sikert arattak, a büszke szülők 
és a meghatódott polgárok tapsviharral 
hálálták meg a műsorukat. Az ünneplő 
közönség és a diákok ezután átvonultak 
az emlékműhöz, ahol az önkormányzat, 
az iskola az óvoda és a többi civil szer-
vezet és hagyományőrző kör tiszteletüket 
fejezték ki koszorúikkal. Az idő is nekünk 
kedvezett, csodás napsütéssel és enyhe 
idővel. Az ünnepet Gábor atya celebrálá-
sával szentmise zárta a Budajenői Római 
Katolikus templomban.
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Ünnepi megemlékezés: 
MÁRCIUS 15.

Az idei március 15-ei ünnepségre, 
szokásunkhoz híven iskolánk két 4. 

osztálya készült fel, összesen 48 gyerek. 
Az igen színvonalas és látványos műsort 
a két osztályfőnök, Csereklyei Dánielné 
és Körberné Horváth Andrea tanították 
be, akik mindketten kiemelkedő munkát 
végeztek. A szokásos forradalmi esemé-
nyek mellett fontos szerepet kapott a 
lányok, asszonyok támogató szerepének 
bemutatása is. Az előadás prózai jele-
neteit mozgalmas táncjelenetek és népi 
dallamok tették még színesebbé.

A műsor Aranyosi Ervin egyik, szabad-
ságharchoz kötődő versével kezdődött; 
majd a gyerekek Brahms: Magyar táncok 

I. tételére vonultak be a színpadra. Az 
előadás folyamán végig kísérhettük az 
1848/49-es szabadságharc főbb esemé-
nyeit. A gyerekek a színpadon megele-
venítették a Pilvax kávéházban lejátszó-
dó jelenetet, majd a márciusi ifjak együtt 
vonultak át Landerer nyomdájához, ahol 
kinyomtatták a 12 pontot. A képzelet-
beli Múzeumkertben meghallgathattuk 
Petőfi Nemzeti dalának lelkesítő sorait, 
a színpadon kórusban zengték a tanulók 
a vers refrénjét, „Esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!”. Végül 
elérkezett a búcsú ideje, a fiúknak had-
ba kellett vonulniuk. A legények verbunk 
tánccal indultak harcba, majd a lányok 

körtánc formában elevenítették meg a 
kokárda jellegzetes színeit és alakját. A 
csatajelent alatt a „Fel, fel vitézek a csa-
tára” kezdetű induló szólalt meg, és a 
fiúk lelkesen küzdöttek a szabadságért. 
A „Segesvári kiszámoló” jelezte a harc 
végét. Végezetül felcsendült a „Gyászba 
borult Szűzanya országa” dallama és a 
csatában elesett katonákat fekete lepel-
lel borították le. Ez a szívbe markoló be-
fejezés megelevenítette a múlt szomo-
rúságát, de útmutatásként is szolgált, 
hogy őseink tettei egy dicsőségesebb 
jelen felé vezetnek bennünket. 

Burjánné Heinisch Diana
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71 évvel ezelőtt, 1946. április ele-
jén megjelent Budajenőn a kite-

lepítő bizottság. Községünk 187 né-
met családjából 172-t telepítettek ki, 
közöttük volt nagypapám teljes csa-
ládja is. Sokszor mesélt nekünk arról 
a napról, amikor a hadifogságból 
visszatérve már nem találta családját, 
a szülői házban pedig idegenek lak-
tak már. Sok budajenői sváb család 
élete változott meg egyik napról a 
másikra…

„Jetzt schauen fremde Menschen 
aus dem Fenster,
es war einmal mein Elternhaus.”

2017. április 2-án délután 15.00 
órakor vette kezdetét a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben a budajenői svábok elhurcolá-

Megemlékezés a budajenői 
svábok elűzetéséről
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sáról, elűzetéséről a megemlékezés. 
A magyar, majd a magyarországi 
németek himnusza után Budai Ist-
ván Polgármester Úr tartott ünnepi 
beszédet. A megemlékezésen fellé-
pett a Budajenői Német Nemzetisé-
gi Hagyományőrző Dalkör, valamint 
a Budajenői Általános Iskola diákjai. 
Honvágyról és hazaszeretetről szóló 
német versekkel, énekekkel készül-
tek az emlékezésre.

A Dicke Schwäne zenekar kísé-
retében koszorúzással zárult a ren-
dezvény. A kitelepítési emlékműnél 
koszorút helyezett el a Budajenő 
Község Önkormányzata, Budajenői 
Német Nemzetiségi önkormányzat, 
az Általános Iskola, a Budajenői Óvo-
da, a Ringlein Egyesület, a Perbáli 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Zsámbéki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Budaje-
nő-Telki Székely Társulat.

A koszorúzás után a Hagyomány-
őrzők Házában Dr. Somlai Péter tör-
ténész tartott előadást a 71 évvel 
ezelőtt történt eseményekről, azok 
hátteréről. Az előadás után Lóczy 
István tartott könyvbemutatót az 
Imedias Kiadótól. A magyarországi 
németekről tudhatnak meg az olva-
sók értékes információkat egy-egy 
Adam Müller-Guttenbrunn regény 
által, akiket pedig a svábok története 
érdekel, azoknak érdemes elolvasni 
Raimund Friedrich Kaindl: A néme-
tek története Magyarországon című 
könyvét. 

Végezetül álljon itt egy dalszöveg 
részlet a hazaszeretetről, honvágyról, 
a nem felejtésről, hiszen a Németor-
szágban élő budajenői svábok so-
sem felejtik el szülőhazájukat, szülő-
földjüket, Budajenőt.

 „Hoch vom Himmel droben strahlt 
ein heller Schein
auf die Erde nieder in mein Herz 
hinein.
Hoch vom Himmel droben strahlt 
ein helles Licht,
aber meine Tränen trocknen nicht.
Oh du mein stilles Tal,
Oh du mein Heimatland,
sehen möcht ich dich ein einzig 
Mal!”

Éhleiter Tünde
Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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HEVESY GYÖRGY 
KÉMIA VERSENY

Néhány év kihagyás után isko-
lánk tanulói újból beneveztek 

a Hevesy György Országos Kémia 
Versenyre. Az iskolai forduló győz-
tesei, Bődy Csenge, Simon Borbála 
és Szabó Zsófia 7. osztályos diákok 
több hetes közös gyakorlás, otthoni 
felkészülés után 2017. március 25- 
én Százhalombattán versenyeztek 
a pest megyei iskolák tanulóival. 
A budajenői iskolások a középme-
zőnyben végeztek ezen a magas 
színvonalú versenyen, amellyel in-
tézményünk hírnevét erősítették. 
Munkájukhoz gratulálunk!

Gulácsiné Kozma Sarolta

 kémia tanár

Természet tudományos versenyek

Országjáró Mátyás király
Március 26-án, vasárnap délelőtt a budapesti Új Színház ifjúsági előadását tekintette 

meg a két 6. osztály Koleszár Orsolya és Gulácsiné Kozma Sarolta osztályfőnökök 
vezetésével. A verőfényes napon külön busszal érkeztünk a fővárosba, majd kétórás 
remek szórakozásban volt részünk a nagyszerű színészek jóvoltából. Mátyás király ka-
landos országjárását végig figyelemmel követték a gyerekek, és aktív részesei voltak a 
történéseknek. Jó hangulatban érkeztünk vissza Budajenőre.

JEDLIK ÁNYOS 
ORSZÁGOS 
FIZIKAVERSENY

Már lassan hagyomány a Budajenői 
Általános Iskolában, hogy tanulóink 

nagy számban vállalkoznak fizika feladatok 
megoldására a Jedlik Ányos Matematika-
Fizika Verseny keretében. Az első otthoni 
és a második, iskolai forduló után nagy 
örömünkre három diákunk jutott tovább 
az országos döntőbe: Bartha Ábel 4. a, To-
ronyi Tamás 4.b és Sebestyén József 5.osz-
tályos tanuló. Gratulálunk eddigi eredmé-
nyükhöz és sok sikert a döntőre!

LILAVEGYÉSZ 
ORSZÁGOS 
KÉMIA VERSENY

Iskolánkat Bődy Csenge 7.b osztályos 
tanuló képviselheti májusban a Lilave-

gyész Országos Kémia Verseny döntő-
jében, Gyulán. Csenge az 1. és 2. fordu-
lóban elért eredményével érdemelte ki 
a lehetőséget, hogy megmérkőzzön az 
ország legjobb kémikusaival. Gratulálunk, 
és sok sikert kívánunk!
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Versmondó verseny

„Egy vers lényege nem az, hogy nem felejtjük el, hanem, hogy az első pillanat-
ban tudjuk, hogy nem fogjuk elfelejteni.” – írta Robert Frost. Ilyen felejthetet-

len pillanatokat okoztak a Budajenői Általános Iskola tehetséges tanulói a március 
9-én megrendezett hagyományos vers- és prózamondó versenyen. Ezzel az ünne-
pi alkalommal tisztelgett az intézmény Arany János születésének 200. évfordulója 
előtt. Az osztályfordulók megtartása után az iskolai rendezvényen 55 diák indult 
1-8 évfolyamon vers és próza kategóriában. Az első helyezést elérő gyerekek a 
területi pátyi versenyen képviselik Budajenőt. A továbbjutott tanulók: 

1-2. osztály vers kategóriában: Osztie Kata 2.a
1-2. osztály próza kategóriában: Ozsváth Szonja 2. a
3-4. osztály vers kategóriában: Kováts Anna Zsófia 4. a
3-4. osztály próza kategóriában: Olasz Kamilla 3. b
5-6. osztály vers kategóriában: Kern Ádám 6. b
5-6. osztály próza kategóriában: Orbán Janka 6. b
7-8. osztály vers kategóriában: Kaiser Dorina 7. b
7-8. osztály próza kategóriában: Csonka Benedek 7. a 
Ezúton is gratulálunk a győzteseknek. Sok sikert kívánunk a következő megmé-

rettetéshez!

A Víz 
Világnapja

Iskolánkból 5 osztály vett részt a Víz Vi-
lágnapja alkalmából Szigetmonostoron 

rendezett programokon. 2017. március 
21-22-én a Faluházba látogattak a Du-
nakanyar régióban tanuló általános- és 
középiskolás diákok, akik két napos 
program keretében különféle környezet-
védelmi programokon, játékos foglalko-
zásokon, előadásokon vehettek részt díj-
mentesen az Öko-sziget központjában, a 
Klímaparkban.

A gyermekeket kötött és szabadon vá-
lasztható programokkal egyaránt várták, 
így mindenki korának és érdeklődésének 
megfelelően fejleszthette ismereteit a vi-
zes élőhelyekről és élővilágról és környe-
zetük fontosságáról. A 2. osztályosok a 
madárbarát tanösvényen, remek előadó 
bácsival bővíthették eddigi tudásukat, és 
nemezelhettek ezután. A 3. osztályosok 
vezetett tanösvényen mehettek keresztül; 
és a tavak élővilágát, kialakulását, vala-
mint a kétéltűek életét ismerhették meg 
játékos formában. A 4. osztályosok a vízi 
élőlényekről hallhattak kiselőadást (gő-
téről, szalamandráról), és játékos foglal-
kozás keretén belül tapasztalhattak meg 
sok mindent a témával kapcsolatban. A 
7.b osztályosok egy virtuális társasjáté-
kon vettek részt. Minden osztály reme-
kül szórakozott, és nagyon hasznos, és 
élménydús emlékekkel tért haza.

Nyílt nap
Március 28-án lelkes, de kicsit megszeppent apróságok látogattak iskolánkba, 

a leendő elsősök. Andi néni és Marcsi néni segítségével egy kis ízelítőt kap-
hattak az iskolai foglalkozásokból (matematika, szövegértés, természetismeret, 
éneklés és mozgásos játék), szokásrendünkből és a tanító nénikkel is megismer-
kedhettek. A gyerekek egy kis emléket, egy pillangót is vittek magukkal, melyet 
saját kezükkel készítettek el. Az iskolai élményeket uzsonnázás zárta számukra, 
míg szüleik tájékoztatást kaptak a legfontosabb tudnivalókról.

A Budajenői Általános Iskola beiratkozásának időpontja: április 20-án- 8.00-
19.00-ig, április 21-én 8.00-18.00-ig.

A további részletekről az iskola honlapján találhatnak tájékoztatást.



16 | Budajenő mindennapok 

A Micimackó csoport első nyílt napja

Elérkezett végre az első nyílt nap, amit 
Erika óvónéni tarott, és amit Mi szülők 

is nagyon vártunk, hiszen így egy picit be-
pillanthattunk picikéink mindennapjaiba. 
Ezen a héten egészséghét van az 
oviban, így a nap gyógynövények 
ismerkedésével, ízlelgetésével 
kezdődött. Erika és Ildikó óvónéni 
gyermekeinkkel közösen gyógy-
teákat készített. A teakészítés 
része volt az is, hogy a gyerekek 
kézbe vehették, megkóstolhatták 
a tea alapanyagát, majd izgatot-
tan várták, hogy felforrjon a tea-
víz. Kisebb ,,harc’’ után, Erika néni 
kiválasztott egy gyerkőcöt, aki a 
saját kézzel betöltött és elkészí-
tett különböző gyógynövényes 
teafiltereket bedobhatta a forró 
vízbe. Ezután beízesítették mézzel 
és citrommal, majd hűlni hagy-
ták. Meseolvasás következett, ami 
szintén az egészséghez kapcso-
lódva, a Boribon beteg című mese 
volt. A gyerekek Erika néni köré 
gyűlve hallgatták Őt figyelmesen. 
Ezután következett a tornaóra. 
Felavathattak és kipróbálhattak 
a gyerekek egy pár új mozgás-
fejlesztő tornaeszközt, amit az 
ősszel, a SZÓSZ által, első ízben 
megrendezésre kerülő Jenő napi 
mulatság alkalmával összegyűj-
tött összegből vásárolt az óvoda 
a gyerekeknek. Erika néninek si-

került mondókázós, játékos feladatokat 
kitalálnia, amivel rendesen átmozgatta kis 
csemetéinket és mosolyt, örömet csalt a 
szülők arcára. ☺️ 

Bár sokunk csemetéje néha inkább 
anya vagy apa ölében kötött ki egy-egy 
pillanatra, de a tornázás ideje alatt is lát-
szott Erika nénin, hogy remek pedagógus, 

mert egyszerű, apró feladatmó-
dosításokkal be tudta vonni azo-
kat a gyerekeket is, akik elszöktek 
egy kis szülői babusgatásra. A 
torna után tízórai következett. A 
megéhezett kismanócskák finom 
zöldség és gyümölcsökkel töm-
hették meg a pocakjukat. Azután 
a gyerekek legnagyobb örömére 
végre megkóstolhatták a kihűlt 
gyógyteákat. A legnagyobb si-
kere a kamilla és csipkebogyó 
teának volt. Nagyon kedvesek 
voltak az óvónénik, mert minket 
szülőket is megkínáltak a kamilla 
és mentából készült gyógyteával, 
ami nagyon finom volt!

Ezután érzékeny búcsú.......
hááát, ami nem volt éppen 
könnycseppmentes, de az 
óvónénik közreműködésével, 
gyors játszásba merültek ki-
csikéink, így hamar eltűntek a 
könnycseppek. Végül köszön-
jük, hogy bepillanthattunk egy 
picit a kiscsoport mindennapja-
iba, láthattuk hogyan vigyáznak, 
gondoskodnak, tanítják a Mi kis 
csemetéinket Óvónénijeink!

Micimackós Szülők
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„Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik, kék az ég, 
ragyog a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
újra tavaszodik.”

Február utolsó napjára iz-
gatottan készült az óvo-

da apraja és nagyja. Farsang 
farkán elkészítettük kisze bá-
bunkat és a gyerekeket arra 
bíztattuk, gondolkodjanak 
el, mit szeretnének elzavarni 
a téllel együtt. Mitől szeret-
nének megszabadulni? Volt, 
aki a rossz álmaitól, volt, aki 
a köhögéstől, volt, aki az ovi-
ban alvástól szeretett volna 
megszabadulni. Az óvoda 
udvarán a többi csoporttal 
közösen körtánccal, énekkel, 
mondásokkal búcsúztunk a 
téltől, majd minden kisgye-
rek leöntötte vízzel kisze asz-
szonyságot, miközben han-
gosan harsogták: „Jöjjön a 
tavasz, vesszen a tél! Jöjjön a 
tavasz, vesszen a tél!”

Tisztelt 
Szülők!

Kérjük, támogassák óvodánk Alapítvá-
nyát, hogy többet tehessünk a gyere-

kekért, környezetükért. Kérjük, a jövede-
lemadójuk 1%-át az Alapítvány részére 
ajánlják fel. Ez jelenti számunkra a leg-
nagyobb bevételi lehetőséget. Ha isme-
rőseik körében tudnak olyan cégről vagy 
magánszemélyről, aki eddig még nem élt 
a választás lehetőségével, 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

Vén Erika  
óvoda-

pedagógus
MENETEL AZ EZRED, 

DÖNG A LÉPÉS…

Március eleje óta zeng az óvoda a 
katonás daloktól, versektől, mene-

teléstől. Március 15.-re készültünk. Az 
ünnep nehezen mondható el, még nehe-
zebben érthető az óvodás korú gyerekek-
nek, de a dobszó és a trombita, a zászló 
lengetése, és a masírozás mindenkit ma-
gával ragad. Két huszár látogatott el hoz-
zánk az óvodába, megmutatták milyen 
ruhában jártak régen a katonák, kardjukat 
is megnézhették a kellően bátor kisóvo-
dások, köszönet érte. Az ovis ünnepségen 
a Misimókus csoportosok készültek hu-
száros műsorral, melyet nagy örömmel 
nézett az intézmény apraja, nagyja. Saját 
készítésű zászlóinkat, kokárdáinkat ki-
tűztünk az ovi előtti szoborhoz, közben 
minden csoport előadta, amit az ünnepre 
tanult, s a friss tavaszi szél lengette zász-
lóinkat. 

Vén Erika Micimackó csoportos óvodapedagógus

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS  
A BUDAJENŐI ÓVODÁBAN 

Egészség hét
A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meg-

határozó, hiszen ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek 
és szokások a későbbi egészséges életvitelt jelentősen befolyásolják. A gyermekek 
már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva, 
ezt tovább erősítve alakítjuk a testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés, 
testedzés, egészségmegőrzés, táplálkozás és betegségmegelőzés szokásrendszerét. 
A gyermekek mozgásigényét a testnevelés foglalkozásokon, a mindennapos tornán 
kívül a csoportszobában és a szabadban végzett különböző mozgásos tevékenysé-
gekkel elégítjük ki. A legtöbb szabad mozgásra az udvaron van lehetőségünk, ahol 
változatos mozgásformákat gyakorolhatnak a gyerekek, ki-ki saját kedve szerint. Az 
időjárást figyelembe véve igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni. A le-
vegőzés, élettani hatásán túl, elősegíti többek között a hangképző szervek fejlődését, 
helyes hangképzés kialakítását. Edzettebbek lesznek, ellenálló képességük fokozódik, 
szervezetük alkalmazkodik az évszakok időjárásának változásaihoz, mozgásigényük 
kielégül. Évszakonként közeli sétákat, kirándulásokat szervezünk, melyek nemcsak kö-
zös élményt nyújtanak, hanem segítenek a mérhetetlen mozgásigény kielégítésében 
is. A nem mindennapi természeti szépség nyújtotta élményeken túl, újszerű mozgás-
formákat próbálhatnak ki a gyerekek (dombra, hegyre fel-, fára mászás, patak-ugrás, 
dombról legurulás stb.). Mindezeket figyelembe véve alakítjuk évről-évre Egészség-
hetünk programsorozatát, ahol a gyerekek életkori sajátosságaikat figyelembe véve 
adunk még nagyobb hangsúlyt az egészségtudatos életmód megalapozásának. Játé-
kokkal, mesékkel, versekkel, dalokkal, étkezéssel és rengeteg beszélgetéssel. 

Bernáth Mihályné 
m.ó.v.
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Tájékoztató 
AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL, FELVÉTELRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 
Budajenő Község Önkormányzat fenn-

tartásában működő Budajenői Óvodába 
a 2017/2018. nevelési évre 2017. május 2. 
és 5. között az alábbi időpontokban lehet 
beiratkozni: 

május 2- 3-án: 8:00-17:00
május 4-5-án: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezése szerint a gyermeknek 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) bekezdése alapján az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, 

hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek - 
e törvényben foglalt kivétellel - harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. 

A gyermek beíratásához az alábbi do-
kumentumok szükségesek: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata, TAJ kártyája,
• a gyermek és a szülő(k) nevére kiál-

lított személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány, 

• a gyermek esetleges speciális igényét, 
vagy tartós betegségét igazoló szak-
értői és rehabilitációs bizottság által 
kiállított javaslat vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a 
gyermek Magyarországon való tar-
tózkodásának jogcímét igazoló doku-
mentum (az Nkt. 92. § alapján),

• a gyermek orvosi igazolása,

• más településről jelentkező gyerekek 
esetén, igazolás, hogy az összes köte-
lező oltását megkapta.

A szülő vigye magával beíratandó 
gyermekét.

 A 2017/2018. nevelési év első napja: 
2017. szeptember 1. (péntek) 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-
17:30. 

Az óvoda felvételi körzete Budajenő 
Község Közigazgatási területe. Férőhely 
esetén más területről is fogadhat gyerme-
keket. 

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülő-
ket, hogy az óvoda „Óvodába hívogató” 
nyílt napot tart 2017. április 21-én, pén-
teken 15:00-17:00-ig, ahová szeretettel 
várja az intézményt, leendő kiscsoportos 
óvodapedagógusokat megismerni vágyó 
szülőket és gyermekeket.

Egy furcsa hét az Oviban
 

Ez egy nagyon furcsa hét volt. Anyukám és 
a többieké is, itt voltak az oviban napköz-

ben. De nem csak úgy, hogy jöttek és már 
mentünk is, hanem sokáig, a csoportszobá-
ban. Ott ültek egy kis padon (szegényeknek 
olyan kicsi volt.) De nekem nagyon jó érzés 
volt. Csak az nem, hogy nem mehettem oda 
hozzá, mert torna óra volt és ugyanúgy kel-
lett csinálni mindent, mint amikor nincsenek 
itt. Sajnos nem tudtam eléggé figyelni az 
öltözésre, mert mindig integetnem kellett 
neki, de mindegy, mert úgyis mindig én 

vagyok az utolsó. Még jó, hogy Kata néni 
segített (mint máskor is). Minden jobban 
ment úgy, hogy tudtam, anyu is nézi, kár, 
hogy nincs itt mindig. Most legalább anyu is 
láthatta, milyen klassz, színes játékokkal ját-
szunk. Mind teljesen új! De nem csak tornán 
volt ott, hanem a zeneovin is. Tudtam, hogy 
úgyse tudok majd odafigyelni Klári nénire, 
ezért már előre elénekeltem mindent ott-
hon, hogy végig anyunak tudjak integetni 
majd az órán. Hason fekve különben is na-
gyon nehéz énekelni meg tapsolni. Érdekes, 

hogy a többiek ültek, pe-
dig így sokkal kényelme-
sebb volt. Csütörtökön 
a néptáncra is eljött. Ezt 
sajnos nem tudtam előre 
eltáncolni otthon, szóval 
itt nehéz volt egyszerre 
anyut figyelni és tán-
colni, de nekem sikerült 
(egyszerre legalábbis az 
egyik). A mi csoportunk-
ban olyan kevés lány van, 
hogy a fiúk is fiúkkal tán-
colnak. Én a barátommal, 
a Hunival táncoltam, vagy 

csak ugráltunk? Már nem emlékszem pon-
tosan, mert azt szerettem volna, ha anya 
jól lát engem. Le is fényképezett, de éppen 
mindig elugrottunk, amikor a kép készült. 
Nem baj, majd megint eljön és akkor lefény-
képez rendesen. Mondták, hogy kérjem fel 
anyut táncolni, de én inkább Kriszti nénit 
választottam, mert anyuval bármikor táncol-
hatok, de Kriszti nénivel csak most, és őt is 
annyira szeretem. Egy rossz volt csak: min-
dig elment a végén és engem nem vitt ma-
gával. Sajnos emiatt mindig sírnom is kellett, 
de az biztos, hogy ilyen jó hét még sose volt, 
remélem, jövőre is lesz! 

Hát ilyen volt a nyílt hét a Bambi csoport-
ban egy ovis szemével (egy anyuka szerint)
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KERESZTÚT
A kálváriaépítmények falfülkéibe kihelyezett stációképek alkotója, M. Gubán György 

tűzzománc iparművész volt Budajenő vendége március 11-én a Szent Mihály temp-
lomban. A művész úr Sey-Pacor Ferenc a Kápolna Védalap elnöke meghívásának tett 
eleget és tartott előadást a tűzzománc technika érdekességeiről. A Budajenői Önkor-
mányzat a Mária Rádió Egyesületen keresztül jutott a képekhez, mint a Mária Út Egye-
sület önkormányzati szekciójának alapító tagja. Az önkormányzat cserében támogatást 
nyújtott az egyházi rádió 2016. évi működéséhez. Az előadáshoz kapcsolódóan Csabai 
János színművész szavalatát és Beregszászi Olga énekét is meghallgathatták az érdek-
lődők. Az előadás után Harkai Gábor plébános úr vezetésével járták végig imádkozva a 
keresztutat a résztvevők, melynek végeztével egy kötetlen, baráti beszélgetésen is részt 
vehettek a rendezvényen megjelentek és a keresztút-járók.

Kuli László alpolgármester

Húsvéti 
koncert 
a Péter-Pál 

templomban

Már hagyományosnak mondható, 
hogy a Virágvasárnapot megelő-

ző szombat este a Telki Nőikar és egy 
meghívott kórus járul hozzá a Húsvéti 
előkészülethez. Idén a Musica Ludens 
Kamarakórussal szövetkeztek, hogy 
műsorukkal hangoljanak bennünket a 
Nagyhétre. A vendégkórust Balás Pé-
ter, a Telki Nőikart Szijártó Tímea ve-
zényelte. A koncerten Pitoni, Erlebach, 
Arcadelt, Tallis, Lotti, Distler, Menegeli, 
Lassus, Caplet, Kodály és Bárdos művei 
csendültek fel. Mindkét kórus kihasz-
nálta külön-külön és együttesen is a 
templom adottságait. A nagysikerű 
fellépés keretében kétszer is hallhat-
tuk a közösen előadott „Dona Nobis 
Pacem” című dalt. Másodszorra úgy, 
hogy a templomból kivonulva az 
utolsó sorokat már a templom előtt 
énekelték el, nem kis meglepetést 
okozva ezzel. A rendezvényt Budai Ist-
ván polgármester és felesége mellett 
sokan megtisztelték. Az összejövetel 
a Plébánián zárult kis frissítővel, vidám 
beszélgetéssel, amit a résztvevők azzal 
a reménnyel zártak, hogy a két kórus 
más alkalmakkal is találkozik.

Hargitainé Bárczy Orsolya

I M P R E S Z U M 
Kisbíró – Budajenő Önkormányzatának TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

 • Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  
tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 • Felelős kiadó: Budai István 

polgármester • Felelős szerkesztő: Balczó Kornélia • Elérhetőség: kornelia.
balczo@gmail.com, tel.: 06(30) 6308597 • Fotók: Bernáth Mihályné, 
Bognár István, Bozzai Attila, Csóka Balázs, Gulácsiné Kozma Sarolta, 

Légárné Gulyás Rita, Marton Krisztina, Mohai Mónika, Ohr Alajos, Pappné 
Polacsek Orsolya, Tímár Tímea • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai mun-
kák: PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdeté-

sek tartalmáért nem vállal felelősséget.

Budajenő Község Önkormányzata 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden kedves olvasójának!
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BUDAVIDÉK ZÖLDÚT KERÉKPÁRTÚRA 
 

A Zsámbéki-medence kerékpárosai  2017. MÁJUS 6-án, 
szombaton Budajenőt látogatják meg. 

 

Helyszín: a Magtár előtti terület, ahol üdítőt, ásványvizet és 
egytálételt lehet elfogyasztani. (becsületkassza) 

 

A túra programján belül a kerékpárosok megtekinthetik a Skót-
bencés kastély épületet 1100 órától helyi tájékoztatással. 
1130 órakor köszöntőt mond Budai István polgármester. 
1100-1230  óra között a helyi hagyományőrző együttesek mutatkoz-
nak be. Közben 1200  órakor ebéd. 
1300 órakor az árpád kori Öregtemplom látogatható meg helyi tájé-
koztatással. 

Információ: Bellon Erika 20/321-9707 
 

M i n d e n  é r d e k l ő d ő t  s ze r e t e t t e l  v á r u n k !  
 

Budajenő Község Önkormányzata 

 

Budavidék Zöldút Szövetség 
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Értesítjük BUDAJENŐ lakosságát, hogy 

2017. május 24-25-én
a Hagyományőrzők Házában 

(Budajenő, Fő utca 18.)

TÜDŐSZŰRÉS
lesz.

A vizsgálat ideje: 
május 24-25-én

(szerdán és csütörtökön)
800-1800 óráig

KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TAJ-KÁRTYÁJÁT 
VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ 

 IGAZOLÁSÁT HOZZA MAGÁVAL!

TÁJÉKOZTATÓ:
Az ingyenes mellkasröntgen szűrésre, beutaló nélkül, minden 40 év feletti, 
területi címen bejelentett lakos (illetve aki tartósan ott tartózkodik, pl.: 
albérlet, munkavégzés, családtag stb.) jogosult, akinek 1 éven belül nem volt 
TBC szempontjából negatív mellkasröntgen felvétele. Továbbá térítésmentes 
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely - 18/1998.(VI.3.) NM 
rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó munkát végeznek, így számukra a 
munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak 
csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági, orvosi vizsgálatra 
és véleményezésre van szükségük. A vizsgálat eredményéről három 
héten belül szakorvosi leletet adnak ki, amelyhez boríték leadása is 
szükséges.

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 
 
 

2017. április 30-án, 
 vasárnap, 1800 órától 

 
a Fő téren. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

Dicke Schwäne zenekar 
és a Ringlein Tánccsoport 

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 RENDŐR főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007
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BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA NAGY SZERETET-
TEL VÁRJA A FALU MINDEN 
LAKÓJÁT  

HÉTFŐN, A HAGYOMÁNYOS FALU MAJÁLISRA . 
HELYSZÍN A BUDAJENŐI FÜVES SPORTPÁLYA . 

10:00  ÓRAKOR AZ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK 
VIDÁM, JÁTÉKOS VETÉLKEDŐI KEZDŐDNEK . 
11:00 ÓRÁTÓL ZENE, JÁTSZÓHÁZ, KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁSOK, UGRÁLÓ VÁR, ÉTEL- ITAL, 
LÁNGOS.  
DÉLRE AZ ELMARADHATATLAN BOGRÁCSÉTEL IS 

ELKÉSZÜL.  
13:00 ÓRAKOR MOTORSZENTELÉS A SZT. 

PÉTER-PÁL TEMPLOM ELŐTTI TERÜLETEN. 
HARKAI GÁBOR AT YA ÉS KULI LÁSZLÓ ALPOL-

GÁRMESTER SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN 
BUDAJENŐI MOTOROST ÉS BARÁTAIKAT.  A 

SZERTARTÁS UTÁN EGYÜTT MOTOROZÁS FELVE-
ZETÉSSEL A ZSÁMBÉKI MEDENCÉBEN . 

Ők utaznak a hivatalos kempo 
világbajnokságra
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Április 26. és 30. között rendezik a por-
tugáliai Albufeira városában a 2017. 

évi hivatalos kempo világbajnokságot. A 
Nemzetközi Kempo Szövetség (IKF) tizen-
negyedik seregszemléjére huszonkilenc 
magyar sportoló indul útnak hamarosan. 

Közülük többen, például Ódor Lili, Kiss 
Krisztián László vagy Karácsonyi Krisztián 
nem először vesz részt a stílus legrango-
sabb nemzetközi megméretésén. Lacza 
Ábel is közéjük tartozik, ráadásul három 
versenyszámban is címvédőként indul 
majd. A nemzeti csapat keretében van-
nak olyanok is, akik az elmúlt hetekben az 
Amerikai Egyesült Államokban tréningez-
tek és versenyeztek. A békéscsabai Kristóf 
Bálintnak sikerült elhódítania Florida állam 

bajnoki övét a Combatnight elnevezésű 
vegyes harcművészeti gálán, 77 kg-ban. 
Összesen tizenkét egyesület delegál ver-
senyzőt a Magyar Kempo Válogatottba.

A Magyar Kempo Válogatott kerete: 
Ódor Lili, Ódor Erik, Vigyikán Vita, Vigyikán 
Vince (Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE), 
Karácsonyi Krisztián, Barna József, Lac-
za Ábel (Hegyvidék Harcosai Küzdősport 
Akadémia), Székács Ádám, Niedermayer 
Bence (SZTE EHÖK SE), Komár Dániel 
(Csepeli Pitbullok), Pásztor Ádám, Lovas 
László, Szabó Tibor Benedek, Kiss Krisztián 
László (Újfehértói Kempo HSE), Nagy La-
ura, Nagy Zsófia (Budakeszi Kempo Isko-
la), Orbán Rebeka Dorina, Tarjáni Tamara 
(Herceghalmi Kempo Dojo SE), Horváth 

Sebestyén, Bibók Dániel, Ditchen Dániel 
Zoltán (Pomázi MyGym SE), Fülöp Márk, 
Katona Richárd, Komlenecz Roland (Bu-
dajenő Kempo Klub), Hocz Csaba, Kristóf 
Bálint (East Warriors MMA GYM), Nagy 
Levente, Bakk Eszter (Fighting Kempo 
Esztergom-Kertváros), Németh Ádám Le-
hel (Jász Kempo Karate Klub).

Nemzeti csapatunk vezetője, Lacza 
Ádám Illés elmondta, hogy valamennyi 
magyar harcostól azt várja, hogy maximá-
lisan tegye oda magát a tornán, és hozza 
ki tudásából a legtöbbet. Ha ez megtör-
ténik, és nem elegendő érmes pozícióra, 

akkor sem lesz csalódott, amennyiben vi-
szont sikerül felállni a dobogóra, annál is 
büszkébb lesz a kempókákra.

A válogatottat a helyszínen shihan 
Várszegi Rudolf 7. danos nagymester, 
Kornély György szövetségi alelnök, továb-
bá Szilágyi András, Hamar Lajos, Pokor-
ni Gábor, Juhász Sándor, Szabó Tibor és 
Niedermayer Zsolt edzők segítik.

A tavalyi vb-t a román fővárosban, 
Bukarestben tartották. Akkor a magyar 
válogatott megnyerte a 16 éven aluliak 
világkupáját, a felnőttek világbajnoki me-
zőnyében pedig az előkelő harmadik he-
lyen végzett. Hazánk nem kevesebb, mint 
hatvanegy érmet gyűjtött a 2016-os ver-
senyen.

Ők utaznak a hivatalos kempo 
világbajnokságra




