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• Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
• Hip-hop tánc
• Szülésfelkészítő kismama torna (március 4-től)
• Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás 
 elősegítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre, 
 egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.

További információ, bejelentkezés érdekében látogasson 
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket 
az alábbi elérhetőségeken.

Cím: 2053 Herceghalom, Őszirózsa utca 
(Gesztenyés út felől)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

Herceghalom legújabb közösségi tere, 
melyet elsősorban sportolásra 
és a szabadidő aktív eltöltésére 
alakítottunk ki.

MEGNYÍLT

Szeretettel köszöntöm 
Önöket! Blaskó Szilvia 
tanítónő, tanár jelenleg, 

mint intézményvezető mu-
tatkozom be a lap hasábjain. 

47 éves vagyok, eredeti-
leg perbáli származású, de 28 
éve zsámbéki lakos. 25 éve 
élek férjemmel házasságban. 
Egy fiunk van, aki 20 éves és 
joghallgató. 

1999. óta tanítok, és ez idő 
alatt három diplomát szerez-
tem Jelenleg mesterpedagó-
gusi cím eléréséhez írom pá-
lyázatomat. Az eltelt 21 évben 
az összes szakmai ranglétrát 
bejártam. Voltam: napközis 
nevelő, tanító, osztályfő-
nök, munkaközösségvezető, 
és igazgatóhelyettes. Előző 
munkahelyemen a Zsámbéki 
Katolikus Tanítóképző Fő-
iskola Gyakorló Iskolában 7 
évig gyakorlatvezető tanár 
voltam Az intézményben ta-
nítani rang volt és nagy meg-
becsültséggel járt, hiszen 
főiskolai hallgatók gyakorlati 
képzését szerveztem és vizs-
gatanításaikat mentoráltam. 
Sajnos a főiskola leégése 
után a gyakorló iskolát is át-
szervezték, így az akkor Budajenőn tanító 
igazgatónő Rainer Ferencné Teca hívásá-
ra ebbe a szép faluba vezetett az utam. A 
Budajenői Általános Iskola légköre, az itt 
tanítók és a tanulók és a szülők közössé-
gét nagyon megszerettem.

14 éve tanítok Budajenőn. Az itt élők 
többsége ismer, hiszen vagy gyermekü-
ket, vagy unokájukat tanítottam már. 2 
osztályomat elsőtől negyedikig vittem 
végig. Az utolsó osztályomat elsős ko-
ruktól hatodik osztályig tanítottam. 

2020 szeptemberétől az élet új kihí-
vások elé állított. Rainer Ferencé Teca 
nyugdíjba vonulását jelezte, és java-
solt az intézmény élére. Sárközi Már-
ta Tankerületvezető Asszony felkért és 
megbízott a vezetéssel. Az iskola érde-

kében én ezt a felkérést elvállaltam. A 
sok adminisztratív és egyéb feladatai-
mat Teca otthonról segíti. Az iskolát az 
általa vezetett szellemiségben viszem 
tovább. Nyugodt, kiegyensúlyozott, 
megbízható szeretetteljes légkörben ta-
nítunk. A szülőkkel való kapcsolatunkat 
a kölcsönös tisztelet jellemzi. Konzerva-
tív, kiszámítható keretek között folyik a 
nevelő-oktató munka. Határozott szabá-
lyok között, amik között a szülők bizton-
ságban tudhatják gyermekeiket. Nagyon 
jó kapcsolatot ápolunk a helyi és nem-
zetiségi önkormányzattal. Budai István 
Polgármester Úr anyagilag és erkölcsileg 
is támogatja iskolánkat úgy, hogy az in-
tézményt nem az önkormányzat, hanem 
a KLIK tartja fent. Herb József Elnök Úr 

és a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat idén is jelentős 
mértékű támogatást biztosí-
tott a digitális eszközparkunk 
fejlesztéséhez.

Megbízatásom alatt a jár-
ványhelyzetet jól kezeltük. A 
bevezetett szigorú óvintéz-
kedéseknek köszönhetően 
kevés megbetegedés jelle-
mezte iskolánkat. Tanulóink 
közül csupán 1 fő, kollégáink 
közül 3 fő lett fertőzött. Ka-
ranténba egy osztály sem ke-
rült. Folyamatos a személyes 
oktatás, és ezért a szülők na-
gyon hálásak. Sikeresen vé-
dekeztünk. Az intézmény tel-
jes területén beleértve a kinti 
játékokat is nanotechnoló-
giás fertőtlenítést kértem és 
kaptam a tankerülettől . Az 
őszi szünetben a nagytakarí-
tás után ismételten fertőtle-
nítést kértem, de ekkor már a 
tornaterem épületegyüttesét 
is fertőtlenítették az iskolával 
együtt.

Szeptember óta sikerült 
pedagógiai szervezetfej-
lesztésben is előre lepnem. 
A tantestületet 1 fő gyógy-
pedagógus és egy fő pszi-

chológus kollégával bővítettem. Intéz-
ményünkben a szakos ellátottság teljes 
mértékű, és tanáraink, tanítóink a peda-
gógusminősítéseken rendszeresen kivá-
ló elismerést kapnak.

További céljaim között szerepelnek: A 
Budajenői Óvodával szoros magas szintű 
szakmai kapcsolat működtetése Az ok-
tatás színvonalának megőrzése és növe-
lése. Módszertani kultúránk megújulása 
érdekében a Komplex Alapprogram be-
vezetése. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, 
jó egészséget kívánok!

A közelgő ünnepekre való tekintettel 
kívánok az iskola közössége nevében: 
Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt, és Bol-
dog Új Évet!

Kedves Olvasók!
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Tisztelet 
a Hősöknek!

Rendhagyó módon, osztályközösségeinkben ünnepeltük 
meg 1956. október 23-át. A méltó megemlékezéshez az 

osztályfőnökök a gyerekek életkorának megfelelő verseket, 
képeket, korábbi színvonalas saját műsorainkat vetítették le.

Az ünnepi óra után 8. a osztályos tanulókkal, Kóródi Kris-
tóf tanár úrral koszorúzni indultunk, hogy az 56-os hősök 
előtt így is leróhassuk tiszteletüket. 

Blaskó Szilvia mb.igazgatóMÁRIA ÚTJAIN–ZARÁNDOKLATOK 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

Kárpát-medencei Nemzetiségek zarándok és kegyhelyeinek 
Á L L A N D Ó  K I Á L L Í T Á S A

NYITVATARTÁS: 
egész évben az alábbiak szerint 

 Hétfő: zárva 
 Kedd: 9:00 – 16:00 
 Szerda: 9:00 – 16:00 
 Csütörtök: 9:00 – 17:00 
 Péntek: 9:00 – 17:00 
 Szombat: 10:00 – 16:00 (igény szerint) 
 Vasárnap: 13:00 – 17:00 (igény szerint) 

A HÉTVÉGI (SZOMBATI, VASÁRNAPI) LÁTOGATÁSI IGÉNYT 

PÉNTEKEN 15 ÓRÁIG KELL BEJELENTENI. 

 BELÉPŐDÍJAK: 
 Felnőtt: 1 000,-Ft/fő 
 Diák: 600,-Ft/fő 
 Nyugdíjas: 600,-Ft/fő 
 Csoportos kedvezmény: 500,-Ft/fő (10 főtől) 
 Családi jegy: 2 000,-Ft (2 felnőtt + 1 vagy 
  több 14 év alatti gyermek) 

FENTI DÍJAK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT TARTALMAZZÁK! 

 Telefonos elérhetőség biztosított 
az alábbi telefonszámokon: 

Király Eszter    70/850-5560 
Radics Margit 70/850-8797

Polgármesteri tájékoztató
    A Magyar Kormány 478/2020 (XI.03.) rendeletében 

országosan veszélyhelyzetet hirdetett ki, amit a Magyar 
Parlament 2020. évi CIX. törvényben 90 napig, azaz 2021 
február 8-ig meghosszabbított. A veszélyhelyzet idejére 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket 484/2020. (XI.10.) 
Kormányrendelet szabályozza. A helyi viszonyokra tör-
ténő értelmezést a 17/2020 (XI.13) számú polgármesteri 
intézkedés tartalmazza. A kormányrendelet betartása a 
település minden polgárára és az itt működő minden üz-
letre és vendéglátóhelyre, sport, kulturális és egyéb civil 
egyesületek részére kötelező. Kivétel a sporttörvénybe 
rögzített versenysportban működő igazolt egyesületek és 
egyéni sportolók igénybe vehetik a sportlétesítményeket.

    Az önkormányzat működése a katasztrófa védelem-
ről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4.) bekezdése elő-
írásával összhangban történik. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, 
hogy a képviselő testületek és bizottságok nem működnek, 
hatáskörüket a polgármester gyakorolja. Mivel a Kormány-
rendelet szerint a gyülekezés tilos, így a közmeghallgatások 
megtartását a veszélyhelyzeti időszak megszűnése után kell 
megtartani. 

    Továbbá a közterületeken, játszótereken és önkor-
mányzati tulajdonú parkokban tilos is a gyülekezés. Csak 
egy családhoz tartozó személyek lehetnek együtt. A 
többiektől a távolságtartást meg kell tartani. Különösen 
figyelnünk kell arra, hogy az óvodánkat és az iskolánkat 
ne kelljen bezárnunk. Az eddigi COVID teszt vizsgálatok 
folyamán sem az iskolában, sem az óvodában nem lett 
kimutatva pozitív eredmény. Ezt a helyzetet szeretnénk 
továbbra is megőrizni. 

    Közeledik a Karácsony, és mindannyian szeretnénk 
szeretetben és békességben eltölteni a minden évben várva 
várt ünnepet. Ezért nagyon fontos, hogy megőrizzük egész-
ségünket. A járvány terjedése jelentősebb, mint tavasszal, a 
szakemberek szerint közeledik a csúcshoz. Mindannyiunk 
érdeke, hogy tartsuk be a védelmi intézkedéseket, és így 
talán az évvégi ünnepeket is bővebb családi körben tudjuk 
megünnepelni. Ehhez kívánok mindannyiunknak először is 
jó egészséget és szeretetben átélt boldog ünnepeket.

Budai István 
polgármester

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt budajenői Lakosok, 
kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió Budaörs 
és a környék lakosságának életét, kultúráját, 

programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 194

Kakuk Kornélia, főszerkesztő
Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budajenőn az alábbi 
csatornahelyeken 

találják meg 
a helyi televíziót:
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Októberi 
Világ Gyalogló Nap 

az Iharosban

Szép napsütötte napon, október 10-én a 3. b osztállyal és 
családjukkal, a Biatorbágyi Iharosban kirándultunk.
Madár- forrástól indulva, a hegygerincén át felértünk a 

Kő-hegyre (Kő-orr: 301 méter), ahonnan csodálatos pano-
ráma nyílt Biatorbágyra és környékére. Sziklamonstrumokat 
megmászva (Hármas, Négyes szikla) elértünk a titokzatos 
kaptárkövekhez. Tovább az Iharos hegy lábánál haladva elju-
tottunk a Szily-kápolnához. Útközben gyűjtöttek a gyerekek 
terméseket, megkóstolták a galagonyát. Őzláb, pöfeteg gom-
bát, fakérgeket tanulmányoztunk, és közben az avarszőnyeg 
lepte hangulatos erdei utakon tértünk vissza a faluba. 

Sokat beszélgetve, mosolyogva tettük meg utunkat, és ez 
a legjobb gyógyír volt erre a közös hétvégi napra.

Dalosné Kovács Györgyi

Iskolai versenyek
Az idei tanév rendhagyó a megmérettetések, versenyek te-

rületén is. A pandémiára való tekintettel csak online vagy 
házi szervezésű versenyek lebonyolítására volt és a későbbi-
ekben is lesz lehetősége iskolánknak. Az alsó tagozatos di-
ákjaink házi versenyek keretében mérkőztek meg egymással 
szépírás, rajz és szövegértés területén. Az őszi forduló már 
lezajlott, melyre sok tanuló nevezett és a zsűri tagjainak nem 
volt könnyű meghozni a döntéseit. Nagyszámú igényes, szép 
munka született mind a szépírás, mind pedig a rajz pályáza-
tokban és a szövegértés területén is. Így jónéhány holtverseny 
született, és ennek köszönhetően sokak érhettek el helyezést, 
kaphattak jutalmat.

Köszönjük diákjaink lelkes munkáját és köszönjük felké-
szítő tanáraik segítségét is!

A házi verseny folytatódik mindhárom területen a téli for-
dulóval, melynek munkáit érdeklődéssel várjuk.

De nemcsak házon belül, hanem országos szinten is meg-
mérkőztek mind az alsó mind pedig a felső tagozatos diákja-
ink. November 13-án lezajlott a Bolyai Matematika Csapatver-
seny 3-8. osztályokban online szervezés keretében. A megyei/
körzeti verseny írásbeli fordulójának még csak előzetes ered-
ményei lettek publikálva, de örömmel tapasztaltuk, hogy a 4. a 
osztályosok mindkét csapata az első hatba bekerült! Gratulá-
lunk hozzá diákjainknak és felkészítő tanáruknak is.

Horváth Szilvia

 Virág Zsófia 
tavaly nyolcadikos 

rajza a nagy 
nyilvánosság előtt

Virág Zsófia a 2018-19-es tanév egyik kitűnő képessé-
gekkel rendelkező szorgalmas tanulója volt iskolánkban. 

Egyebek között kitűnő rajzkészséggel rendelkezett, így nem 
véletlen, hogy rajztanárként törekedtünk is a tehetséges raj-
zoló bemutatására. Ennek kerékkötője volt persze a kiállítótér 
hiánya: csak az iskolai folyosó falain vagy rajzpályázatokon 
tudtuk - a sokaságuk miatt  alaposan megrostálva - bemutat-
ni a legszebb alkotásokat. 

Nem olyan rég kaptunk egy lehetőséget a nyilvánosság 
előtt bemutatkozása is: egy délvidéki napilap, a Magyar Szó 
heti művelődés mellékletéhez (Üveggolyó) kértek tőlünk 
gyermekrajzokat. Nagy szó a szerkesztőségi felkérés, ha tud-
juk hogy amúgy rengeteg tehetséges rajzoló keresi a bemu-
tatkozás lehetőségét. A megjelenés egy kissé rapszodikusra 
sikeredett: ezúttal Virág Zsófi Szent Márton-napi ludak című 
akvarelljét választották ki a hét legszebb alkotásnak. Közös 
örömünkre. Csupán azt sajnáljuk, hogy egy kis késéssel ünne-
pelhetünk: Zsófinak már csak a Budajenői Iskola volt tanuló-
jaként gratulálhatunk. 

Péter László, rajztanár

Népdaléneklési 
verseny 

Október 27-én rendezték meg a III. Hévízgyörki Népdal-
éneklési Versenyt, melyen Pest megye, illetve Budapest 

általános iskoláskorú tanulói indultak. A jelenlegi egészség-
ügyi helyzetet figyelembe véve a helyi lakosság, a fellépő 
fiatalok, a felkészítő tanárok, a zsűri, illetve valamennyi ér-
deklődő egészségének védelme érdekében online zajlott a 
verseny, mely Pest megye egyre nagyobb hírnévnek örvendő 
népdalos találkozója. Ez alkalommal a fiatalok a produkció-
kat videófelvétel vagy hanganyag formájában küldték meg, 
melyet a zsűri tagjai a verseny napján értékeltek. A Budajenői 
Általános Iskolából Kókai Mária 8.a osztályos tanuló vett részt 
a versenyen, Galga menti dalcsokrával (Rózsát ültettem) Ezüst 
diplomát szerzett. Gratulálunk Máriának, hogy a népdalokat 
szívből és szeretetből ápolja és énekeli.

Dalosné Kovács Györgyi
felkészítő tanár
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Márton nap

Gúnár, gúnár, liba gúnár…dal is jelzi, hogy novemberben, 
milyen fontos szerepe van a baromfiudvar egyik házi 

szárnyasának a libának és Márton püspök legendájának. 
Óvodánkban is az egyik legfontosabb ünnep a Márton-napi 
falu szintű felvonulás, a lámpások készítése. Sajnos a korona 
vírus miatt kialakult korlátozások miatt ez nem valósulhatott 
meg.

Viszont csoportonként a különböző tevékenységek során 
törekedtünk arra, hogy fény derüljön arra, hogy hogyan kötő-
dik Márton napjához a liba.

Sok-sok szép liba készült papírból és lámpások üvegből. Az 
óvoda aulájában összegyűltünk közös éneklésre, verselésre. 
A szeretetteljes, meghitt hangulatról a Pillangó csoport nagy-
csoportosai gondoskodtak. Sok szép dal és vers hangzott el 
Barbara néni vezetésével.

Csulakná Királycsik Sarolta, Méhecske csoportos óvodapedagógus

Az új óvoda

November első hetében Budai István polgármester úr 
engedélyével régóta várt pillanat érkezett el Budajenő 

életében. Megtörtént az átköltözés az energiatudatos, mű-
emléki környezetbe olvadó új óvoda épületbe. Egy hétvége 
leforgása alatt az egészségügyi előírásokat betartva, csopor-
tonként idősávokban a szülők maximális támogatásával sike-
rült megvalósítani a költözést, a zökkenőmentes nevelési év 
folytatását. Nagymértékű minőségbeli változás történt. Hat új 
kertkapcsolatos, tágas csoportszobában várjuk a gyermeke-
ket. A természetes fény tetőablakon keresztül világítja meg, 
teszi még hívogatóbbá a nevelés helyszínét. Mosdóinkat szí-
nes csempék díszítik, zuhanyzóval felszereltek. A folyosón 
tarka öltözőszekrények sorakoznak. Aulánkat Márton napján 
a Pillangó csoportosok már fel is avatták, méltó helyszínnek 
bizonyulva az óvodai ünnepeknek, eseményeknek. Torna-
termünk megtelt az előző években a SZÓSZ támogatással 
vásárolt mozgásfejlesztő eszközökkel, nagy mozgásigényű 
gyermekeink hamar felfedezték, magukénak érezték a teret. 
Az udvari játékok, a gondozott, ápolt kert a szabad levegőn 
töltött időszak minőségi megélését segítik. Pár hét leforgása 
alatt az a meglátásunk, hogy mindennek megvan a saját he-
lye az új épületben. Külön helységben zajlanak az értekezle-
tek, a fejlesztő foglalkozások, fogadó órák. Orvosi elkülönítő 
is rendelkezésünkre áll, melyben a gyerekek betegség esetén 
várhatják szüleiket, de a felnőtt koronavírus szűrésnek is teret 
biztosított a napokban. Jól felszerelt melegítőkonyha, irodák, 
kényelmes öltözők segítik a mindennapjainkat.

Az óvoda dolgozói nevében szeretnénk köszönetet mon-
dani a Budajenői Önkormányzatnak, kiemelten Budai István 
polgármester úrnak, hogy a sok akadályt leküzdve, terhet vál-
lalva, megvalósította az álmot. A tervezőnek, Kuli Lászlónak és 
csapatának, hogy örömmel élhető, kulturált óvodát kaptunk. 
A szülőknek, az erőn felüli segítségükért a költözés során, a 
türelmet, a rugalmasságot minden résztvevőnek.

Vén Erika, Maci csoportos óvodapedagógus
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A „Mi, svábok” című könyvet ajánljuk, melyből a sváb közösségek 

kultúráját, múltját, jelenét és jövőjét ismerhetjük meg.

A TÖBB MINT 600 OLDALAS RIPORTKÖNYV 

ÁRA 12 650 FT

MEGRENDELHETŐ:

E-MAILBEN: bihari.zoltan@gmail.com
TELEFONON: 0620/912-5471

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.   
89,92 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 
VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú, „Közösségek az egészség-
tudatos lakosságért a Budakeszi Járásban” című pályázatával.   
A projekt keretében jött létre a Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda.

Az elmúlt 26 hónapban a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű nép-
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtottunk. Szoros együttműködésben dolgoztunk a járás egészségügyi ellátó-
rendszerével (alap- és szakellátás), az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. Az általunk kínált progra-
mok kínálatát az országos népegészségügyi célkitűzések mentén és a helyi igényeknek megfelelően alakítottuk 
ki a járás sajátosságait figyelembe véve.

Nagyon köszönjük az érdeklődést programjaink iránt, igen nagy számban meg tudtuk szólítani a járás települé-
seinek lakosságát: ez több mint 11 ezer találkozást jelent a Biatorbágyon, Budajenőn, Budakeszin, Budaörsön, 
Herceghalomban, Nagykovácsiban, Pátyon, Perbálon, Remeteszőlősön, Telkiben, Tökön, Zsámbékon élő embe-
rekkel. 

Az iroda működésében a testi jóllétet segítő programok közül különösen népszerűek voltak a könnyen elérhe-
tő testmozgás programjaink (jóga, zumba, önvédelem), az életmódváltást támogató tanácsadás, diabétesz klub 
és a szív-érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez kapcsolódó Nordic Walking, túraterápia klubok. Elsőse-
gélynyújtással kapcsolatos ismereteket oktattunk a gyermekeknek, nyári időszakban életmódtáborokban jár-
tunk, színesítettük a gyermeknapi programokat. A járás településein szűréseket, egészségnapokat szerveztünk.

A Lelki Egészségközpont az intézményekben (pl.: önkormányzatok, iskolák, óvodák, családsegítő köz-
pontok) tartott stresszkezelő tréningeket, továbbá szakembereknek képzést a depresszió felismeréssel, 
öngyilkosságmegelőzéssel kapcsolatban. A járás településein demenciaszűrést végeztünk az alapellátással 
együttműködve. A szülőknek a babavárástól (baba-mama klub) a kisgyermekes (kapcsolódó nevelés támogató 
csoport) az iskolás koron át (tanulást segítő csoportfoglalkozás) szerveztünk programokat.

Együttműködtünk a „Három generációval az egészségért” projektben résztvevő háziorvosokkal. 

A járványhelyzet idején  különösen használtuk online lehetőségeinket: izgalmas, egészségtudatos magatar-
tással kapcsolatos témákban küldtünk hírleveleket az arra feliratkozóknak, online tanácsadással álltunk ren-
delkezésre és a közösségi médiában elindítottuk mozgáskihívásunkat.

Köszönjük a sikeres együttműködést a járás települései vezetésének, 
az egészségügyben dolgozó kollégáknak, a civil szervezeteknek, 
minden partnerünknek és elsősorban az itt élőknek, akik 
igénybe vették ingyenes szolgáltatásainkat. Bízunk 
benne, hogy a járásban élők egészségtudatosságá-
nak fejlődéséhez irodánk is hozzájárult.

A munka folytatódik tovább, a 3 éves fenntar-
tási időszakban is készségesen állunk az in-
tézmények, civil szervezetek és a lakosság 
rendelkezésére. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
http://efi.biatorbagy.hu/
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A Budajenői Karitászcsoport 
2020. évi munkájáról

Csoportunk nagy tervekkel készült a 2020-as esztendő-
re. Adománygyűjtő akciónkkal csak Disznóvágáskor je-
lenhettünk meg. A Húsvéti gyűjtésünk már belefulladt a 
Covid járványba, és azóta sem volt alkalmunk, hogy a kö-
zösségi rendezvényeken támogatásokhoz jussunk.
Elmaradt a Teadélután, a nyugdíjasoknak szánt kirándu-
lás, és idén a Karitásztáborról is le kellett mondanunk. 

A KORÁBBI ÉVEK TÁMOGATÓINAK KÖSZÖNHETŐEN AZÉRT 
MÉGIS VOLT EREDMÉNYE MUNKÁNKNAK:

- Húsvéti élelmiszercsomagot kaptak rászoruló 
családjaink,

- a korábbi táborokban résztvevő gyerekeknek tá-
borozási támogatást adtunk,

- 16 iskolásnak beiskolázási segélyt nyújtottunk,
- 13 nehéz helyzetbe lévő családnak gyorssegély-

lyel segítettünk.
- 

Sajnos idén legnagyobb rendezvényünk, a hagyományos 
Krumpliebéd is elmaradt. Kérjük azonban kedves olvasó-
inkat, hogy a hirdetésben megjelenő helyeken támogas-
sák munkánkat!

Karácsonyi adománygyűjtésünket 2020. november 22. – 
2020. december 6. között szervezzük meg.  

NAGYLELKŰ TÁMOGATÁSAIKAT
– a Szent Péter és Pál templomban és
– Gyafi boltjában kihelyezett perselyben,
– illetve a Budajenő Római Katolikus Plébánia 

számlaszámára várjuk: 11103303-19828976-
36000001. Kérjük, hogy az utalás közlemény ro-
vatába írják be: Karitász javára

A befolyó összeget felhasználva rászoruló családjainknak 
csomagot állítunk össze, hogy ők is méltó módion ünne-
pelhessék meg Szent Karácsony ünnepét.

Köszönjük eddigi, és kérjük további nagyvonalú támoga-
tásaikat, hogy segíthessünk rászoruló családjainknak!

Budajenői Karitászcsoport

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)  

bekezdése alapján pályázatot hirdet 

műszaki ügyintézői
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellemzői:  határozatlan idejű, teljes munka-
idős közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
budajenői székhelye (2093 Budajenő, Fő u. 1-3.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:Közreműködik a 
pályázatok és beruházások előkészítésében és végrehajtásában, 
ellenőrzésében. Ellátja műszaki, építésügyi, környezetvédelmi 
és igazgatási önkormányzati feladatokat.  Feladata továbbá a 
közutak, közterületek, járdák és a közvilágítás fenntartásának 
ellenőrzése, működésének biztosítása, továbbá a közútkezelői 
döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Kttv. és a 4/2013. (II.22.) ön-
kormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft /2020-ban 400 ezer Ft/ 
cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképes-
ség, büntetlen előélet, műszaki középiskolai végzettség; vagy 
műszaki, agrár, kertészeti, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőoktatásban szer-
zett műszaki, környezetgazdálkodási, település-fejlesztési szak-
képesítés, közigazgatási szervnél hasonló munkakörben szerzett 
szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
önéletrajz, a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok má-
solatai, erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkéréséről szóló 
igazolás, hozzájáruló nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljá-
rás vállalásáról, a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat 
döntéshozói megismerhetőségéhez és az adatok kezeléséhez

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.31.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a Hivatalban 
(2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ) vagy e-mailben a titkarsag@budajeno.hu címre.

Kedves Budakörnyéki lakosok!
Budakeszin elindultak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott rendelések, 

ezeket szeretném az Önök figyelmébe ajánlani, Önök is jogosultak ezek igénybevételére!

Rendeléseink fokozatosan növekvő kapacitással fogadják a betegeket, igyekszünk a várakozási időt csökkenteni.

Előjegyzés szükséges: 06-20-362-7065 (sürgős esetben soron kívül látjuk el pácienseinket).

S Z E R E T N É M  TÁ J É KO Z TAT N I  Ö N Ö K E T, 
H O G Y  A Z  A L Á B B I  S Z A K R E N D E L É S E K E T 
B E U TA LÓ  N É L K Ü L  I G É N Y B E  V E H E T I K :

- FÜL-ORR-GÉGÉSZET 
(DR. BALOGH LÁSZLÓ, DR. SZENTPÉTERI SZABOLCS)

- SZEMÉSZET 
(DR. HERTELENDY ANNA, DR. SZABÓ SZILVIA)

- SEBÉSZET 
(DR. BARABÁS LORÁND, DR. EGYED TAMÁS, DR. MESTER 

GÁBOR)

- UROLÓGIA 
(DR. CSÚSZ GÁBOR)

B E U TA LÓVA L  I G É N Y B E  V E H E T Ő 
S Z A K R E N D E L É S E I N K :

- ORTOPÉDIA 
(DR. IJJAS LŐRINC, DR. TOMPAI FERENC)

- REUMATOLÓGIA 
(DR. HUTÁS MIHÁLY, DR. MATYASOVSZKY ESZTER)

- KARDIOLÓGIA ÉS DIABETOLÓGIA 
(DR. TÓTH ANGÉLA)

- GYÓGYTORNA ÉS FIZIKOTERÁPIA

E L É R H E T Ő S É G :
Budakeszi Egészségügyi Központ, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

2092 Budakeszi, Fő utca 98. (MOZGÁSSZERVI RÉSZLEG)

email: igazgato@ek.budakeszi.hu telefon: 06-20-362-7065

Üdvözlettel: Pócza Péter dr.
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A fűtési szezonnal 
kapcsolatos feladatok

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben 
sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, 
füstmérgezéses esetek, naponta riasztják a tűzoltókat 
ezen esetek és szén-monoxid-mérgezések miatt. A 
gyakran tragikus kimenetelű események többsége 
kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető 
lenne.

 
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, 
és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen 
használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy 
a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető 
vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények 
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető 
színtelen és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően 
a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően 
működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. 
Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített 
kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az 
elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

 
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki 
állapotú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt 
szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény 
állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés 
esetén két évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés 
esetén évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, 
bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos 
lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, 
egy megfelelő eszköz életet menthet. Ezek azonban nem 
helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok 
időszakos ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a 
kéményseprőket a 1818-as kormányzati ügyfélvonali 
telefonszámon a 9.1. melléken érhetik el.

 
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és 
páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő 
képességű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség 
szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes 
helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, 
így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és 
minőségű levegő.

 
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt 
ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes 
átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, 
biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek 
állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota 
stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására 
is, biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő 
berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében 
felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.

 
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem 

műveletirányítási központját
a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon!

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2030 Érd, Fehérvári út 79/A.

Tel.: +36-23-524-570;  E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

„A nemzeti függetlenség és társadalmi rend 
demokratikus felépítése: ez a magyarság vágya.”

 Tamási Áron (1956.) 

Október 23. 
Az idei évben nem rendhagyó módon zajlott az 1956-os forradalom és szabadság-

harc eseményeiről való megemlékezésünk. A koronavírus járvány okozta korláto-
zó intézkedés miatt ugyan a szokásos iskolai műsor és megemlékezés elmaradt, de 
felhívtuk intézményeink és civil szervezeteink figyelmét, hogy a nap folyamán lehető-
ség van elhelyezni az emlékezés koszorúit és gyertyát gyújtani a Fő téri díszparkban 
található kopjafánál.  A nap folyamán többen látogattak el az Emlékparkba, és a söté-
tedés után számos gyertyát is gyújtottak, emlékezve így az 1956. hőseire. 

Radics Margit

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM
 RENDŐR 

főtörzs-őrmester
Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007



Békés, boldog 
karácsonyi 

ünnepeket  kívánunk 
községünk 

minden lakójának! 

Budajenő Község 
Önkormányzata 


