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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

mint a Budajenői Óvoda megbízott 
óvodavezetője, amit 2020. augusztus 
1-től látok el. Nagy várakozással tekintek 
az elkövetkezendő két évre. Benka Krisz-
tina kinevezett óvodavezető jó szakmai 
törekvéseit szeretném tovább bővíteni és 
a Budajenői óvodában folyó nevelőmun-
kát a legjobb tudásom szerint támogatni. 
Elsősorban fontosnak tartom a fenntartó 
önkormányzattal való jó együttműködést.

Célom, hogy az óvoda és az iskola jó 
együttműködése érdekében a jelenlegi-
nél szorosabb pedagógusi együttműkö-
dést alakítsak ki a két intézmény között. 
Ennek érdekében már felvettem a kap-
csolatot Blaskó Szilvia megbízott iskola-
igazgatóval. 

Óvodánk német nemzetiségi és nép-
hagyományőrző óvodai programmal dol-
gozik.

Szeretném elérni, hogy óvodánkban 
a magyar nemzeti program mellett a 
német nemzetiségi nevelés újabb alter-
natívái is jelenjenek meg. Gondolok itt a 
német nemzetiségi óvodapedagógusok 
eszköztárának bővítésére, a svábtánc 
oktatás bevezetésére, illetve a nagycso-
portosok számára a hagyományos nem-
zeti program mellett, fakultatív módon 
német nyelvű iskolaelőkészítésben való 
részvétel lehetőségének megteremtésé-
re. Ebben támaszkodni kívánok a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat segítő közre-
működésére. Az óvodában minden évben 
megrendezésre kerülő nemzetiségi hét 
programjainak bővítéseként múzeumpe-
dagógusokat is tervezek meghívni, akik 
különböző előadásokkal, bemutatókkal, 
tevékenységek szervezésével színesítenék 
ezt az eseménysorozatot.

A néphagyományok átörökítésének 
fellendítése érdekében szeretném jobban 
bevonni a szülőket és a falu közösségét 

illetve a régi szakmákkal foglalkozó mes-
terembereket. Terveim között szerepel, 
hogy az óvodába meghívjak olyan elő-
adókat, akik az idősebb generáció szülöt-
tei és el tudják mesélni a gyermekeknek, 
hogy ők hogyan éltek a mindennapokban, 
mivel foglalkoztak, játszottak gyermekko-
rukban.

Kiemelt jelentőségűnek tartom az ál-
landó megújulást szakmai téren, ezért ma-
gamat is folyamatosan képzem. Az évek 
során a gyakorlati tudásomat igyekez-
tem mindig elméleti tudással is bővíteni. 
A tanítói és óvodapedagógusi diplomám 
megszerzését követően annak érdekében, 
hogy a gyermekek fejlődését sajátos terü-
leteken is tudjam támogatni elvégeztem 
egy pedagógia tanári mesterképzést majd 
tehetséggondozó-tehetségfejlesztő szak-
irányú szakképzésben vettem részt.

Az elmúlt nevelési évben óvodavezető 
helyettesként tevékenykedtem, és ez idő 
alatt világossá vált számomra a gyakor-
latban, hogy ennek a munkának a magas 
színvonalú elvégzéséhez szükséges egy 
másfajta tudás melyet a közoktatásvezetői 
képesítés megszerzése biztosíthat szá-
momra.

A kétéves megbízatásom első nagy 
feladata az volt, hogy a fenntartó, egyéb 
munkáltatói jogkört gyakorló Budai István 
polgármester egyetértésével az új hat cso-
portos óvoda személyi feltételeit megte-
remtsem. Azt gondolom, nagyon jó hely-
zetben vagyunk, hiszen nevelőtestületünk 
szinte teljes, már csak egy óvodapedagó-
gus jelentkezését várjuk. Az új dolgozókat 
nagy örömmel fogadtuk, megkezdődött a 
közös munka. Hamarosan azon munkál-
kodhatunk, hogy a fenntartó önkormány-
zat közel tíz éves, következetes erőfeszí-
tése eredményeként megépült új óvoda 
épületébe átköltözzünk.

A dolgozóknak lehetőségük volt meg-
tekinteni belülről az épületet. A nevelő-
testület számára berendezésre kerül egy 
nevelői szoba mely alkalmas lesz érte-
kezletek, megbeszélések lebonyolítására. 
Szép tágas csoportszobáink, fejlesztő szo-
bánk, só szobánk és tornatermünk is lesz. 
A tornaterem lehetőséget add arra, hogy 
a gyermekek jobban kiélhessék mozgás-
igényüket és olyan eszközökkel is meg-
ismerkedjenek, tornázhassanak, amikre 
idáig nem volt lehetőségük (például: 
bordásfal). Az óvoda udvara szintén úgy 
lett kialakítva, hogy a gyermekek nagyon 
jól érezzék benne magukat. Az udvar ki-
alakítása során nemcsak a régi óvodából 
áttelepített játékok kerültek elhelyezésre, 
hanem újak is, ezáltal sokkal több lehető-
séget biztosítunk majd az önfeledt játékra 
és a mozgásfejlődésre. Minden csoport-
szobához tartozik egy fedett terasz mely 
rossz idő esetén is megoldást nyújt a sza-
bad levegőn való játékra, egy-egy foglal-
kozás megtartására.

Elmondhatom, hogy helyettesként és 
vezetőként is azt tapasztalom, a fenntartó 
önkormányzat minden lehetőséget megra-
gad az óvoda dolgozóinak támogatására.

Bujdosó Krisztina
megbízott óvodavezető

Köszöntöm Önöket,

I M P R E S Z U M
K I S B Í R Ó  –  B U D A J E N Ő  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  T Á J É K O Z T A T Ó  L A P J A
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• A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

„Kezet csak megfogni szabad…
Elveszíteni vétek… Ellökni átok…
Egymásba simuló kezek tartják össze
Az Eget s a Világot”

(Albert Camus)
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. JÚNIUS 24-I REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
VESZÉLYHELYZET ALATT 
HOZOTT DÖNTÉSEK JÓVÁHA-
GYÁSA
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Polgár-
mesternek a képviselő-testülete 
feladat- és hatáskörében a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény 
alapján eljárva, a koronavírus 
járványra tekintettel kihirdetetett 
veszélyhelyzet ideje alatt meg-
hozott döntéseit a veszélyhelyzet 
megszűnésére tekintettel átte-
kintette és azt változatlan tarta-
lommal jóváhagyta. Az elfoga-
dott határozatok és megalkotott 
rendeletek a honlapunkon meg-
tekinthetőek.

JAVASLAT IGAZGATÁSI SZÜ-
NET ELRENDELÉSÉRE
A közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló törvény, valamint 
kormányzati döntések is tesznek 
ajánlásokat az igazgatási szünet 
elrendelésére vonatkozóan. Ezen 
jogával élve a képviselő-testület 
az idei évben is megalkotta az 
igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló rendeletét, amely két idő-
szakban kerül elrendelésre:

a nyári 
igazgatási 

szünet:

2020. július 20. 
napjától 2020. 
augusztus 7. 

napjáig

a téli 
igazgatási 

szünet:

2020. decem-
ber 21. napjá-
tól 2021. janu-
ár 1. napjáig

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. JÚNIUS 24-I REND-
KÍVÜLI ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍM 
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Budajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Falunap és Búcsú alkal-

mából díszpolgári címet adomá-
nyoz. A kitüntetett kiértesítéséről 
az önkormányzat gondoskodik.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. JÚLIUS 10-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS PÁLYÁZATON VALÓ 
INDULÁSRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős mi-
niszter az államháztartásért fe-
lelős miniszter egyetértésével 
meghirdetett, „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” címmel pá-
lyázat benyújtásáról döntött. 
Pályázni a Budajenői Közös Ön-
kormányzati Hivatal Budajenői 
székhelyének az igazgatási tevé-
kenység biztosítása érdekében 
történő fejlesztésének, felújítá-
sának támogatására, a pályázat 
szerint igényelhető támogatás 
mértékén belül lehet. A tervezett 
fejlesztések: homlokzatfelújítás, 
belső festés-mázolás, parketta 
csiszolás és lakkozás, világítás 
korszerűsítés, a zsúfoltság csök-
kentésére a jobb oldali épület 
padlásterének hasznosítása irat-
tárolás céljára. A Képviselő-tes-
tület a saját forrást a 2021. évi 
költségvetésében biztosítja.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. JÚLIUS 16-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS TELEPÜLÉSRENDE-
ZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁ-
SÁRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Budajenő község hatályos te-
lepülésrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyban az alábbi 
döntéseket hozta:

1. A Szőlődomb II. fej-
lesztési területen lévő Lke-9 
építési övezetbe tartozó te-
rületből az erdővel határos 
1789-1793 hrsz-ú telkek öve-
zeti besorolását tulajdonosi 

kezdeményezésre módosítani 
kívánja.
2. Az önkormányzat ál-
tal támogatott, ugyanakkor 
magánérdekű fejlesztés ter-
vezési díjának, költségeinek 
fedezetére az önkormányzat 
településrendezési szerződést 
köt a fejlesztésben érintett in-
gatlantulajdonossal.
3. A Képviselő-testület a 
településrendezési eszközök 
módosítására a Völgyzugoly 
Műhely Kft.-vel kíván tervezé-
si szerződést kötni, a tervezési 
díjat a Kft. által adott ajánlat 
alapján hagyta jóvá, amelyet 
valamennyi költséggel egye-
temben a fejlesztő fizet meg.

A Kft. előzetes tájékoztatás sze-
rint a módosítás lefolytatására 
egyszerűsített eljárásban kerül-
het sor, ami kb. 5-6 hónapot vesz 
igénybe.

AKADÁLYMENTES BEHAJTÓ 
KIVITELEZÉSÉRE KÖTENDŐ 
SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Bu-
dajenő, Pátyi utca 2. szám alatti 
ingatlan előtti behajtó (híd) aka-
dálymentesítésére (felújítására és 
kiszélesítésére) és a vízelvezetés-
re a Tesskár Bau Kft.-t bízta meg. 
A Képviselő-testület a forrást az 
általános tartalék terhére bizto-
sítja. 
A nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz gyűjtésére kötendő 
szerződés és rendelet elfogadása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete jóváhagyta 
a Transfekál Szennyvízszállító és 
Szolgáltató Kft.-vel (2461 Tárnok, 
Fehérvári út 51.) a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtése kötendő közszol-
gáltatási szerződést. 
Egyben megalkotta a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó közszolgáltatásról szóló 
rendeletet.

BÉRLETI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA

Az utóbbi időben erősen meg-
nőtt a kereslet a Magtár dísztó 
használata iránt polgári esküvő 
céljából. Erre tekintettel, Budaje-
nő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat 

létesítményeinek eseti használa-
táért, illetve eseti szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő díjak-
ról szóló 3/2020. (II. 20.) számú 
határozatát módosította:

d. Magtár és 
dísztó használata 
polgári esküvői 

szertartás idejére 
(Ft/alkalom)

25.000,-

ÓVODAVEZETŐ MEGBÍZÁSA

Jelenlegi óvodavezetőnk Benka 
Krisztina anyai örömök elé néz, 
ezért szükséges volt helyette-
sítéséről gondoskodni. Budaje-
nő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Budajenői 
Óvoda intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásá-
ra 2020. augusztus 1-től Benka 
Krisztina óvodavezető szülé-
si szabadsága idejére Bujdosó 
Krisztina óvodavezető-helyettest 
bízta meg.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. JÚLIUS 16-I ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(AUGUSZTUS 20.)
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete augusztus 
20., nemzeti ünnepünk alkal-
mából Budajenőért kitüntetés 
adományozásáról döntött. Az 
Önkormányzat a kitüntetett érte-
sítéséről gondoskodik.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. AUGUSZTUS 24-I 
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉ-
SÉRŐL
ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁ-
NAK MÓDOSÍTÁSA
Befejezéséhez közeledik az új 
óvoda építése, és folyamatban 
van az épület használatbavéte-
lének engedélyezése, ezért szük-
séges volt az intézményt érintő 
szervezeti döntéseket meghozni. 
Így az óvoda alapító okiratának 
módosítását legkésőbb augusz-
tus 31-ig be kell jegyezni a köz-
hiteles törzskönyvi nyilvántartás-
ba, hogy az a 2020. szeptember 
1-jén kezdődő nevelési évre ha-
tályos legyen. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Budajenői Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását és egy-
séges szerkezetét elfogadta.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁ J É K O Z TAT Ó

Hosszú, mondhatnám közel egy év-
tizedes fejlesztési elképzelés vált 

valóra, amikor átadjuk Budajenő új hat-
csoportos óvodáját az Igazgatási és Ok-
tatási Központ, utolsóként megvalósult 
létesítményét. Ez Budajenő értékében és 
méreteiben is a múltból örökölt jelentős 
épületeink, mint a Skót-bencés kastély, a 
Szent Péter és Szent Pál római katolikus 
templom megépítése óta a legnagyobb 
beruházása a településünknek. A formavi-
lága harmonizál a műemlék Skót-bencés 
kastély környezetében már megépült új 

létesítményekkel, mint a tornateremmel 
és a rövidesen átadásra kerülő két tanter-
mes iskolabővítéssel. Mind a három léte-
sítmény Kuli László vezető építésztervező 
átgondolt és következetes tervezői mun-
káját dicséri, aki ezzel új arculatot adott 
Budajenő település központjának.

A régi óvodában szinte állandósultak 
az évek folyamán 25-30 fő közötti cso-
portok. A csoportszobák zsúfoltak voltak, 
messze nem feleltek meg az egy főre eső 
területnormának. Ugyanez vonatkozott 
az óvodai külső játszókertre. Az új óvo-

dában korszerű körülmények között a lét-
szám levihető 20-25 fő közé, ami sokkal 
jobb nevelői munkát tesz lehetővé. 120 
főről 150 főre bővült az óvoda kapacitá-
sa. Jelenleg a településen 178 fő az 1-7 
évesek száma. Ebben az évben született 
5 gyermek és még 18 születése várható.

Mint Pest-megye legnagyobb óvodai 
beruházása átadásának rangját emelte, 
hogy jelen voltak a beruházás megvaló-
sulását támogatók. Soltész Miklós a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, Szabó 
István Pest-megye közgyűlésének elnö-
ke, Csenger-Zalán Zsolt Pest-megye 2. 
választókerület országgyűlési képviselője 
és Menczer Tamás Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium tájékoztatásért és Ma-
gyarország nemzetközi megjelenítéséért 
felelős államtitkár.

Budai István polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, külön köszöntötte 
az új óvoda létrehozását segítő vendége-
ket. Röviden áttekintette a projekt meg-
valósulásának állomásait. A beruházást a 
Magyar Kormány 400 millió forinttal tá-
mogatta a Pest-megye részére biztosított 
hazai forrásból. Az önkormányzat előre-
látó, takarékos gazdálkodással 262 millió 
forint önrésszel egészítette ki. A teljes be-
ruházás 662 millió forintból valósult meg.

Soltész Miklós államtitkár a család 
és a születendő gyermekek fontossága 

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ ÓVODA



6 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 7

A hagyományokhoz híven az Árpád- 
kori Szent Mihály templom előtti 

téren tartottuk meg az augusztus 20-i 
megemlékezést, nemzeti ünnepünket, 
államalapító Szent István királyunkra, il-
letve a Nemzeti Összetartozás évében a 
trianoni békediktátum 100. évfordulójára 
emlékezve.  A rendezvény a Himnusz el-
éneklésével kezdődött, majd Harkai Gábor 
plébános ünnepi szentmiséjén vehettünk 
részt. A szentmise után Budai István pol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket. Be-
szédében elmondta, hogy „ebben a nehéz 
időben fontosnak tartja, hogy emlékez-
zünk. Ezen a napon ünnepeljük a magyar 
nemzet létezésének közel 1100 éves tör-
ténetét. Ez a történelem természetesen 
nem volt tragédiák, szomorúság és bűnök 
nélkül való, de fontos látnunk, hogy a ma-
gyar nemzet évezredes küzdelmei nem 
maradtak eredménytelenek és semmi-
képp nem voltak hiábavalóak és ma sem 
azok.” Kihangsúlyozta, hogy „a nemzeti 
összetartozás évében az augusztus 20. 
nemzeti ünnepen meg kell emlékeznünk 
a trianoni békediktátum aláírásának 100. 
évfordulójáról, amikor Szent István orszá-
ga a szent koronához tartozó területek 

kétharmadát elveszítettük. Ennek ellenére 
kijelenthetjük, hogy az elmúlt száz évben 
a magyarság nem az összeomlásról, ha-
nem az élni akarásról, az újrakezdési ké-
pességéről és az alkalmazkodni tudásról 
tett tanúbizonyságot.”

Ezt követően Budai István polgár-
mester a Képviselő-testület által adomá-
nyozott „Lakóépület Példaértékű Felújí-
tásáért” járó díjat adott át Szeles Tibor 
budajenői lakos részére családi háza 
példaértékű felújításáért. A kitüntetés át-

adása után Gábor atya megszentelte az új 
kenyeret, majd Budai István polgármester 
úr keresztény szokás szerint megszegte 
azt és a jelenlévőket megkínálta. Ezt köve-
tően az ünneplő közönség egy-egy cipót 
is kapott.  A kenyérszentelést követően 
kezdődött a kulturális program, melynek 
első fellépője volt a Budajenő-Telki Szé-
kely Társulat két táncosa, Józsa Dávid és 
György Anna, akik Tyukodi táncot adtak 
elő. Őket követték a Budajenői óvodások 
aranyos kis verses-énekes műsora. Ven-
dégfellépőként érkeztek a rendezvényre 
a GIUSTO KAMARAZENEKAR tagjai, akik 
gyönyörű hangversennyel kápráztatták 
el a közönséget. A kulturális programot 
a töki Kotkoda Hagyományőrző Dalkör 
színvonalas István királyról szóló dalcsokra 
zárta. A nemzeti ünnepi rendezvény étel-
ital ellátásáról Bartos Gyárfás gondosko-
dott, a gyerekeket pedig Tóth Eszter, a 
Sercli Kávézó működtetője várta finom 
fagylalttal. Az ünnepség záró része az esti 
máglya gyújtás volt, melyre sokan voltak 
kíváncsiak. Köszönet mindazoknak, akik a 
rendezvény szervezéséhez és lebonyolítá-
sához munkájukkal hozzájárultak!

Radics Margit

mellett kiemelte, hogy az önkormány-
zatok adósságkonszolidációjakor a nem 
jelentősen eladósodott települések, mint 
Budajenő, ilyen és hasonló támogatások 
odaítélésével kapnak a Kormánytól támo-
gatást.

Szabó István elnök példaértékűnek 
tartja az ilyen és hasonló projektek meg-
valósításához a támogatások mellett az 
erőforrásokkal való előrelátó helyi gazdál-
kodást. Erre jó példa a Budajenői óvoda 
megvalósulása.

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlé-
si képviselő elmondta, hogy a Kormány 
számára mindig kiemelkedő jelentősé-
gű a családok támogatása, ezen belül a 
gyermeknevelési intézmények bővítése, 

a bölcsődék, óvodák és iskolás építése és 
felújítása.

Mind a négy felszólaló gratulált a pro-
jekt megvalósulásáért dolgozóknak az el-
végzett jelentős munkáért.

A kivitelezést az Ecosaving Kft. végez-
te. Nehezítette a kivitelezést a koronavírus 
járvány és az ebben az időben nagyban 
leterhelt építőipar és a speciális munka-
erő hiánya. 

Köszönöm a műszaki kollégáim, a 
műszaki ellenőrök, az építő és gépésze-
ti szakipari munkát végzők munkáját, és 
nem utolsó sorban Magyarország Kor-
mányának támogatását. Bízom benne, 
hogy az óvoda vezetése, az óvodapeda-
gógusok, az óvodai személyzet jó gazdája 

lesz az új óvodának, hogy az óvodásaink 
játékosan és vidáman gondos nevelésben 
részesülnek.

Az óvoda átadása után a résztvevők 
átsétáltak a Magtár parkjába és ott Szabó 
István Pest-megye Közgyűlésének elnöke 
megnyitotta a Magtár melletti parkban ki-
állított Gyergyói értékeink és a Szárhegyi 
szoborpark alkotásaiból készült fotóválo-
gatást. A kiállítást Hargita megye részéről 
Kolcsár Béla a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művelődési Intézet igazgatója mu-
tatta be. Ezután a résztvevők a Magtárban 
állófogadáson vettek részt. 

Budai István

polgármester

       

Szent István ünnepe
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2020. június 28-án tartotta településünk 
a Budajenői Búcsú rendezvényét, mely 

az idei évben a Koronavírus miatti óvin-
tézkedések következtében jóval kisebb 
volumenű volt az eddigi megszokottól. 
Reggel 10 órakor a Budajenői temető be-
járata mellett felállított új stáció megszen-
telésére került sor. A kivitelezési munkát 
Kóbor József Budajenő Önkormányza-
tának főépítésze végezte. Budai István 
polgármester rövid köszöntő beszédé-
ben kitért arra, hogy a stáció megépítése 
pályázati forrásból valósult meg. Soltész 
Miklós a Miniszterelnökség egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára beszélt arról, hogy 
milyen fontos szerepe van a mai társada-
lomban az útókor számára fennmaradt 
műemléki épületeknek, köztük az 1800-
as évek elején épült stációknak, melyek 
az Öregtemplomhoz felvezető út mellett 
állnak. Ennek egyik lerombolt eleme a 
temető bejárata mellett most megépí-
tésre került. Az elhangzott beszédek után 
Harkai Gábor plébános megszentelte a 

stációt, majd Budai István polgármester, 
Soltész Miklós államtitkár és Kóbor József 
főépítész szalagvágással felavatták, majd 
a települési önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 
elhelyezték az emlékezés koszorúit. Ezt 
követően a jelenlévő közönséggel együtt 
átmentünk a Patak utca – Sport utca ke-
reszteződésébe áthelyezett és felújított 

faluvégi kőkereszthez. A kereszt előtt 
Soltész Miklós államtitkár úr mondott pár 
gondolatot. Elmondta, hogy ezek a ke-
resztek az ősi településhatárok emlékét 
őrzik. Elhaladva a kereszt előtt, imádságra 
vagy legalább keresztvetésre késztetik az 
embert. Elmondta, hogy a Kormány ki-
emelt feladatai között tartja számon ezek-
nek az útszéli kereszteknek a felújítását és 
megmentését az utókor számára.

A kereszt előtt egy kis pihenő terület 
lett kialakítva virágokkal és ülőfelülettel, 
hogy az arra járók pár percre megpihen-
hessenek a kőkereszt árnyékában. Soltész 
Miklós államtitkár beszédét követően 
Budai István polgármester, államtitkár úr 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit. Ezt követően harkai Gábor atya 
felszentelte az áthelyezett keresztet. A 
Falunap és Búcsú rendezvényünk a Szent 
Péter és Szent Pál Katolikus Templomban 
tartandó ünnepi búcsú szentmisével ért 
véget. 

Radics Margit

Búcsú, stáció- és keresztszentelés

Újra együtt, 
közös élmény!

A 2.b osztály felfedezők csapata június 15-én, a digitális 
oktatás befejeztével egy budajenői kirándulással zárta az 

évet. A gyerekek, de mi pedagógusok is izgalommal vártuk 
az újra találkozás pillanatát.

Az erdő melletti Szőlődombról indultunk, és a vadvirá-
gokkal teli mezőn keresztül haladtunk. A Szent Mihály ká-
polnához érve előkerültek a „hamuba sült pogácsák” és a 
szendvicsek. A pihenő idő alatt a gyerekek újra átélhették 
a közös játék (fogócska, bújócska) örömét. Ezután a Mag-
tár épületéhez sétáltunk, ahol a vízi élővilágot is felfedeztük, 
megfigyeltük. Utolsó állomásunk a játszótér volt, ahol még 
fagyit is kaptunk!

„A közösen átélt élmények emlékezetünkben elraktáro-
zódnak, és gondolatban újra és újra meríthetünk belőlük.” 

Dalosné Kovács Györgyi

Újabb sikerek

A 2019/2020-as tanévben, a Körösök Menti Levelező Ver-
senyen Sugár Barna a Budajenői Általános Iskola 2. b 

osztályos tanulója hozta el az első díjat, negyedik helyezett 
lett Benedicty András 4. osztályos tanuló, aki 2. helyezettként 
jutott be a döntőbe. A három fordulóból álló matematika 
versenyen gondolkodtató feladatokat kellett megoldaniuk 
a vállalkozó diákoknak. Az első három helyen végzett ta-
nulónak májusban egy utolsó megmérettetésen kellet rész 
vennie, ahol nemcsak a hibátlan megoldások számítottak, 
hanem a gyorsaság is.

Gratulálunk BARNÁNAK és ANDRISNAK!



10 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 11

Köszönjük Papp Katalin intézményvezető-helyettes lel-
kiismeretes, magas színvonalú irányító munkáját, melyet is-
kolánk jó hírnevének erősítéséért végzett. További eredmé-
nyes munkát kívánunk kedves munkatársunknak.

Rendhagyó évnyitó ünnepség az 1. és 5. osztályok rész-
vételével a tornateremben

Fazekas Mónika tanárnő Budajenő Község Önkormány-
zata által alapított Pedagógiai Díj elismerésben részesült. 
Szervező munkájának köszönhetően iskolánk nyelvvizsga 
központtá vált és szorgalmas tanulóink helyben szerzik meg 
a DSD l. nyelvvizsgát. Gratulálunk sikeres munkájához!

Rainer Ferencnét 17 éves iskolateremtő tevékenysége 
elismeréséül Budai István polgármester úr Budajenő község 
Képviselő-testülete nevében Díszpolgári címmel tüntette ki. 
A jelenlévők szűnni nem akaró tapsa kísérte az elismerés át-
adását.

Blaskó Szilvia intézményvezető-helyettes az Érdi Tan-
kerületi Központ legmagasabb kitüntetését az Aranycsengő 
díjat vehette át Sárközi Márta tankerületi igazgatótól. Az elis-
merést a tankerület 48 iskolájának dolgozói közül öten vehe-
tik át Pedagógus Nap alkalmából. Gratulálunk a kiemelkedő 
munkához és a megérdemelt díjazáshoz.

Blaskó Szilvia megbízott intézményvezető átveszi az in-
tézményvezetői iroda kulcsait és szeptember 1-től irányítása 
alatt működik iskolánk. Munkájához sok sikert és jó egészsé-
get kívánunk.

ÉVNYITÓ 
KÉPEKBEN

Hosszú szünet után, július végén ismét 
színházi előadásra készülhettünk. A 

Déryné Program keretén belül, immár 
második alkalommal került sor Nemze-
ti színházi előadásra. Július 29-én 19. oo 
órai kezdettel, Pustol a hó címmel, Szar-
vas József életútját bemutató előadó es-
tet láthattuk.

Az előadás alapját a „Könnyű neked, 
Szarvas Józsi…” című önéletrajzi könyv 
ihlette. A színház teljesen más, mint egy 
könyv és színpadra átdolgozni egy ön-
életrajzi könyvet nem könnyű feladat. 
Az előadást Bérczes László rendezte, aki 
Szarvas József szerző- és színházi alkotó-
társa is.

„Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdezték 
a tíz éves forma gyereket az iskolában, 
aki azonnal rávágta: táncdalénekes vagy 
népművelő. Erre a tanár beírta az ellen-
őrzőjébe, hogy Szarvas József notórius 
álmodozó.” Szarvas József életútja nem 
mindennapi és az előadás során végigkö-
vethetjük, hogyan lesz a „hentes tanuló-
ból színész”.

Kónyán - Debrecen közeli település - a 
Blága-tanyán nevelkedett, mely kilomé-
terekre volt mindentől. „A tíz éves kisfiú, 
gumicsizmában, kiskabátban, hátán a tás-
kával megy az iskolába és énekel, hogy ne 
féljen a semmi közepén. Kezében egy bot, 
ez segíti a járásban – mert a hó ellep min-
dent, [….]. Pustol a hó! - A legrémesebb 
vihar, szinte vízszintesen fúj, kavarog apró 
szemekben a hó, orkán erejű a szél, sem-

mit sem látsz, és nem tudod hová lépsz. 
Átéltünk néhány ilyen vihart a tanyán» – 
olvasható a könyvben. 

Az előadás több történetből áll, de a 
jelenetek egymásra épülnek és visszautal-
nak a múlt eseményeire. Eközben elénk 
tárul Szarvas József nem mindennapi ka-
nyarokban bővelkedő, gazdag életútja. 
Nem szégyell semmit kimondani, és nem 
titkol el semmit sem. Mesél az életéről, 
kisgyerek korától, beszél kisfiú álmairól, 
de nemcsak elmondja, elénekli, hanem 
úgy játssza el életének egyes jeleneteit, 
hogy a néző szinte felfedezheti benne 
saját „kisgyermek” magát is. Megtud-
juk, hogy az iskolai évek alatt menekült 

a nehéz tanyasi élettől, a földmunká-
tól, az apai szigortól a kiemelkedés felé. 
Eközben számtalan nehézség akadályoz-
za célja elérésében. Szarvas József rövid 
„novellákban” felvillanó visszatekintését, 
az egyszerű otthont idéző színpadi kép 
és a családi fényképek mellett, a színhá-
zi és filmes pályája kiemelkedő pillanatait 
felidéző fotók teszik teljessé. Köszönjük e 
rendkívüli élményt, a felejthetetlen múlt-
béli időutazást!

Szarvas József színművésznek köszö-
netként - az önkormányzat támogatásá-
val - helyi értékeinkből összeállított aján-
dékkosár készült. 

Köszönjük a közönségnek a nagy-
számú érdeklődést, hogy részvételükkel 
megtisztelték az előadást! Ez úton szeret-
nénk köszönetet mondai mindazoknak, 
akik az előadás megszervezésében segí-
tettek: a színpad megépítését a Gondnok-
ságnak; a díszletet kölcsönözték: Király 
Eszter, Magyari Ferenc, Reisner Tamás, 
Ujj Dezső; a kiváló hang- és fénytechnikát 
Rainer Ferenc szolgáltatta, az előadásról 
fotókat Jandó Zsuzsa és Bozzai Attila ké-
szítették; a regisztrációt és a büfészolgá-
latot Radics Margónak és a diákmunkát 
végző ifjúságnak köszönjük!

Szívből ajánljuk mindenkinek Szarvas 
József - „Pustol a hó” című - rendkívüli 
előadó estjét, amely a Nemzeti Színház, 
Bajor Gizi Szalonban tekinthető meg. 

Csörgő Józsefné
 Értéktár Bizottság elnöke

Újra színház a Magtárban
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Derűs 
Napocskák 

Hagyományőrző Alkotó Tábor 
2020.06.29-07.03. és 07.06-10.

Az idei nyár kéthétnyi Derűs Napocskát is tartogatott a 
budajenői és környékbeli gyerekek számára, akik nagy 

kedvvel vetették bele magukat a különböző alkotó tevékeny-
ségekbe.

Hogy miféléket készítettek és mivel töltötték pihenőidejü-
ket?... Lássunk egy kis összefoglalót!

Első nap a tábori póló festése után a tábori zászló közös 
elkészítése következett, amin a napocska sugarait a befestett 
alkotó kezek ujjai mintázták. Másnap fagolyó-légyre vadászó 
papírhenger-békák keltek életre az esőbotok hangjára. Majd 
levélfészekben ringatózó Barkács-varázs manók látták meg a 
napvilágot, miután a táborozók szemeket is rajzoltak nekik. 
Készültek még csiszolt üveggyöngyökkel díszített makramé 
karkötők, agyaggolyócskákból kenderzsinóros szélcsengők és 
tarka nemezképek is.

Jutott idő ebéd utáni pihenésre mesehallgatás közben, 
amit a nagyobbak később irányítottan fel is dolgoztak. Köz-
ben persze újra szüksége lett a falunknak az élesszemű róka-
vadászokra, mivel idén a tó környékén vertek tanyát az elsza-
porodott ravaszdik, így több csapat is vadászhatott rájuk. A 
táborozók felfedezhették a Magtárat, ahol az állandó kiállítás 
történetei, képei, tárgyai és hangjai képzeletben egy zarán-
dokútra repítették őket. Bekukkanthattak az Öregtemplomba, 
ahol a sok érdekes történet meghallgatása után a karzatra is 
fel lehetett mászni. Utolsó nap pedig a derűs napocskán kívül 
a falu kemencéje is ontotta a meleget, mivel aranygaluska pi-
rosodott benne.Táborvezetőként a legnagyobb örömünk –az 
együtt megélt sok közös élményen kívül- mégis az volt, hogy 
a tavalyi táborozók szinte mindannyian újból részt vettek az 
idei táborban is és még sok új taggal bővült a kis csapatunk.

Reméljük, mindenki legalább olyan jól érezte magát, mint 
mi és sok élménnyel gazdagodott!

Kedves Családok! Köszönjük, hogy ránk bíztátok a gyereke-
iteket, jövőre találkozunk!

Király Eszter és Mezey Zsuzsa táborvezetők

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

Nyári 
diákmunka 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén is 
meghirdette „Nyári diákmunka” programját. A prog-

ramban 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehet-
tek részt, legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 
órás foglalkoztatással. A támogatott diákmunka programra 
az önkormányzat pályázatot nyújtott be. Településünkön 
első alkalommal került sor csoportos, nyári diákmunkára. 

A jelentkezők - 7 fő, 16-19 évesek – július első hetében 
a szerződés feltételeit teljesítették: központi regisztráció, 
orvosi igazolás és balesetvédelmi oktatáson vettek részt. A 
csapat, július 13-31. között „faluszépítő” munkát végzett. 
Polgármester úr irányításával faültetést végeztek, a Gond-
nokság felügyeletével pedig a közterületek karbantartásá-
ban vettek részt. „Faluszépítő” programunk célja, hogy a 
fiatalok környezetünk értékeit megismerjék, megtapasz-
talják nem könnyű feladat a közterületek karbantartása, 
a növényzet gondozása, a szép, gondozott közterület sok 
munkával érhető el. Bízunk abban, hogy más szemmel te-
kintenek majd környezetükre és kedvet kapnak a közösségi 
munkához. 

Köszönjük polgármester úrnak a lehetőséget, az önkor-
mányzat támogatását, a központi adminisztrációhoz nyúj-
tott sok segítséget, a Gondnokság munkaszervezését, a 
szülőknek a diákok ösztönzését. 

„Kedves Ifjúság!” - köszönjük a jelentkezést, a kitartást, a 
nagy melegben végzett terepmunkát, a fa alatti közös hű-
sölést, a munka közbeni zenehallgatást, a kamasz humort, 
a javaslatokat, a csapatmunkát, a szerszámok nem elvesz-
tését és a reggeli ki, hol van? – üzenetírást - mindent ösz-
szevetve - a közös diákmunkát! Élmény volt számunkra is! 

Csörgő Józsefné „a bébiszitter” képviselő
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Néptánctábor 
Az idén rendhagyó módon került megrendezésre a gyer-

mek néptánctábor. Június 22-től 26-ig a Budajenői Ha-
gyományőrzők Házában csak a Társulat gyermekcsoportjának 
tagjait fogadtuk a táborba, a rendkívüli helyzet miatt. Így pó-
tolhattuk az elmaradt próbákat és új kalotaszegi táncokat is 
elkezdtünk tanulni. Természetesen a táncokon kívül sok-sok 

játék is színesítette a programot. A gyerekek nagyon jól érez-
ték magukat. Rendeztünk számháborút, csapatversenyeket, 
labdajátékokat. Sokat nevettünk, nagyon élveztük a játékokat 
és a táncokat is. Háromszori étkezést biztosítottunk a gyere-
keknek. Úgy gondoljuk, hogy az idei tábor is nagyon sikeres 
volt, annak ellenére, hogy kevesebb gyereket tudtunk fogadni. 
Reméljük, hogy jövőre a szokásos módon rendezhetjük meg 
a néptánctábort.

Meghívó
a Székelyek áttelepülésének 

74. évfordulója 
alkalmából 

a Szt. Péter és Szt. Pál 
katolikus templomban tartandó 

megemlékezésre
2020. október 3-án 

(szombaton) 
17óra 30 perckor, 

majd koszorúzás 
a templom előtti kopjafánál 

és 18 órakor ünnepi szentmise.

Mindenkit szeretettel várunk!

KEDVES BUDAJENŐI 

Gyerekek!
Szeretnétek néptáncot, 

népdalokat tanulni?
Itt az alkalom! 

Várjuk lányok és fiúk jelentkezését, 
nyolc éves kortól 

a Budajenő-Telki Székely Társulatba.

Táncokat fiatal tánctanárok oktatják, heti 
egy alkalommal két órás időtartamba.

Várunk benneteket, jelentkezzetek!

Jelentkezési határidő: 
2020. szeptember 15.

email cím: szekely.fono@indamail.hu
elérhetőség: +36 20 944 2192

Szabó Attila a Társulat elnöke

Budajenő Község Önkormányzata

pályázatot hirdet 

temető gondnoki
munkakör betöltésére

 

Főbb feladatok:
o a temető és épületei felügyelete, karbantartása, kisebb javí-

tási munkák elvégzése, 
o a temető rendjének betartatása,
o a zöldterület gondozása (kaszálása), kertészeti munkák el-

végzése, együttműködve a gondnoksággal,
o közreműködés a temetések lebonyolításában (sírhely kije-

lölése stb.),
o adminisztratív feladatok (a temető-nyilvántartás vezetése, 

illetve az erre alkalmazott program kezelése stb.).

A foglalkoztatás jellemzői: 
határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony

Elvárások:
•	 középiskolai végzettség,
•	 alapszintű felhasználói számítógépes ismeret,
•	 önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 műszaki középiskolai végzettség; vagy egyéb (agrár, kerté-

szeti, környezetgazdálkodási) végzettség, szakképesítés,
•	 hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 önéletrajz,
•	 a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.25.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

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 munkaidős közszolgálati jog-
viszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:Közreműködik a pályázatok és be-
ruházások előkészítésében és végrehajtásában, ellenőrzésében. Ellátja műszaki, 
építésügyi, környezetvédelmi és igazgatási önkormányzati feladatokat. Feladata to-
vábbá 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.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft 
/2020-ban 400 ezer Ft/ cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
műszaki középiskolai végzettség; vagy műszaki, agrár, kertészeti, környezetgazdál-
kodási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőoktatásban szerzett műszaki, környe-
zetgazdálkodási, település-fejlesztési szakképesítés, közigazgatási szervnél hasonló 
munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.25.
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.



BORÜNNEP 
BUDAJENŐN

É R T E S Í T É S

Tájékoztatom a helyi lakosokat, hogy a koronavírus  
járvány további terjedésének megakadályozása,  
és az iskola és óvoda normál működésének  
a fenntarthatósága érdekében a tervezett  
„Szüret és Borünnep” 2020-ban település szinten  

nem kerül megtartásra.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a helyi borászok 

saját vagy kölcsön pincében a bornaphoz kötődő 

egyedi borkóstolást szervezzenek.

Budai István

polgármester


