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két új tanteremmel bővül

Bővebben az 3. oldalon



• 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
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Az év hátralévő részében jelentős 
feladatok állnak még előttünk. 

Ezekkel a feladatokkal az egyre erő-
södő koronavírus járvány hatása alatt 
kell megbirkóznunk. Fontos számunkra, 
hogy lakosaink közül minél kevesebben 
legyenek érintettek a járványban. Ezért 
szükségszerű mindannyiunk számára, 
hogy tartsuk be a Kormány és a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ operatív 
csoport intézkedéseit. Kiemelt jelentő-
ségű számunkra az iskola és az óvoda 
oktató-nevelő feladatainak folyamatos 
biztosítása. Ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a szülők a munkájukat a körül-
ményekhez képest nyugodtan tudják 
ellátni.

Az ősz jelentős változást hoz óvo-
dánk és iskolánk életében. Műszakilag 
elkészült az új hat csoportos óvoda és 
két tanteremmel bővül az iskola.

Az óvodánk a költözés rajtjára 
vár. A használatbavételi eljáráshoz már 
csak néhány hatósági engedély kiadá-
sa szükséges. Amint lehet elrendelésre 
kerül az átköltözés, ami óvodásaink, az 
ott dolgozó pedagógusok és a kiszol-
gáló személyzet számára jelentős pozi-
tív változást jelent. Az átköltözés és a 
birtokba vétel az első időszakban min-
denki számára nagyobb odafigyelést 
igényel. Amikor a rendszer beáll és az 
üzemeltetés is zökkenőmentesen folyik, 
a jobb körülmények megkönnyítik a to-
vábbi munkát. Ezért mindenkit kérek a 
létrehozott új értékek megóvására. 

Iskolánk két új tanteremmel bő-
vül. Bízunk benne, hogy október hó-
napban igénybe is lehet venni. A hasz-
nálatbavételi eljárást együttműködve 
a beruházóval, fel kívánjuk gyorsítani. 
Az új hat csoportos óvodába történő 
átköltözés után a postai feladatokat a 
régi óvoda helyiségébe költöztetjük át. 
Ezzel az iskolánknak további lehetőség 
nyílik a bővítésre. A posta helyén olyan 
szaktantermek alakíthatók ki, melyek 
elengedhetetlenül fontosak a minőségi 
oktató-nevelő munkához.

Lassan lecseng az allergia szezon. 
Az idén is komoly hatósági munkát je-
lentett a belterületi ingatlanok parlagfű 
mentesítése. Minden központi ráhatás 
ellenére nehézkes az allergén növények 
irtása. Pedig a légúti allergiát okozó 
parlagfű pollen jelenléte gyengítve az 
immunrendszert a koronavírus járvány 
idején komolyan befolyásolhatja a fer-
tőződés súlyosságát. Az ingatlanok 
gyommentesítése valamennyiünk köz-
érzetét jelentősen javíthatják.

Itt van az ősz, ami többeket ösztönöz 
különféle növények telepítésére. Fel-
hívom a figyelmet, hogy közterületen 
csak az önkormányzat engedélyével le-
het fásszárú növényeket ültetni. A meg-
unt, nem oda illő növényektől kíméljük 
meg a közterületeinket. Használjuk ki a 
november elején a rendezetten kirakott 
gallyak és levelek korlátlan elszállítását. 
Felhívom a figyelmet, hogy időben he-
lyezzék ki a zöldhulladékot. Ha elment 
a hulladékszállító jármű, vissza már 
nem megy. Szörnyű látvány a közterü-
leten rekedt zöldhulladék. Október vé-
gére szerveztünk elektronikai hulladék 
elszállítást kizárólag helyiek részére. 
Elektronikai hulladékot csak lakcímkár-
tya felmutatásával lehet elhelyezni a 
lerakóhelyen. Mindannyiunknak töre-
kedni kell településünk tisztaságára és 
rendezettségének fenntartására.

Az év elején többek nem tetszésüket 
fejezték ki a mobil átjátszó állomással 
kapcsolatos testületi döntés kapcsán. 
A másfél évvel ezelőtti kérelmezők jo-
gos igénye, hogy hasonló mobil lefe-
dettségük legyen, mint amivel a tele-
pülés szerencsésebb területrészén élők 
rendelkeznek. Utólag egyeztettünk a 
szolgáltatókkal és megvizsgáltuk más 
környező település helyi szabályzásait. 
A WHO ajánlásait figyelembe véve már 
nem lehetséges több kilométerrel a te-
lepüléstől telepített nagy kisugárzású 
GSM tornyok építése. Az új előírt mű-
szaki paramétereknek megfelelően csak 
olyan átjátszó állomások felelnek meg, 
melyek a lakott rész közelében vagy akár 
a lakott területen is elhelyezhető. Ezek 
nincsenek nagyobb hatással az embe-
ri szervezetre, mint egy test közelében 
lévő mobiltelefon. A szomszéd telepü-
lésünk, Telki, a mobil átjátszó helyét a 
lakóövezettől 100-200 méterre szere-
pelteti a helyi szabályozásában. A szol-
gáltató kijelölt két területrészt, ahonnan 
Budajenő lefedettsége teljességgel biz-
tosított. Az egyik az a területrész a mély-
árokig, amit tavasszal a testület megje-
lölt. A másik a szennyvíztisztító feletti 
terület, ahol megvan a lakóövezettől a 
150-200 méteres távolság. Az is fon-
tos szempont egy épített örökségekkel 
rendelkező településnél, hogy azok kö-

zelében a településképet ne romboljuk. 
Az előírt egészségügyi határértékeket a 
kivitelezőnek be kell tartani. Ami rész-
ben elfogadható, hogy idegenkedünk 
egy településen belüli átjátszó állomás-
tól. Ezért a két kijelölt területen belül kell 
elfogadható helyet találni. Egy biztos, 
olyan helyet nem fogunk találni, ami 
mindenki számára minden szempont-
ból elfogadható. Számos település van, 
ahol általában a magaslaton elhelyezett 
templomtoronyban van beépítve az át-
játszó állomás. A helyi domborzati viszo-
nyok miatt ez nálunk nem kivitelezhető.

Többen kerestek meg azzal, hogy 
helyezzünk ki a faluban több szemetes 
tárolót. Az utóbbi időben, ha padokat 
helyezünk el már szeméttárolókat is 
helyezünk mellé. Egyéb helyekre nem 
tervezünk további szeméttárolót. Egyes 
lakosokra jellemző, hogy a háztartá-
si szemetet a közterületen lévő tároló 
edényekbe helyezik el. Azokon a helye-
ken, ahol vállalkozás működik (dohány-
bolt, étterem, élelmiszerüzlet), a vállal-
kozónak kell gondoskodni arról, hogy a 
nála vásárolt termék hulladékát legyen 
hol elhelyezni. Tapasztalatom szerint ez 
meg is van oldva, csak a parkolóban el-
fogyasztott étel, ital után nem mindenki 
teszi meg azt a pár lépést, hogy bedobja 
a hulladékot a szolgáltató által kihelye-
zett edénybe.

Polgármester válaszol
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Van néhány lakótársunk, akik nem 
tulajdonítanak kellő figyelmet a közle-
kedési szabályok betartására. Útke-
reszteződésben és nehezen kikerülhető 
helyeken tartósan megállnak járművük-
kel akadályozva a forgalmat, illetve ve-
szélyeztetik mások testi épségét. Nem 
vesznek figyelembe kihelyezett, forgal-
mi rendet szabályozó táblákat. A lakó-
pihenő övezet tábla hatálya addig tart, 
amig nem találkozunk azt feloldó táb-
lával. Ezeken a helyeken a sebesség 20 
km/h, mivel bármikor találkozhatunk az 
úttesten játszó gyermekekkel és sétáló 
felnőttekkel. A legnagyobb ilyen te-
rületrésze a településnek a Dombtető 
(Hilltop) lakópark teljes területe. Kérem 
tartsuk be a szabályokat és legyünk fi-
gyelemmel egymásra.

Sokakat foglalkoztat az új zsámbé-
ki regionális szennyvíztelep kérdése, 
ahol terv szerint Budajenői szennyvíz 
kezelése is történik a projekt megva-

lósulása után 2023-tól. A regionális 
projektbe Budajenő, Perbál, Telki, Tök 
és Zsámbék települések tartoznak. A 
fejlesztést az ÉDV Zrt. kezdeményezte 
a Kormánynál a szennyvízkezelés gaz-
daságosabbá tétele érdekében. A Kor-
mány a fejlesztés megvalósítására közel 
7 milliárd forintot biztosított központi 
beruházásként, amit a központi fejlesz-
tései ügynökség bonyolít. Budajenő 
speciális helyzetben van, mivel köztes 
település. A Telki szennyvíz elvezetése 
a domborzati viszonyok miatt Budaje-
nő beiktatásával oldható meg. A másik 
dolog, hogy Budajenőnek viszonylag 
jó állapotban lévő ultramembrán tech-
nológián alapuló korszerű telepe van. 
A központi döntés a regionális telep 
létrehozása, ami rákényszerít minket 
a jövő irányába mutató kísérleti regio-
nális szennyvíztelep megvalósításában 
történő részvételre. Ennek hozománya 
kell hogy legyen a Kossuth Lajos utca 

teljes felújítása, ahol a nyomvonal fog 
menni. A fenti körülmények miatt az ön-
kormányzat nyilatkozataiban elzárkózik 
minden nemű helyi pénzügyi és anyagi 
hozzájárulástól.

Felhívom a figyelmét a bármilyen 
lakossági fogyasztást biztosítóknak és 
szórakozó helyeknek, hogy a közterü-
letet és önkormányzati területet érintő 
rendezvényeket csak önkormányzati 
hozzájárulással szervezhetnek. Ez kü-
lönösen érvényes az egészségügyi ve-
szélyhelyzet időszakára. Ennek elmu-
lasztása esetén bírságra és súlyosabb 
esetben a szolgáltatás részleges bezá-
rására számíthatnak.

Végezetül a COVID-19 vírus nyomása 
alatt sem állhat le az élet. Az egészsé-
günk megóvása a legfontosabb, hogy 
az év hátralévő időszak nem kevés fel-
adatát eredményesen tudjuk elvégezni.

Budai István
polgármester
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. SZEPTEMBER 24-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
BUDAJENŐ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 
SZMSZ-ÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóvá-
hagyta Budajenő Község Ön-
kormányzat SzMSz-ének mó-
dosítását. Az önkormányzat 
alaptevékenységének kor-
mányzati funkciók szerin-
ti besorolását tartalmazó 5. 
mellékletbe is néhány további 
kormányzati funkció beeme-
lése vált szükségessé, részben 
a tevékenységeink változása 
miatt (pl. Magtár és kiállítás 
működtetése), részben jog-
szabályi változások miatt. Az 
elfogadott és megalkotott 
11/2020 (IX.25.) számú rende-
let a honlapunkon megtekint-
hető.

DÖNTÉS A BUDAJENŐI 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL SZMSZ-ÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete, igazgatási feladataik 
ellátására létrehozott, és Re-
meteszőlős, illetve Tök közsé-
gekkel közösen működtetett 
Budajenői Közös Önkormány-
zati Hivatal szervezeti és mű-
ködési szabályzatának mó-
dosítását hagyta jóvá, mely 
megtalálható honlapunkon a 
41/2020 (IX.25.) számú hatá-
rozat mellékleteként.

VÍZIKÖZMŰVEK GÖRDÜLŐ 
FEJLESZTÉSI TERVÉNEK 
FELÜLVIZSGÁLATA 
A Képviselő-testület az önkor-
mányzat szennyvíz víziközmű 

rendszerére 2020. évre elké-
szített és jóváhagyott gördülő 
fejlesztési tervének módosítá-
sát a Felsőerdőalja úti csator-
na rekonstrukció kivételével 
jóváhagyja. 
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az ÉDV Zrt. által az 
önkormányzat szennyvíz 
víziközmű rendszerére elké-
szített 2021-2035. évi gördü-
lő fejlesztési terv felújítási és 
pótlási tervrészét jóváhagyja. 
A gördülő fejlesztési terv be-
ruházási tervrészének tartal-
ma honlapunkon tekinthető 
meg a 43/2020 (IX.25) számú 
határozat a mellékleteként.

A BUDAJENŐI NÉMET
 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNY-
ZATTAL KÖTENDŐ 
KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS 
MEGALKOTÁSA
Budajenő Község Önkor-
mányzata a települési nem-
zetiségi önkormányzattal a 
helyiséghasználatra, a további 
feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vonat-
kozóan közigazgatási szer-
ződésben megállapodott. 
A korábban hatályosított 
megállapodás már az új for-
mában készült el, mint köz-
igazgatási szerződés, egyben 
hatályon kívül helyezve az 
együttműködési megállapo-
dást. Az új szerződés lényegi 
változásokat nem hoz a két 
önkormányzat együttműkö-
désében.  A 44/2020 (IX.25.) 
számú határozat melléklete-
ként megtekinthető honla-
punkon.

DÖNTÉS POSTAI 
SZOLGÁLTATÁS 
JÖVŐJÉRŐL BUDAJENŐN
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete felülvizsgálta a budajenői 
postai feladatellátás lehetősé-
geit a posta jelenlegi épület-
ből való kiköltöztetése után a 
Magyar Posta zrt-vel történt 
előzetes tárgyalások figye-
lembevételével az alábbi dön-
tést hozza:
Budajenő településen a fel-
vételi szolgáltatások ellátását 
önkormányzati vállalkozásba 
veszi, amelyért a Posta köz-
reműködői díjat fizet. Ennek 
keretében az Önkormányzat 
saját ingatlanában, saját alkal-
mazottjával látja el a felvételi 
szolgáltatást, melyhez bizto-
sítja a szükséges bútorokat, 
eszközöket is. A közreműkö-
dői feladatok ellátásához az 
informatikai eszközök bizto-
sítását, és az internet hálózat 
kiépítését, szükség esetén a 
rack szekrény elhelyezését, 
ebben az esetben a MP Zrt. 
vállalja, továbbá az új helyen a 
postahely kialakításában szak-
mai segítséget nyújt (helyszíni 
bejárás). Az Önkormányzat 
részére történő vállalkozásba 
vétel esetén a jelenlegi postai 
portfolió, kivéve a hírlapárusí-
tás és a nem posta komform 
kereskedelmi termékek érté-
kesítése. A házhoz kézbesí-
tést, a küldemények feldol-
gozását, szállítását az MP Zrt. 
látja el. 

FORGALOMSZABÁLYOZÁSI 
DÖNTÉSEK
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete felülvizsgálta egyes ut-
cáiban a forgalmi rendet, és a 
közlekedés biztonságosabbá 
tétele érdekében az alábbi 
forgalomszabályozási dönté-
seket hozza meg:

1) A faluból a Hill-Topra 
vezető újonnan meg-
épített járdát a játszó-

tér vonalában zebrával 
köti össze a lakópark 
felöli oldalon vezető 
járdával. 

2) A Hill-Top bejáratát 
őrző sorompók vé-
delme érdekében az 
útburkolatra egy-egy 
50 cm széles megálló 
sávot fest fel.

3) A Sport u. – Ady Endre 
u. – Szőlőhegyi út cso-
mópontban a parkolás 
megakadályozása ér-
dekében két megállni 
tilos táblát helyez ki, 
40 m-es és kerékbilincs 
kiegészítő táblákkal.

BUDAJENŐI ÓVODA HÁZI-
RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
A Budajenői Óvoda új épület-
be költözésével és létszámnö-
vekedésével az óvoda doku-
mentumait is felülvizsgálták, 
illetve módosították. A képvi-
selő-testület augusztusi ülé-
sén elfogadta az alapító okirat 
módosítását, most pedig a 
házirendet kellett jóváhagyni. 
Felhatalmazták a polgármes-
tert a házirend jóváhagyására.

A TELEPÜLÉS ÉPÜLETEINEK 
PANORÁMA FOTÓZÁSA
A Képviselő-testület a 
Go2maps Hungary Kft-vel az 
önkormányzat által kijelölt 
épületek panoráma fotózásá-
ra és az önkormányzati utak 
Google Maps-en történő ja-
vítására kötendő vállalkozási 
szerződést jóváhagyja. Ennek 
értelmében virtuális bejárást 
tesz lehetővé az alábbi épü-
letekben internetes felületen: 
Magtárépület, Ifjúsági- és 
Zarándokszállás, Hagyomány-
őrzők Háza, Polgármesteri 
Hivatal, Általános Iskola, Tor-
naterem, Óvoda, Péter-Pál 
templom, Szt. Mihály temp-
lom.

ÖNKORMÁNYZATI
 TÁ J É K O Z TAT Ó
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Őszi osztály-
kirándulások

Eddig is nagyon szerettünk kirándulni és a karantén időszak 
után végre elmehettünk közösen is a tanítónénikkel Mária 

nénivel és Neszti nénivel. Az első idei osztályprogramként a 
helyi erdőket, mezőket jártuk. Szeptember 24-én csütörtö-
kön felgyalogoltunk az Anna-Lakhoz és ott jót játszottunk. 
Szerencsére nagyon szép időnk volt.

Utunk során még állatokkal is találkoztunk, láttunk lábat-
lan gyíkot, erdei békát, szajkókat és gyíkokat. Reméljük, hogy 
az ősz folyamán sort keríthetünk több hasonló élménydús 
kirándulásra!

3/A osztály

6.A   ELSŐ NAPJÁRÓL 

Rendhagyó közös 
reggelivel indult

Új tantermek
A Budajenői Általános Iskola két osztálya hamarosan át-

költözhet abba az új épületbe, ami ebben a hónapban 
átadásra kerül. Az épületben két új tanterem, új felszerelés-
sel, bútorokkal várja a 3. b és a 7. osztályt. 

Bár a régi épület termei hangulatosak, jól felszereltek, de 
a két nagyobb létszámú osztály szűkösebben fér el bennük. 

A nagyobb tér könnyebbé teszi a kooperatív munkát, cso-
portmunkát, több lehetőség lesz a mozgásra, foglalkozások-
ra, játékra. A hátul elhelyezett szőnyegen a reggeli nyitoga-
tók bensőségesebbek lesznek, s lehetőséget olyan hasznos, 
tevékenységek, foglalkozások számára, amit a kis terem ed-
dig nem engedett meg.

A gyerekek és a pedagógusok is nagyon várják, hogy itt 
tanulhassanak, dolgozhassanak. 

Köszönjük Budai István polgármesternek azt a kitartó 
munkát, ami nélkül ez a bővítés nem valósulhatott volna 
meg, Az önkormányzat ugyan nem fenntartó, de folyama-
tosan segíti és szívén viseli az iskola sorsát és fejlődéséért 
megtesz mindent.

Mayer Zsuzsa



JEDLIK ÁNYOS FIZIKA VERSENY 

Országos döntőben 
a budajenei diákok!
A korábbi évekhez hasonlóan a 2019/2020-as tanévben is 

szép sikereket értek el tanulóink a Jedlik Ányos Országos 
Fizikaversenyen:

Név Eredmény Érmek

Vingelmann Márton 
3.a 88 % Bronz

Bartha Zsombor                
5.b 100 % Arany

Skapér Zsigmond              
6.b 94 % Bronz

Bartha Ábel                       
7.a 98 % Arany

A járványügyi helyzet miatt a szervezők idén tavasszal 
nem tudták megrendezni a háromnapos döntőt Nyíregyhá-
zán, így a területi fordulóban elért eredmények alapján hir-
dettek végeredményt.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek, Gulácsi-
né Kozma Sarolta tanárnőnek!

Tanulmányi
 kirándulás 3.b

A 3. b osztállyal szeptember elején tanulmányi kirándulás-
ra mentünk Budajenő településen belül.

A tananyaghoz kapcsolódóan vizsgálódtunk: a mező és az 
erdő növényeit, állatait figyeltük meg élőhelyükön. A kirán-
dulásra készülve megtanultuk, hogyan szabad az élőlénye-
ket vizsgálat céljából összegyűjteni. Visszatérve az iskolába, 
a magunkkal hozott növényeket, állatokat meghatároztuk, 
nagyítóval, mikroszkóppal vizsgáltuk, megfigyeltük.

A rovarokat eredeti élőhelyükre engedtük vissza.
Ez a kirándulás megerősített minket abban, hogy mennyi 

felfedezésre váró kincs és szépség van a természetben.
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KEDVES SZÜLŐK! KEDVES OLVASÓK!

Ebben a különleges tanévben az első cikkünk, sajnos 
nem az iskolai életről, hanem az óvintézkedéseink-

ről szól. Iskolánkban különösen ügyelünk a fertőtlenítésre 
és a tisztaságra. Az Érdi Tankerületi Központtól megfelelő 
mennyiségű és minőségű fertőtlenítő szert, maszkot, és 6 
darab infrás hőmérőt kaptunk. Az alábbiakban olvashatják 
a teljeskörű helyi intézkedési tervünket, mely a 431/2020.
(IX.18.) Kormány rendelete alapján készült és egészült ki.

Intézményünkben az idejében elrendelt és szigorúan 
betartatott járványügyi szabályoknak és védekezésnek 
köszönhetően személyes, tantermi oktatás folyik. Ez 
mind a tanulók, mind a szülők és a pedagógusok munkáját 
nagyban segítik.

A védőintézkedéseket ezután is szigorúan tartjuk, és 
betartattjuk.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: 

Blaskó Szilvia 
mb. intézményvezető

BELÉPÉS, BELÉPTETÉS
A tanulókat kísérő szülők, hozzátartozók nem léphetnek 

be az épületbe. Ez alól csak kivételes esetben lehet eltérni 
az intézményvezető engedélyével ,előzetesen megbeszélt 
időpont szerint, ügyintézés céljából és maszkban. 

2020. 10. 01-től minden intézménybe lépő embernek 
hőmérséklet mérésen kell átesnie. Az iskolába csak láz-
talan (37,8°C testhőmérséklet alatti) gyermek és felnőtt 
léphet be!

IGAZOLÁSOK
Betegségből felépülve csak az ezt igazoló orvosi igazo-

lással lehet újra közösségbe jönni.

Ha a szülő előre elkérte a tanulót a tanítási napokra, a 
tanuló nem betegség miatt hiányzik, akkor szülői igazolással 
jöhet iskolába.

 2020.09.01-től a szülő által külön engedély nélkül igé-
nyelhető igazolt napok száma 10 munkanapra (két hét) 
emelkedik.

Óvintézkedések 
a Budajenői Általános Iskolában
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Tisztelt Tankerületi 
Igazgató Asszony! 

Nyugdíjba vonulása alkalmából Budajenő Község Önkor-
mányzata és a Budajenői Általános Iskola közössége ne-

vében köszönjük azokat az eredményes éveket, melyekben 
együtt dolgozhattunk, a szoros kapcsolattartást, települé-
sünk, iskolánk életének figyelemmel kísérését, megnyugtató, 
felelősségteljes szakmai segítségnyújtását, útmutatásait, se-
gítőkészségét, szakmai és emberi hozzáállását, szeretettel és 
törődéssel végzett munkáját. Kívánunk további örömökben 
gazdag éveket, jó egészséget.

 Budai István Rainer Ferencné
 polgármester  intézményvezető

Óvintézkedések 
a Budajenői Általános Iskolában

KÉZFERTŐTLENÍTÉS, 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

Maszk használat
Az iskola mindenkinek kézfertőtlenítő lehetőséget bizto-

sít. A gyakori melegvizes szappanos kézmosást ajánljuk, de a 
saját fertőtlenítő használata ezen felül javasolt. Kézfertőtlení-
tésre minden tanulónak joga és lehetősége van, kivéve a tan-
órák alatt. Szájmaszk viselése a felső tagozatos tanulóknak 
és a tanároknak és iskolai dolgozóknak egyaránt kötelező. 
Kötelező továbbá a maszk viselése az összes tanulónak 
hittan és etika órán. Felsős tanulók vizet - előre a padjuk-
hoz készített üvegekből/kulacsokból akár a tanórák alatt is 
ihatnak.

Iskolai elkülönítő
Ha intézményben tartózkodó gyermeknél lázat, vagy be-

tegség egyéb tüneteit észleljük, (felügyelet alatti) elkülönítő-
be kerül. Az iskola orvost erről azonnal értesítjük, aki megte-
szi a szükséges további lépéseket. Értesítjük az elkülönítőbe 
került gyermek szüleit is, akik kötelesek minél előbb szemé-
lyesen átvenni a tanulót.

Szociális távolságtartás
A lehetőségekhez mérten igyekszünk betartani a szociális 

távolságtartás szabályait.  Ennek érdekében: törekszünk ezt 
támogató tantermi ülésrendek kialakítására a testnevelés-
órát, napközis szabadidős tevékenységet, stb. lehetőség sze-
rint külső helyszíneken tartjuk. Öltözékről napi szinten ennek 
megfelelően kérünk gondoskodni!

Sorakozók
Igyekszünk ezen felül minimalizálni a szervezett várako-

zások (sorakozók) számát. Udvari szünetre való levonulásnál 
sorakozót nem tartunk. Az udvari szünet végeztével az osz-
tályokat egymástól kellő távolságra sorakoztatjuk. Az ebéd-
lőben az ebédre várva egyszerre maximum 5 fő sorakozhat, 
a többiek az ebédlő előtti udvaron várnak a felügyelőtanár 
beléptető jelzésére.

Hibrid oktatás
A szülő írásbeli kérésére a karanténban lévő gyerme-

ke bekapcsolódhat a tantermi oktatásban online módon, 
amennyiben az iskola és szülő részéről is megfelelő technikai 
háttér áll a rendelkezésre. A hibrid oktatás megkezdése előtt 
a szülő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik ar-
ról, hogy a tanóráról kép és hangfelvétel nem készülhet.

Kommunikáció
Mindezekről a tanulókat az első tanítási napon, a szülőket 

az iskola honlapján, illetve az első szülői értekezleten tájé-
koztatjuk.

A tájékoztatás a covid érintettségről aktuális közérde-
kű adatai megtalálhatóak a honlapon.
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Kezdődik az óvoda
A nyár az mindig rövid. Gyorsan véget ér. A strandpapu-

csok még be sem kerültek a szekrény mélyére, az ovi 
előtt máris kíváncsi tekintetű gyerekek kukucskáltak be az 
ablakon, nap mint nap, vajon mi változott meg a nyáron? Kis-
csoportosokat fogadunk be hétről hétre, kezdik el ovis min-
dennapjainkat.

Az idei év minden tekintetben rendhagyó óvodánk életé-
ben. Tavasz óta, a koronavírus terjedését megelőző intézke-
dések átformálták működésünket.. Az épületbe csak maszk-
ban léphetnek be a szülők, gyermekenként egy, valamint 
kézfertőtlenítő használatát kérjük. Október elsejétől mérjük a 
ovisaink testhőmérsékletét érkezéskor, 37,8 fok feletti érték-
nél a gyermeket elkülönítjük, a szülőket értesítjük. Betegség 
esetén csak orvosi igazolással tudjuk visszafogadni a gyer-
mekeket. 9 órakor az ajtókat bezárjuk, az öltöző és a közös 
helységek takarítása történik. Az óvodában használt játékok, 
játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük. Az 
első nevelési évben kerüljük az egész óvodát megmozgató 
nagy létszámú rendezvényeket, csoportonként tartjuk meg a 
Népmese napját, Dióünnepünket, Tök jó hetünket. A szülői 
értekezletet szabad térben, illetve online tartjuk meg. A Már-
ton-nap a fenntartó önkormányzat döntése szerint belsőün-
nepség keretében lesz megtartva. A felvonulás elmarad.

Az előírásoknak megfelelően minden intézkedést meg-
teszünk a gyermekek biztonsága érdekében. Ehhez szoros 
együttműködésre van szükség a szülőkkel, kitartásra, alkal-
mazkodásra, csak így vigyázhatunk a gyermekekre, családokra.

Vén Erika, Maci csoportos óvodapedagógus

Költözünk!
Hej, óvoda, 
óvoda, 
de fényes az ablaka, 
de tágas az ajtaja, 
de szép tiszta 
minden terme, 
zsibong a sok 
gyerek benne; 
olyan, mint egy kacsalábon 
forgó, ékes palota.

(Kormos István: Vackor óvodába érkezik)

Régóta várt pillanat következik a Budajenői Óvodában. 
KÖLTÖZÜNK! Napról napra kísértük figyelemmel, hogy 

épül, szépül az új óvodánk. Búcsút veszünk a régi épülettől! 
Sok kisgyermek indult el falai közül az iskolába, mindig sze-
retettel gondolunk vissza rá. Megöleljük a gesztenyefákat, 
megsimítjuk a régi faajtót, becsomagoljuk az emlékeket. Új 
időszak kezdődik! Modern, nagyobb, korszerűbb épületben 
folytatódik az óvodáskorú gyermekek nevelése. Hat új cso-
portszoba tágas mosdókkal, tornaterem, sószoba, orvosi el-
különítő, többcélú foglalkoztató helység, aula, öltözők, me-
legítőkonyha, irodák, és egy tágas játszókert várja a hangos 
gyermekzsivajt. Hálásak vagyunk, hogy létrejött, megépült, 
egy álom vált valóra. Köszönjük!

Vén Erika, Maci csoportos óvodapedagógus



Nyári élmények
„Itt a meleg itt a nyár, mezítláb jár a nyár”

A nyár rengeteg élményt, izgalmat rejt. Kedves költemé-
nyeken keresztül is felkelthetjük gyermekeink érdeklő-

dését a legmelegebb évszak szépségei iránt.

Nyáron az időjárás egyre melegebbé válik. A nappalok 
hosszúak, az ég gyönyörű kék. Séták során szép felhőket fi-
gyeltünk meg, a lepkéket, rovarokat, bodobácsokat. Mada-
rakat, ahogy elbújnak a fák lombjai közé, de a hangjukat jól 
hallhatjuk. Meglátogattuk a közeli játszótereket is, ahol felsza-
badult hintázással, homokozással, mászókázással mulattuk az 
időt. A nagy melegben, a fák árnyékában egy gombóc fagyi-
val a kezünkben örömteli, hűsítő élményben is részünk volt. 
A nyári szünet után az előző években készült csoportképek, 
egyéni fotók is előkerültek, melyeken igyekeztek a gyerekek 
egymást felismerni.  Nagyon vidám, jókedvű percek voltak! 
„Az én nyaram” címmel sokat beszélgettünk a családban el-
töltött nyári élményekről, sok-sok kincs is előkerült (kavicsok, 
képek), melyekhez történetek, érzések fűződtek. Az átélt él-
mények megmutatkoztak a rajzokban, festményekben is. Sok 
szép alkotás született, melyekre nagyon büszkék vagyunk!

Csulakné Királycsik Sarolta

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülü,
hasát veri a nyári fű,
ez itt a virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
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Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

Épített kincsünk, 
az Öregtemplom

Szeretett településünk északi csücskében elhelyezkedő 
építményt sokan, sokféleképpen nevezték/nevezik. Ami-

kor 1994-ben ebben a faluban telepedtem le, egyértelmű 
volt, hogy a kápolna és kálvária oldalában fogok lakni. A 
műemlék együttes védelmére létrehozott alapítványt ezért 
is neveztük el Kápolna Védalap Budajenő Alapítványnak. En-
nek már több mint húsz éve. 

Az évek során aztán, megismerkedvén a helyi szokások-
kal, elnevezésekkel, különböző megfogalmazások kerültek 
elő. Rá kellett jönnöm, hogy az alapítvány neve nem telje-
sen helytálló. Hiába van a környéken Kápolna utca, Kápolna 
köz, a közös kincsünket a helyi őslakosok, a szép korú hely-
béliek leginkább Öregtemplom-ként tartják számon, vagy 
csak simán kistemplomként emlegetik, de vannak, akik a 
kormeghatározó jelzőt is hozzátéve, Árpádkori templomról 
beszélnek.

A hivatalos megközelítés inkább a Temetőkápolna elne-
vezést használja, utalva arra, hogy ténylegesen a török ura-
lom után, - az 1750-es évektől kezdődően - így is működött. 
A plébánia templomot ugyanis a betelepített németajkú 
lakosság az újonnan épített falu központjában alakította ki. 

A 90-es évek végétől aztán egyre inkább kezdtük temp-
lomként is használni. A pünkösd szombati szentmise már 
régebb óta hagyomány volt, az időpontját a csíksomlyói bú-
csú kezdési időpontjához igazítva tartjuk meg. 

A másik, régebbi hagyományon alapuló Istentisztelet, a 
Mindenszentek napi szentmise.  

Az augusztus 20-i ünnepségeknek az Öregtemplomban 
és az előtte levő téren való megtartása az elmúlt tíz év során 
teljesedett ki. 

A Szilveszter naphoz kapcsolódó Óévbúcsúztató/Újévkö-
szöntő szintén az elmúlt 15 év során vált rendszeressé.

Ezeket az alkalmakat egészíti ki, vagy inkább koronázza 
meg a Szent Mihály napi búcsú. 1996-ban végeztünk egy ku-
tatást. Mai településünk ősének, Jenőnek egyik első említése 
1225-ben fordul elő írásos formában. Ennek alapján tudjuk, 
hogy II. Endre király, a szolgagyőri várjobbágyok Jenőn (in vil-
la Jeneu) lévő két telkét a budai szigeten megtelepedő Szent 
Mihály egyháznak adományozta. Ezzel bizonyítottá vált, hogy 
templomunkat Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Ez 
igen gyakori volt a 800 évvel ezelőtti időkben. 

A 2000-es évek elején már helyi szinten rendszeressé és 
elfogadottá vált a Szent Mihály templom elnevezés és el-
kezdődtek az éves rendszerességű búcsú misék, amelyeket 
szeptember 29-én, illetve az ahhoz kötődő vasárnapon tar-
tottunk meg. Mindez a hagyomány a mai napig él, és bele 
van ivódva a hívek tudatába.

Mára már az írott és online sajtóban, a hivatalos térképe-
ken, sőt még a Wikipedia-n is visszaköszön a Szent Mihály 
templomként való, hivatalos elnevezés, amely jóleső érzés-
sel tölt el. Büszkék vagyunk eleink által épített kincsünkre.

Sey-Pacor Ferenc
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Tisztelt Ebtartók 
és leendő Kutyatulajdonosok!

Egy nyár közepi eset kapcsán ragadtam tollat, amelyről 
most szereztem tudomást. A történet címe a „nem bánt a 

kutya, szelíd” volt, a vége pedig az lett, hogy az eb többször 

megharapta az ismerős gyermek arcát. Az ügyben nyomoz 
a rendőrség. Noha ebtartásról szóló cikkek már jelentek 
meg korábban a Kisbíró hasábjain, most a szülők kifejezett 
kérésére, a további hasonló esetek megelőzésének remé-
nyében írom e sorokat a kutyák kóborlásáról, szökéséről és 
sétáltatásáról szóló szabályokról.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény rendelkezése szerint az állattartó köteles 
gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályo-
zásáról. E szerint a kutya tartási helyét úgy kell kialakítani, 
hogy az ingatlanon kívülre, a közterületre, illetve a szom-
széd ingatlan területére ne juthasson át, mások tulajdoná-
ban kárt ne tegyen, a környező lakóközösség kialakult élet- 
és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

Ezért a „nem tudok kerítést építeni”, „nem fogom láncra 
kötni vagy bezárni” vagy „ez egy eleven kutya”, illetve „Mit 
csináljak? Tavasz van…” és ehhez hasonló kijelentéseket a 
kutya megszerzése előtt fogalmazzuk meg magunkban, mi-
vel a szabályszegés bekövetkeztekor és annak elbírálásakor 
már nem fognak jelentőséggel bírni. 

E jogszabály megsértése esetén a jegyző mint állatvédel-
mi hatóság eljárást indíthat az ügyben, amely során állatvé-
delmi bírság szabható ki, továbbá korlátozható vagy meg-
tiltható az eb tartása, illetve meghatározott építési munka 
végzésére kötelezhető az ebtartó.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény 193. § a) pontja szerinti szabálysértést valósítja meg 
(veszélyeztetés kutyával), „aki a felügyelete alatt álló ku-
tyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja köz-
területre, vagy kóborolni hagyja.” Tehát a veszélyeztetést, 
a pincsi gazdijától a kaukázusi juhászkutya tulajdonosáig 
bármely kutyatartó elkövetheti (nem összetévesztendő a 

veszélyes ebek tartására vonatkozó szabályokkal).
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-

sáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint pedig 
ebet belterületen csak pórázon lehet vezetni, továbbá 
közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az 
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

A fenti szabálysértési ügyekben a rendőrség jár el.
A kutya kóborlásáért és az általa esetlegesen okozott 

balesetekért, károkért kizárólag a kutya tulajdonosa felelős, 
és nem vonható felelősségre a kutya áldozata vagy a kárt 
elszenvedett személy akkor sem, ha „etológiai szempont-
ból nem viselkedett megfelelően” (ez az áldozathibáztatás 
téves retorikája, amelyet az eljáró hatóság nem vesz figye-
lembe, és magam is határozottan elutasítok). 

Senkitől sem várható el (legyen az felnőtt vagy gyermek), 
hogy félelemben közlekedjen utcáinkon, ezért kérem az 
ebtartóktól és a leendő kutyatulajdonosoktól, hogy jogkö-
vető és felelős állattartóként járjanak el mind az állat meg-
szerzésekor (így a fajta kiválasztásakor és a tartási körülmé-
nyek vizsgálatakor is), mind pedig a tartása során!

dr. Kovács Dénes 
jegyző
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Rendőrségi 
felhívás 

Ne adjon 
lehetőséget!

Budajenő és Telki településen jelenleg is számos építkezés 
zajlik. A rendőrség fontosnak tartja felhívni a figyelmet az 

építési területeken felhalmozott építőanyagok, szerszámok 
biztonságos tárolására.

Nyomatékkal kérjük az építkezőket, tulajdonosokat 
és vállalkozókat, gondoskodjanak a milliós értékek őr-
zéséről! Ne hagyják gazdátlanul, felügyelet nélkül sem 
napközben, sem éjszaka! A kívülről nem észrevehető, zárt 
helyen tárolt építőanyag nem kelti fel a bűnös szándékú tol-
vaj érdeklődését.

Amennyiben ismeretlen, gyanús ember(eke)t látnak, ha-
ladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112 segélyhívó te-
lefonszámon!

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM
 RENDŐR 

főtörzs-őrmester
Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Zöldlomb 
hulladék elszállítása

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy november 14-én tör-
ténik a zöldhulladék korlátlan mennyiségben való elszál-

lítása. Kérjük, hogy időben, az előtte lévő napon helyezzék ki 
a zöldhulladékot. A gallyakat kötegelve és a lombhulladékot 
megfelelő zsákokban kell a közterületre kihelyezni, hogy 
az elszállítás gördülékenyen megtörténjen. 

Elektronikai 
hulladék elszállítása

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy október 29-én lehető-
ség nyílik az elektronikai hulladékok leadására. Kizárólag 

Budajenői lakosok élhetnek ezzel a lehetőséggel, és lakcímkár-
tyával igazolva helyezhetik el a kijelölt területen. Kérjük, hogy 
a hulladékot mindennemű csomagoló eszköz nélkül adják le.  
Elektronikai hulladék lerakó helye: Nemzeti dohánybolt 
melletti önkormányzati parkoló
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MÁRIA 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

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.




