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263 tanuló 27 pedagógus és 6, az oktatást 
nem közvetlenül segítő munkatársunk 

kezdte az új tanévet a Budajenői Általános 
Iskolában. 

A nyár folyamán történt személyi vál-
tozások miatt álláshirdetéseket adtunk fel 
a feladatellátás biztosításának érdekében. 
Ezek az álláshirdetések eredménytelenek 
voltak. Pedagógushiány jellemzi régiónkat. 
A magunk erőit vettük számba és az év kez-
désére feladatátszervezéssel, kollégáim ál-
dozatvállalásával sikerült biztonságos szak-
mai környezetben elindítani a tanévet.

A tanévnyitón örömmel tájékoztattuk a 
kedves megjelenteket arról, hogy iskolánk-
ban a nyáron újabb fejlesztések történtek.  
Budai István polgármester Úr és a képviselő-
testület épületünk felelős tulajdonosai, akik 
anyagi ráfordításokkal enyhítik felmerülő 
problémáinkat. Az idén kialakított új infor-
matika terem és az udvari lépcső, valamint a 
homlokzati címer restaurálása teljes egészé-
ben önkormányzati pénzből valósult meg. 

Új fejezet iskolánk életében az is, hogy 
elkészült a tornaterem mellett az a járda, 
amely lehetőséget teremtett arra, hogy is-
kolaudvarunkat csak magunk használhas-
suk. Szeptember elsejétől megszűnt az ud-
varon való átjárás lehetősége. A falu lakói 
a kényelmes járdán tudják a Kossuth Lajos 
utcát elérni. Biztonságosabb lett a zárt tér-
ben a gyerekek élete és a közlekedőket sem 
sodorják el a futkározó gyerekek. Köszönjük 
a település vezetőinek ezt a beruházást is, 
hiszen a szülők részéről gyakori kérés volt az 
udvar lezárása, ami most teljesült. 

A Szülők Iskolai Szervezete a biciklitáro-
ló megvásárlásával és felszerelésével járult 
hozzá ahhoz, hogy kulturáltan és a kerék-
párok állagmegóvására is alkalmas módon 
sorakozzanak a kétkerekű járművek az ud-
varon. 

Az új tanév az iskola életébe is változást 
hoz, hiszen a KLIK rendszerében is változás 
történt. 18 iskola között eddig a Budakeszi 
Tankerülethez tartoztunk, ahol a perbáli és 
herceghalmi iskolával hárman voltunk olyan 

iskola, melyet az állam tart fenn és egyben 
működtetett is. A működtetés okozta anya-
gi nehézségeken úgy enyhítettünk, hogy 
az önkormányzat felé beadott kérésünket, 
miszerint az önkormányzati költségvetésből 
szánjon az önkormányzat anyagi támogatást 
is havi rendszerességgel az iskolára, Budai 
István polgármester Úr a képviselőtestülettel 
együtt támogatta. Köszönjük a település ez 
irányú támogatását, melyet az itt élő tanu-
lókért, az iskoláért vállaltak. A tankerületek 
összevonásával a Pilisvörösvári Tankerülettel 
együtt az Érdi Tankerülethez lettünk csa-
tolva, ez ebben az új rendszerben 48 iskola 
fenntartását, közöttük velünk együtt néhány 
iskola működtetését jelenti. 2017. január 
elsejétől valamennyi iskolát az állam tartja 
fenn és egyben működtetésüket is átveszi. 

Az életpálya modell keretén belül az idei 
tanévben Horváth Szilvia 2. osztályos tanító 
tölt fel portfóliót és az ő minősítésére kerül 
sor. Sok erőt kívánunk Szilvinek a felkészü-
léshez és sok sikert a minősítéshez.

Igazgató és igazgatóhelyettes választás 

volt iskolánkban, mert az 5 évre szóló meg-
bízási időszak lejárt. A választás eredménye-
képpen maradtak a vezetők az intézmény 
élén. Rainer Ferencné igazgató, Muzslainé 
Hauszknecht Cecília alsós igazgatóhelyettes, 
Papp Katalin felsős igazgatóhelyettes. 

Tanulóinkat a nyár után ismét szép tiszta 
környezet várta. Frissen festett falak, lako-
zott parketta. Köszönjük a szülők a termek 
rendbehozatalához nyújtott anyagi segít-
ségét a berendezési tárgyak, függönyök, 
szőnyegek és egyéb eszközök felajánlását, 
megvásárlását.

Tanulóink számára minden lehetőség 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy tanulási köte-
lezettségüknek eleget tehessenek. Az isko-
lában elkötelezetten irányítjuk őket az önál-
lósodásra, a rendelkezésre álló idő hasznos 
eltöltésére. 

Közös szabályokat alkotunk az osztályok-
ban, amelyek vonatkoznak az iskolai közös-
ségre is. A szabályok betartása a biztonság 
egyfajta garanciája. A szeptemberi hónap 
tapasztalata, az hogy a be nem tartott sza-
bályok miatt olyan balesetek történtek, 
amelyek elkerülhetőek lennének. 17.00 óra 
után az iskola zárva tart. Az iskola udvarára 
ezután az időpont után visszatérő gyerekek-
re senki sem vigyáz. Megfigyelésem szerint 
10-20 gyerek is visszajön, és felügyelet nél-
kül használja az udvari eszközöket. Felhívom 
a figyelmet ennek veszélyére.

Az új tanévre eredményes munkát kívá-
nok tanulóinknak, kollégáimnak és sikeres 
együttműködést partnereinkkel.

Rainer Ferencné, igazgató
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„S a pedagógia csodája: hogy maga a pedagógus is ajándék lehet,  
ha van bátorsága szívét lelkét beleadni a munkába.  

S ha nem felejti: mindaz, amit tanít elfelejthető.  
De az, ahogyan tanít, meghatározhatja a másik ember életét.  

Az egyszeri és megismételhetetlen életet.” 

A 2016/2017-es tanév mottójára
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FELHÍVÁS
TISZTELT KUTYATULAJDONOSOK!

A nyári szünidőben, illetve a tanév kezde-
te óta is számos lakossági bejelentés ér-

kezett kóbor ebek befogására a környéken. 
Kedvenceink érdekében is kiemelten fontos 
volna, hogy a háznál tartott ebek megfele-
lően körülkerített területen legyenek tartva, 
illetve megfelelően zárt/felügyelt és karban-
tartott mozgástérrel rendelkezzenek. Az óvo-
da és iskola környékének tisztasága mindenki 
számára kiemelt jelentőséggel bír higiéniai 
szempontból, gyermekeink védelmében. Kér-
jük a tisztelt tulajdonosokat a megelőzés fon-
tosságának figyelembevételével, a kerítések 
megerősítésére, főként az őszi és tavaszi tü-
zelési időszakokban. Kiemelten kérünk min-
denkit a kutyaürülék felszedésére a törvényi 
kötelezettségek betartásával.

Budajenő Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. SZEPTEMBER 22-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Viziközművek gördülő fejlesz-
tési tervének jóváhagyása
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
ÉDV Zrt. által az önkormány-
zat felkérésére elkészített ivó-
víz- és szennyvíz víziközmű 
rendszerére elkészített közép 
és hosszútávú gördülő fejlesz-
tési tervét megtárgyalta és jó-
váhagyta. 

Döntés útterület kisajátítá-
sáról (293/2 helyrajzi számú 
ingatlan)
A Kápolna köz – Szőlő utcai 
útépítési munkák kapcsán 
merült fel a két utca találko-
zásánál található keresztező-
dés, a 293/2 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonjogi rende-
zése. Az ingatlan művelési ága 
„kivett út”. E terület egy 1995-
ben végrehajtott telekalakítás 
során került kialakításra, de 
tulajdonjogát az ingatlan tu-
lajdonosai nem adták át, ezért 
szükséges annak a Pest Me-
gyei Kormányhivatalnál tör-
ténő rendezése. A Képviselő-
testület úgy határozott, hogy 
kérelmezi a budajenői 293/2 
helyrajzi számú ingatlan kisa-
játítási eljárásának megindítá-
sát, és felkéri a polgármestert 
a kisajátítási eljárás lefolytatá-
sára.  

Döntés Bursa Hungarica 
pályázatról 
Budajenő Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete átta-
nulmányozta és megismerte 
a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illető-
leg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázatot, és úgy 
döntött, hogy nem kíván csat-
lakozni a pályázathoz 

Szavazatszámláló bizottság 
tagjának megválasztása
Az október 2-ra kiírt népsza-
vazás kapcsán szükséges volt 
a Szavazatszámláló Bizottsá-
gi tagok nyilatkoztatása, akik 
közül egy fő végleg lemon-
dott a megbízatásról. Így a 
lemondott tag helyét pótolni 
kellett. Budajenő Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete a választási eljárásról 
szóló törvény alapján a Buda-
jenői Szavazatszámláló Bizott-
ságának (001. SZSZB) tagjául 
megválasztotta Papp Keve Ka-
docsa budajenői lakost.

Budajenő településrende-
zési eszközeinek jogharmo-
nizációjához kapcsolódó 
döntések
A folyamatban lévő település-
rendezési eszközök joghar-
monizációja 2015. márciusa 
óta van folyamatban. Az or-
szágos szabályok többszöri, 
jelentős változása, a jogalko-
tás elhúzódása hatással volt a 
település eljárására is. Szüksé-
gessé vált új döntések meg-
hozatala, erre való tekintettel 
a Képviselő-testület elfogadta 
a 2014-2016 között felmerült 
közérdekű és magáncélú fej-
lesztések támogatásáról szóló 
döntést. Az egyeztetés új, tel-
jes eljárásban folyik tovább.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. SZEPTEMBER 22-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Javaslat kitüntetésre (októ-
ber 23.)
Budajenő Község Önkor-
mányzat képviselő-testüle-

te úgy határozott, hogy az 
október 23-i nemzeti ünne-
pünk alkalmából Budajenőért 
kitüntetést adományoz. Az 
érintettet az önkormányzat 
értesíti ki és az október 23-i 
ünnepségen kerül a kitüntetés 
átadásra.

Javaslat nemzetiségekért 
megyei díjra 
Pest Megye Önkormányza-
tának Közgyűlése az egyes 
kitüntető díjak alapításáról 
és adományozásuk rendjéről 
szóló önkormányzati rende-
let értelmében javaslattételi 
jog illeti meg a Pest megyé-
ben működő települési ön-
kormányzatokat. Budajenő 
Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete a Pest Megye 
Önkormányzata által alapított 
NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-ra tett 
javaslatot.
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az Öregtemető és környékének 
rendbetételét, hogy méltó körülmé-
nyek között emlékezhessünk meg 
szeretteinkről. A dolgos kezekre 
2016. október 15-én, szombaton,  
800 órától 1200 óráig számítunk.

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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ami több mint egy rendezvény, hiszen 
összehozza a falu lakóit: családias légkör-
ben jóízű beszélgetésekkel, kiváló progra-
mokkal, házias ízekkel és természetesen 
az elengedhetetlen BOR-ral.

Szeptember 16-án a Hagyományőrzők 
Házában Budai István polgármester nyi-
totta meg a testvérvárosi települések pol-
gármesterei, a delegációk és a település 
lakói jelenlétében immár hagyományosan 
megrendezésre kerülő VII. Kézzel –Szívvel 
kiállítást, ahol Farkasinszki Ferencné Ica 
néni és a budajenői asszonyok kézimun-
káinak legszebb darabjait, valamint Boko-
di Lajosné gyöngyfűző munkáit lehetett 
megtekinteni a péntek esti megnyitótól a 
rendezvény szombati zárásáig.

Szeptember 17-én reggel előző évek-
kel ellentétben, sajnos nem volt kegyes 
hozzánk az időjárás, és némi csúszással és 
sok aggodalommal indult a szombati nap. 
10:00 órától az esőfelhők tovább álltak, 

kis időre kisütött a nap, így ténylegesen 
kezdetét vehette a délelőtti program. A 
gyermekek szórakoztatásáról a Kenderkóc 
Népi Játszóház autentikus játékparkja, és 
kézműves foglalkozásai gondoskodtak, il-
letve a HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat is várta szeretettel a kicsiket és 

Budajenői Szüret és 
Borünnep…
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nagyokat, akik kézügyességüket és tudá-
sukat szerették volna próbára tenni.

A Pincesoron természetesen a nap el-
engedhetetlen résztvevői, a borászok is 
megérkeztek, és kinyitottak. Idén a Bal-
ga Családi Pincészet (Eger), Gradowski 
Szőlőbirtok (Szekszárd), Kincsem Kastély 
Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj), Mozaik 

Borműhely (Etyek) Nyakas Pince (Etyek-
Buda), Reisner Pince (Etyek-Buda), Szöllősi 
Pincészet (Neszmély), voltak a vendége-
ink. Újdonságként kell említeni a Keve 
Manufaktúrát, akik a kiváló borok mellett 
idén pálinkával is színesítették a kínála-
tot. Külön köszönet illeti a Pincetulajdo-
nosokat, akik idén is a vendég borászok, 

borászatok rendelkezésére bocsátották a 
pincéiket, amit a szeszélyes időjárás idén 
még inkább indokolttá és elengedhetet-
lenné tett.

A borászok mellett a helyi illetve kör-
nyékbeli kézművesek és őstermelők ter-
mékeit is megvásárolhatták a rendez-
vényre látogatók, és a gasztronómiai 
különlegességekből sem volt hiány.

Sajnos a jó idő csak átmenetinek bizo-
nyult, és bár már ekkor is szép számban 
voltak látogatók, a szüreti felvonulás szi-
táló esőben zajlott idén. Ám az eső sem 
tudta kedvét szegni a jó hangulatnak, és 
hagyományőrző együtteseink és a vendég 
együttesek is szokásos módon felvonultak 
hagyományőrző ruháikban. A feldíszített 
lovas kocsikon Budai István polgármester 
úr kíséretében részt vett Csenger Zalán 
Zsolt a választó kerület országgyűlési kép-
viselője, továbbá részt vettek a testvértele-
pülések első emberei: Frank Zimmermann, 
Gaildorf polgármestere és Gyergyóditró 
polgármestere, Puskás Elemér, valamint 
Budajenő díszpolgára Gerhardt Schick úr 
és felesége. Megtiszteltek bennünket a 
környező települések polgármesterei is: 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi-
ről, Varga László Perbálról, Tóth Kálmán 
Tökről, Szathmáry Gergely Remeteszőlős-
ről. 
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Ahogy máskor is, a délután 14.30 
órától kezdődött a kulturális program a 
Templom mellett felállított Nagyszínpa-
don. Budai István polgármester mondott 
köszöntőt, és köszöntötte a jelenlévő-
ket. A színpadi programokban fellépett a 
Pántlika Gyermektánccsoport és Szeder-
inda Énekegyüttes, a Gaildorfi Várgárda, 

a Budajenői Hagyományőrző Dalkör, a 
Szivárvány Havasán Népdalcsoport, a Kék 
Szivárvány Néptánccsoport Ditróból és a 
Budajenői−Telki Székely Társulat.

A gyerekeket a Kispárna Mesezenekar 
repítette a zene szárnyán a mesék birodal-
mába, kedves dalaikkal betekinthettünk a 
gyermekek mindennapjaiba. 

Az Öregház Étterem udvarán a Kár-
pátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 
előadásában Vidnyánszky Attila rendezé-
sében Szigligeti Ede: Liliomfi című szín-
darabja volt látható, sajnos az időjárás az 
előadásnak sem kegyelmezett, a délutáni 
viszonylagos kellemes napfényes idő, este 
ismét esővel zárult, így a színdarab vége 
elmaradt, bár sikeréből ez sem vont le sze-
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mernyit sem. Az előadás a Bethlen Gábor 
Alap és Budajenő Község Önkormányzata 
támogatásával valósult meg.

Az esti nagy koncert főszereplője az Is-
merős Arcok zenekar volt, koncertjük óri-
ási sikert aratott, utána pedig hajnal egyig 
volt lehetőség táncolni az ugyancsak szín-
vonalas rock’n roll örökzöld slágereket 
játszó Luxemburg Rádió zenekar számai-

ra. Összességében elmondható, hogy bár 
az időjárás idén nem volt túl kegyes hoz-
zánk, ám a rendezvény látogatottságából 
és színvonalából ez vajmi keveset vont le.

Ezúton is szeretném megköszönni 
mind a szervezésben, mind a  gyakorla-
ti megvalósításban közreműködő Falu-
gondnokság, az Önkormányzati dolgozók, 

a Polgárőrség és az Óvoda dolgozóinak 
odaadó munkáját, melyek nagyban hoz-
zájárultak a rendezvény színvonalas meg-
rendezéséhez.

Bízom benne, hogy jövőre kicsit kegye-
sebb időjárási körülmények között ismét 
találkozunk.

M. Csikai Andrea, megbízott szervező
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A hagyományoknak megfelelően a Né-
met Hagyományőrző Dalkör kórusta-

lálkozót rendezett. Budakesziről, Csolnok-
ról, Tarjánból és Zsámbékról érkeztek az 
együttesek.

Az összejövetel a magyar és a magyar-
országi németek himnuszának éneklésé-
vel kezdődött. Reisner Feri volt a műsor-
közlő, aki családias hangulatot teremtve 
hívta színpadra a szereplőket. A megjelen-

Kórustalálkozó 
Budajenőn
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teket a budajenői kórus nevében Taródi 
Marika köszöntötte. Mindegyik csoport 
színvonalas műsorral emelte az együttlét 
fényét. A résztvevőket Budai István pol-

gármester köszöntötte a csolnoki kórus 
előadása után, akik lírai dalokkal szórakoz-
tattak bennünket. Polgármester úr jelezte, 
hogy a Magtár felújítása elkezdődött, az 

első szint az idén, a második szint jövőre 
kerül átadásra. Elképzelhető, hogy a leg-
közelebbi találkozót már az ottani kiállító 
és rendezvény teremben tarthatjuk. Fon-
tos felelősségünk a hagyományok ápolása 
táncokkal, énekekkel, közösségi együttlé-
tekkel – hangsúlyozta Budai István. Az 
Önkormányzat nevében Polgármester úr 
ajándékokkal köszöntötte a megjelent 
együtteseket.

A találkozót közös énekléssel, tánc-
cal, finom ételek és italok fogyasztásá-
val zártuk. A talpalávalót a tarjáni „Echo” 
gyermek sramli zenekar fiatal muzsikusai 
szolgáltatták. Örömmel vettük, hogy a 
találkozóról fényképek és felvételek is ké-
szültek.

Köszönetet mondunk Budajenő Köz-
ség Önkormányzatának, hogy biztosította 
a Kórustalálkozó helyét, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak a sikeres 
megszervezésért és a lebonyolításért. Kö-
szönetet mondunk még a segítőknek és a 
támogatóinknak!

 Hargitainé Bárczy Orsolya
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A budajenői Szent Mihály templomban, 
szeptember 25-én, vasárnap délután 

tartotta meg hagyományos ünnepi misé-
jét Gábor Atya. A misét követően az egy-
begyűltek megtekinthették a stációépít-
ményekbe felhelyezett keresztút jeleneteit 
ábrázoló képsorozatot, melyet Gábor Atya 
a helyszínen megszentelt. A keretezett, 
zománcozott fémtáblákból álló soroza-

tot a Mária Rádió és a Mária-út Egyesü-
let ajánlotta fel Budai István polgármester 
úrnak és Budajenő községnek. A képek 
véglegesen akkor kerülnek be a falfülkék-
be, amikor elkészülnek és felszerelésre 
kerülnek a kovácsoltvas rácsok is, melyet 
a képrögzítéseket kivitelező Szűcs Ernő 
készít majd el. Az ünnepség végén a közel 
50 fős társaságot vendégül látta Budajenő 

Község Önkormányzata egy kis pogácsá-
ra és üdítőre, melyet Reisner Tamás bo-
rász és képviselő rozéborával öblítettünk 
le és a szeptember végi naplementében 
gyönyörködve alkalmunk volt beszélgetni 
is egy kicsit. Minden segítő résztvevőnek 
köszönjük a munkáját!

Kuli László, alpolgármester

Szent Mihály napja
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Ez év október 1-én ünnepel-
tük meg a Gyergyóditróból 

és Gyergyóremetéről kitelepí-
tett Börvelybe és onnan Buda-
jenőre és Telkibe áttelepített 
székelyek 70. évfordulóját.

Az ünnepség szombaton 
délután négy órakor kezdő-
dött Bartos Gyárfás önkor-
mányzati képviselő úr beve-
zetőjével. A Budajenő-Telki 
Székely Társulat meghívására 
Nagy József gyergyóremetei 
történész úr színvonalas elő-
adás keretében adott erről az 
időről történelmi dokumentu-
mok és levéltári adatok által 
alátámasztott, tárgyilagos és 
megszívlelendő útmutatást a 
ma emberének. A szép szá-
mú közönség első soraiban 
azok a Budajenői, Telki és Bia-
torbágyi idős emberek ültek, 
akik 2015-ben interjút adtak, 
ahhoz a filmhez, mely a szé-
kelyek kitelepítését idézi fel. A 
film várhatóan jövőre jelenik 
meg.

Az előadást követően a 
Budajenői Péter Pál Katolikus 
Templomban a 70. évforduló 
alkalmával szent misét tartott 
Harkai Gábor atya. A mise 
végén közösen elénekeltük a 
Székely himnuszt. 

A templom előtti kopja-
fánál koszorút helyezett el 
a Budajenői Önkormányzat 
képviseltében Bartos Gyárfás 
és Kompp György képviselők, 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat részéről Herb József 
elnök és a Biatorbágyi Székely 
Kulturális Egyesület nevében 
László Ferenc, valamint a Bu-
dajenő-Telki Székely Társulat 
elnöke Szabó Attila. A koszo-
rúzást követően a Himnusz 
eléneklésével zárult a meg-
emlékezés.

Szabó Attila
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Rendkívüli tűzriadó 
az iskolában

KÉPES BESZÁMOLÓ SZEPTEMBER 2-RÓL

BARÁTKOZÓ

Augusztus 29-én az első osztályosok és szüleik bensősé-
ges „Barátkozón” vettek részt az iskola udvarán. Megis-

merkedtek egymással és a leendő tanító nénikkel. Körjátékot 
játszottak az óvó néni segítségével, a tanító nénikkel pedig 
izgalmas sorversenyen vettek részt. Zárásként a gyerekeket 
megvendégeltük, a szülők pedig hangulatos beszélgetést 
folytattak a vendégváró falatok mellett.

Így elsőseink ismert környezetben és biztonságba kezdhet-
ték meg iskolai életüket.

Andi néni, (György Andrea)
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Nyelvparádé 2016

Szeptember 9-én az osztállyal a Nyelvparádén jártunk. Főként az angol és a német 
nyelvekkel foglalkoztunk, mi nyolcadikosok. Minden állomáson találkoztunk érde-

kesebbnél érdekesebb tanfolyamokkal, amelyeket bemutattak nekünk, hátha kedvet 
kapunk hozzájuk a jövőben.  Több helyen kaptunk gondolkodtató feladatokat, melyek 
által új tapasztalatokat szereztünk a német nyelvvel kapcsolatban. 

Páran az osztályból még nyelvvizsgát is írtak, hogy teszteljék a tudásukat. Jutányos 
áron hozzájuthattunk a jobbnál jobb idegen nyelvi szótárakhoz, szómatricákhoz és 
könyvekhez. Természetesen bele-bele olvasgathattunk, és nagyszerű írók regényeit is 
megvehettük ott, persze idegen nyelven. Emellett számos intézet is a helyszínre jött, pl.: 
Az Osztrák Intézet, a Cervantes Intézet, a Goethe és a Francia Intézet is. Különböző tesz-
teket töltöttünk ki, amikért kitűzőket és értékes ajándékokat kaptunk, és persze tudást. 
Beülhettünk nyelvi előadásokra is.

Nekem személy szerint nagyon tetszett a Nyelvparádé, többek között azért, mert 
maradandó élményt szereztem, új dolgokkal gyarapodott a német tudásom, és csomó 
tanfolyam felkeltette az érdeklődésemet.  

Bíró Boglárka 8. osztályos tanuló

EGY MÁSIK 8. OSZTÁLYOS FIÚ TOLLÁBÓL:

Szeptember 9-én a 8. osztály részt vett a budapesti Nyelvparádén, ahol tudásuknak 
megfelelően tudtak próbanyelvvizsgát csinálni . Rengeteg nyelviskola vett részt a 

programon. Volt ahol akár szóban is felmérték a szóbeli tudásodat. Én magam egy 
angol írásbelit próbáltam megcsinálni, ahol észrevettem, hogy még sokat kell fejlőd-
nöm a középfokhoz. Kipróbáltam volna még sok dolgot csak már nem volt időm rá. 
Rengetegen vettek részt a programon, sokan azért is mert nagyon sok könyvet kedvez-
ményesen tudtak megvenni. Szerintem nagyon érdemes kipróbálni. Főleg azoknak, akik 
nyelvvizsga előtt állnak és nem biztosak tudásukban. Néhány nyelviskolánál lehetett 
leadni egy lapot, amin kérdések voltak rajta, ami alapján sorsolnak, és akit kihúztak, az 
részt vehet egy választható tanfolyamon. Én élveztem, főleg hogy a barátaimmal voltam 
egy csoportban. Mindenkinek ajánlom!
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Már én is óvodás vagyok

Szeptember elsejétől hétről hétre új kisóvodások érkeztek a Micimackó csoportba. 
Izgatottan keresték a jelüket az öltözőben, és még izgatottabban kapaszkodtak 

szüleik kezébe, egy utolsó utáni puszira, ölelésre. Nem könnyű az elválás. Néha pár 
perc is elég és indulhat a játék, néha kicsit több kell. Az egyik kislány pár napos szo-
morkodás, sírás- rívás után rám nézett, majd közölte „már nem sírok, dolgom van”. 
Ismerkedünk egymással, az ovis élettel, keressük a másikhoz vezető utat. Az egyik 
gyerkőc érkezés után rögtön elvonul az ablakhoz és megfigyeli milyen az idő, ki tu-
dunk e menni az udvarra? A másiknak minden reggel lerajzolom az anyukáját egy 
szívecskébe, ez nyugtatja meg. Kiscsoportosok, akik minden nap kicsit hősök és az idő 
múlásával egyre otthonosabban mozognak az oviban. Már ők is óvodások.

Vén Erika óvó néni

„Aranyos Ervin: 

Búcsú az óvodától
„ Elbúcsúzom, elballagok,
  ősztől iskolás leszek.
  Óvó néni, kis barátok,
  de jó volt itt veletek.”

Ismét eltelt egy év és búcsút kellett ven-
nünk az iskolába készülő nagycsoporto-

sainktól. Izgatott gyermekarcok gyülekez-
tek az óvoda előtt. Hátukon iskolatáska, 
arcukon mosoly, szemükben várakozással 
teli kérdés. Milyen lesz az iskola? 

Miközben szorosan fogták szüleik ke-
zét, megérkeztek a „nagyok”. Az iskolá-
sok, akikkel kézen fogva elindultak egy új 
úton. Egy színes, izgalmakkal teli, sokszor 
bizony kacskaringós úton. 

Céljaik és álmaik eléréséhez kívánunk 
nekik sok sikert, kitartást! 

Soha ne feledjétek, régi óvodátok min-
dig tárt karokkal vár benneteket!

A Budajenői Óvoda óvodapedagógusai
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MEGHÍVÓ
Hagyományunkhoz híven

2016. november 11- én, pénteken,
17 órai kezdettel tartjuk 

MÁRTON–NAPI 
LÁMPÁS 
FELVONULÁSUNKAT

A felvonulásra és az azt követő műsorra  
mindenkit szeretettel várunk!

JÖJJENEK A KICSIK-NAGYOK, OVISOK ÉS ISKOLÁSOK,  
SZÜLŐK ÉS NAGYSZÜLŐK, VALAMINT A BARÁTOK IS!

 

Gyülekező: 16 óra 45 perckor az Óvoda előtt!
Budajenői Óvoda

www.budajenoiovi.eu

Alapítványunk – törvényi kötelezettsé-
gének is eleget téve – minden évben 

közzé teszi gazdálkodásának főbb vona-
lait, ezzel is biztosítva, hogy támogatóink 
egy általános képet kaphassanak arról, 
hogy az általuk befizetett összegek, az 
SZJA 1 % címén részünkre juttatott forrá-

sok a fontosnak és támogatásra méltónak 
ítélt célok finanszírozására lettek fordítva. 

Az Alapítvány bevételének legnagyobb 
hányadát immár az 1 % felajánlások ké-
pezik, ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki az adóbevalláskor Alapítványunk adó-
számát jelölte meg! E mellett azonban 
továbbra is fontos, és semmiképpen nem 
elhanyagolható bevételi forrást jelent a 
karácsonyi vásár, illetve a Márton-nap. 
Magánkezdeményezések, mint például a 
Moziklub, a Garázsvásárok bevételei is az 
ovisok alapítványát támogatják. A gyer-
mekek által az ovi udvarán gyűjtött hatal-
mas mennyiségű gesztenye nem csak a 
gesztenyebabák alapanyagául szolgál, de 
leadva nem kevés pénzzel gyarapítja az 
alapítvány kasszáját, továbbá a műanyag 
kupakok gyűjtése és leadása is folytató-
dott 2015-ben. Az ötforintos üvegek is ki 
voltak helyezve, sok kicsi sokra megy ala-
pon ide is szép számmal gyűltek az érmék. 

A 2015. évben Alapítványunk a koráb-
bi tevékenységét folytatva továbbra is ki-
emelten fontosnak tartotta gyermekeink 
szórakozását és kulturális fejlődését elő-
mozdító programok támogatását, illetve 
a Budajenőre jellemző székely és német 
nemzetiségi hagyományok megismerésé-
nek fontosságát is szem előtt szeretnénk 
tartani. Mindezek figyelembe vételével 
az Alapítvány támogatásával került meg-
rendezésre a januári német nemzetiségi 
hét, majd egy hónappal később a szé-
kely hagyományok ápolásának jegyében 
megrendezett programok. Márciusban az 
Utazó Planetárium előadása varázsolta el 
a kicsiket. Áprilisban az immár hagyomá-
nyossá vált Ovisok tavasza rendezvény-
sorozat minden eleme (kézműveskedés, 
virágültetés, koncert stb.) teljes egé-

szében alapítványi forrásokból zajlott. 
A gyermeknapi programok ez évben a 
budakeszi Vadasparkban kerültek meg-
rendezésre, szintén az Alapítvány anyagi 
segítségével. Ősszel a szintén hagyomá-
nyos Dióünnep teljes költségét fedezte 
az Alapítvány, ekkor is volt többek között 

kézműveskedés, süteménysütés, minden, 
ami a dióval kapcsolatos, a gyerekek és 
szüleik a programsorozat zárásaként nagy 
sikerű koncerten vehettek részt. Végül té-
len, az év zárásaként Mikulás bácsi tarisz-
nyáját is megtömtük mindenféle jóval. 

A 2015. év gazdálkodása egyértelműen 
stabil volt, az Alapítvány bevételei szinte 
kivétel nélkül fedezni tudták a tervezett 
kiadásokat. 2016-ban ugyanezzel a len-
dülettel mentünk tovább, reméljük, hogy 
az idei évet hasonló pozitív adatokkal és 
nem utolsó sorban élményekkel zárhatjuk 
majd. 

dr. Kovácsné dr. Pokorádi Zsófia
az Alapítvány kuratóriumának elnöke

Beszámoló 
AZ „A BUDAJENŐI ÓVODÁSOKÉRT” 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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Karitász Hírek

A Karitászcsoport is megújult lendület-
tel vág neki az ősznek. Az előző tanév 

végét követően megrendeztük szokásos 
Karitásztáborunkat – ezúttal a telkiekkel 
csak egy délutáni játék volt közös, egyéb-
ként a résztvevők budajenői gyerekek vol-
tak, akik a hírek szerint nagyon élvezték 
ezt az új felállást is. Köszönet illeti Polgár-
mester urat, akinek engedélyével főhadi-
szállásnak használhattuk a Hagyományőr-
zők Házát s mellette az iskola sportpályáit, 
valamint köszönjük a vendég-segítők 
részvételét, benne a falubeli fiatalokét, 
akik kedvesen foglalkoztak „gyerekeink-
kel”. Sok munka és ötlet volt a szervezés-
ben, és a karitász önkéntesek jó együtt-
működése és odaadó részvétele révén a 
megvalósítás is a tervek szerint sikerült. 

A húsvéti tartós élelmiszergyűjtés után 
két alkalommal mutatkoztunk a Falu ren-

dezvényein, június végén és szeptem-
berben. A Falunapon ezúttal a Dombte-
tő Egyesülettel közös adománygyűjtést 
szerveztünk, a támogatásért hálából házi 
süteménnyel kínáltuk a vendégeket. A be-
vételből – a Dombtető Egyesület kérésére 
– egyrészt a Kézimunkakör kapott, más-
részt a Karitászcsoport kasszája gyarapo-
dott, hiszen az év második felében mindig 
sok feladat adódik, amihez pénzre van 
szükségünk. Köszönjük a Dombtető házi-
asszonyainak igen jó sütijeit; aki kóstolta, 
mindenki dicsérte a sok finomságot. A Ka-
ritászcsoport megjelent a Borünnepen is, 
ezúttal is jeleskedtek amatőr cukrászaink 
és ismét került egy kis pénz a bugyellá-
risba.

Szeptemberben sikerült néhány csa-
ládunkat iskolakezdési adománnyal se-
gíteni, a korábbi gyakorlat helyett most 
többen kaptak, bár természetesen mindez 
csak apróság a sok váratlan kiadáshoz ké-
pest. További terveink is vannak azonban: 
november 20-án vasárnap 12.00 órától a 
Hagyományőrzők Házában ismét sor ke-
rül a Krumpliebédre, amikor – egy évben 
egyszer – az aznapi családi ebédre szánt 
összegeket várjuk a gyűjtődobozba, hogy 
helyette főtt krumplit és megkülönböz-
tetetten jó társaságot kínáljunk adakozó 
kedvű vendégeinknek.

Feladatunk számtalan: új iskoláskorú 
gyerekeink vannak, ismét bővült a támo-
gatottak köre, kezdődik a fűtési szezon 
és lassan jönnek az ünnepek… Köszönjük 
Budajenő empatikus lakosainak rendsze-
res támogatását és bízunk benne, hogy 
továbbra is számíthatunk Önökre.

Budajenői Karitászcsoport 

SEGÍTÜNK SZÓVAL, TETTEL, SZERETETTEL

Budakeszin 
jártunk…

2016. október 1-jén részt vettünk 
Budakeszin a 15. kórustalálkozón. 

Kőrösi Ágoston köszöntötte a jelenlé-
vőket, köztük Kőrösiné dr. Merkl Hil-
da egyetemi adjunktust, a Budakeszi 
Széchenyi Baráti Kör alapító elnökét, 
Schrotti János Budakeszi Német Ön-
kormányzat elnökét, Hidas Mátyás 
Budakeszi díszpolgárát és Ligetfalvi 
Károlyt, a Hagyományőrző egyesület 
elnökét, Szikla Csaba fúvószenekar ve-
zetőjét, valamint a megjelent kóruso-
kat és a résztvevő vendégeket.

Az eseményt a Donauschwaben 
wirden wir genannt… című dal elének-
lésével és Ligetfalvi Károly kedves sza-
vaival kezdtük, aki emlékeztetett az 
elmúlt 70 év örömeire, bánataira, s ez-
zel együtt szép és tartalmas délutánt 
kívánt a kórustalálkozón megjelen-
teknek. A szót Schrotti János vette át, 
aki ugyancsak történelmi áttekintés-
sel kezdte beszédét. A kitelepítés sok 
családot, közösséget bontott meg, de 
most az a célunk, hogy német öntu-
dattal, az identitás, a kultúra és a vallás 
segítségével találjuk meg a helyünket. 
A kórustalálkozót a zsámbéki kórus 
kezdte, majd a Várgesztesről érkezett 
együttes szép műsorát hallhattuk. Bár 
kevesebb résztvevővel, de mi is kitet-
tünk magunkért. Minket a Tarkabarka 
Óvoda szülői Tánccsoportja, aztán az 
érdiek Rozmaring Nemzetiségi Kórusa 
követett, majd a Soroksári Férfikórus 
fokozta a hangulatot. A műsort a há-
zigazdák műsora zárta, akik Tercsi né-
nire emlékezve műsorukat női kórus, 
férfi dalárda és vegyes kórusi dalokból 
álló összeállítással zárták.

A jó hangulatú rendezvényt közös 
énekléssel, jó beszélgetésekkel, tánc-
cal és finom ételek, italok fogyasztá-
sával zártuk. 

Hargitainé Bárczy Orsolya
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Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak- hangzik a 
Magyar Szabadság Évének szlogenje. A mottó szellemében, Buda-
jenő Község Önkormányzata november 4-én, az Emlékezés Nap-
ján, filmvetítéssel tiszteleg a történelmünk során gyakran többszö-
rös túlerővel szemben hazájukat önfeláldozóan védő minden ma-
gyar hős előtt. A megemlékezés keretében levetítésre kerül a  

 című, játékfilmes ele-
mekkel tarkított dokumentumfilmje, melyben megszólalnak a 
harcokban részt vevő veteránok is. A film a Magyar Királyi 65. sz. 
Határvadász Csoport történetét mutatja be, akik a Gyergyói hava-
sokban, az Árpád-vonalon védték az ezeréves határt a Vörös Had-
sereg túlerejével szemben.  
A filmvetítésen vendégünk lesz 

, a film egyik társrendezője, aki mesél nekünk a film elkészí-
tésének körülményeiről és további történelmi tényekkel gazdagít-
ja a látottakat.  

Meghívó 
filmvetítésre 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a  

Hagyományőrzők Házában  
november 4-én, 18 órakor.  
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MEGHÍVÓ 
 

Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójának tiszteletére rendezett  

az Általános Iskola tornatermében 2016. október 23-án, vasárnap, 930 órai kezdettel. 
PROGRAM: 

Himnusz. 
Ünnepi beszédet mond Kuli László alpolgármester. 
Budai István polgármester Budajenőért kitüntetést ad át. 
Általános iskolások műsora. 
Szózat. 

Az 1956-os felújított emlékmű átadása és megkoszorúzása a Fő téri emlékparkban. 
A rendezvény a 1030 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul a Szt. Péter-Pál templomban. 

Emlékezzünk együtt, ünnepeljünk közösen! 
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. 

 

 
Az emlékmű felújítása a 

       
támogatásával valósult meg.

 
 

Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy koszorúzási szándékukat 2016. október 20-ig jelezni 
szíveskedjenek (telefonon: 371-068, vagy e-mailben: titkarsag@budajeno.hu) az Önkormányzatnál. 

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.


