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Köszöntöm a budajenői Kisbíró lapjait 
forgató valamennyi Tisztelt Olvasót! A 

2014. év több szempontból kiemelt fon-
tosságú mind a lakosság, mind az Önkor-
mányzat, mind pedig a Hivatal számára. 

Ez évben három, az ország sorsát meg-
határozó választást tartunk Magyarorszá-
gon, amelynek lefolytatása kiemelten fon-
tos feladat az Önkormányzat és a Hivatal 
számára. Bizonyára ez alkalommal is az 
indulatok fellángolása várható, hiszen az 
április 6-ára kitűzött országgyűlési képvi-
selő választás kampánya még hivatalosan 
el sem kezdődött (a 3/2014. (I. 20.) KIM-
rendelet vonatkozó rendelkezése szerint 
ugyanis a kampányidőszak 2014. február 
15-étől 2014. április 6-án 19.00 óráig tart), 
és máris a híradások döntő része a politi-
kai ellenfelek csatározásaitól visszhangos. 
E hatás alól nyilván a budajenői polgárok 
sem tudják kivonni magukat, mégis azt re-
mélem, hogy a kampány negatív hatásait 
nem engedik be a falu hétköznapjaiba. 
A békesség és a rend fenntartása a helyi 
választási szervek törvény adta feladata, 
de nagyon bízom benne, hogy e feladat 
egészen a választás napjának lezárásáig 
formális marad.

A választás előkészítése már gőzerővel 
folyik a különböző szintű választási iro-
dáknál, így a Hivatalunkban is. A válasz-
tópolgárok tájékoztatást kaptak a Nem-
zeti Választási Irodától, amelyben a már 
beadható nyilatkozatokról tájékoztatták 
a szavazókat. Február 7.–17-éig pedig 
megküldik az értesítést a szavazóköri név-
jegyzékbe vételről is. Amennyiben a ka-
pott tájékoztatásokat követően kérdéseik 
merülnek fel, a Hivatal kijelölt dolgozói 
ügyfélfogadási időben készséggel állnak a 
rendelkezésükre.  

Budajenő, Remeteszőlős és Tök község 
önkormányzatai 2013. január 1. napjával 
hozták létre a Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatalt, budajenői székhellyel. 
Az egyéves együttműködés tapasztalatai 
alapján, a 2014. évi költségvetés meg-
tervezése érdekében éppen e napokban 
vizsgálják felül a Hivatal működését és 
fenntartását a három tagönkormányzat 
képviselő-testülete. 

Néhány gondolatban magam is össze-
gezném az egy év tapasztalatait. Már év 
elejétől nyilvánvaló volt előttünk, hogy a 
2013. évi költségvetési törvényben jóvá-
hagyott létszám, és az az alapján biztosí-
tott állami támogatás mellett a működés 
nem biztosítható. Ez elsősorban a Töki 
Kirendeltség esetében okozott súlyos 
problémákat, mivel a Zsámbéki Körjegy-
zőségtől kiválás nem ment zökkenőmen-

tesen, továbbá a feladatokat teljesen új 
emberekkel, és csupán két fő teljes és egy 
fő részmunkaidős dolgozóval kellett el-
látnunk. A folyamatos működést itt csak 
további plusz energiák mozgósításával, és 
− átmeneti jelleggel − a munkák kiszerve-
zésével lehetett biztosítani, melynek fede-
zetét Tök Község Önkormányzata a saját 
bevételei terhére biztosította.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a közigaz-
gatás átszervezése, így a járási rendszer 
kialakítása, az államigazgatási szervezet-
rendszer jelentős megváltoztatása szinte 
valamennyi munkaterületünkön a jogsza-
bályok megváltozását, s ezzel a feladatok 
megnövekedését (köztük a különböző 
szervezetek felé, jogszabály alapján köte-
lezően - és tipikusan igen rövid határidő-
ben, - tömegesen nyújtandó adatszolgál-
tatás teljesítését), illetve újragondolását 
eredményezte. Még a folyamatosan és 
biztonságosan működő hivatalokat, Buda-
jenőt és Remeteszőlőst is komoly erőpró-
ba elé állította. Az átszervezés folytatódik, 
s noha a járás által átvett feladatok az 
ügyszámainkban alig jelentettek változást, 
újabb és újabb feladatok kerülnek vissza, 
vagy kerülnek újonnan a Hivatalhoz.

Az év közbeni további tapasztalatok 
alapján bizonyosságot nyert, hogy Tökön 
a meglévő állománnyal nem biztosítha-
tó az önkormányzati és államigazgatási 
feladatok zavartalan ellátása, valamint a 

Remeteszőlősön heti egy napot dolgozó 
adóügyekkel foglalkozó kolléga jelenléte 
is kevésnek bizonyult, így ezek orvoslására 
születtek javaslatok a 2014. január 24-én 
megtartott Polgármesterek Tanácsa ülé-
sén, amelyről a következő hetekben dön-
tenek majd a tagönkormányzatok képvi-
selő-testületei.

A fent említett, valamint a napi és állan-
dó jellegű feladatok mellett olyan kiemelt 
témákban végeztük és végezzük el a hi-
vatali teendőket, mint a közszolgáltatások 
átszervezéséből eredő feladatok (ivóvíz-, 
szennyvízszolgáltatás újraszabályozásából 
eredő feladatok, hulladék közbeszerzés 
lefolytatása, a temető üzemeltetés visz-
szavétele stb.); a helyi adók szabályozása 
és e rendeletek végrehajtása, valamint a 
behajtás folyamatos erősítése; az átfogó 
építésügyi és szociális jogszabály − a mó-
dosításokra tekintettel − a helyi szabályo-
zás felülvizsgálata; pályázatok készítése és 
a megnyert pályázatok végrehajtása stb.

Úgy érzem, hogy az ismertetett ne-
hézségek ellenére a budajenői polgárok 
és a Hivatal egyéb ügyfelei részére fo-
lyamatosan biztosítani tudtuk és tudjuk 
a színvonalas ügyintézést, és munkánk 
a falu és közössége érdekeit szolgálták 
és szolgálják. Mindhárom településen e 
szellemben kívánjuk végezni a dolgunkat 
a 2014. évben is.

 dr. Kovács Dénes, jegyző

A jegyző válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JANUÁR 23-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Településrendezési 
eszközök módosítása
A településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatosan 
az államigazgatási szerve-
zetekkel, és az érintett tele-
pülési önkormányzatokkal a 
véleményeztetés megtörtént. 
A beérkezett észrevételeket, 
javaslatokat a képviselő-tes-
tület megismerte, a 2013. nov-
ember 28-ai testületi ülésen a 
98/2013.(XI.28.) - 107/2013.
(XI.28.) számú határozatokban 
döntött azokról.

A testületi döntés alapján 
a tervezők véglegesítették a 
tervezetet, melynek elfoga-
dása ellen a megyei főépítész 
kifogást nem emelt, az egyéb 

észrevételeit az alátámasztó 
munkarészekben a tervezők 
kijavították. Az állami főépítész 
is megküldte végső szakmai 
véleményét, mely nem tartal-
mazott olyan konkrét jogsza-
bályi hivatkozást, mely szerint 
a jóváhagyandó munkarészek 
ellentétesek lennének maga-
sabb rendű jogszabállyal. Jelen 
módosítás során változott a 
településszerkezeti terv (TSZT) 
és a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ).

Képviselő-testület a Budaje-
nő község településszerkezeti 
tervéről és annak leírásáról 
szóló 64/2011.(IX. 08.) hatá-
rozattal módosított 104/2006. 
(IX. 21.) önkormányzati hatá-
rozat módosításáról döntött. 
Továbbá elfogadta Budajenő 
község helyi építési szabály-
zatáról szóló rendeletmódosí-
tást, amely honlapunkon meg-
tekinthető.

Kérjük, 
támogasson 
minket adója 

1%-ával
Adószámunk: 

18270648-1-13

Fiókgyógyszertár 

nyílt Budajenőn
A gyógyszertár épületének végleges elkészültéig 

– ideiglenesen a Posta mellett – a Kossuth 
Lajos utca 6. szám alatt, 2014. február 3-án 

kezdte meg működését a fiókgyógyszertár, ami  
jelentősen hozzájárul községünk egészségügyi 

szolgáltatásának minőségi javulásához.

A FIÓKGYÓGYSZERTÁR NYITVA TARTÁSA 
 (a háziorvosi rendeléssel összhangban):

Hétfő, szerda, péntek: 900−1200

Kedd, csütörtök: 1400−1800

Szombat, vasárnap: ZÁRVA
KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét 

hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 

23/450-007
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Az önkormányzat szervezésében, a 
hagyományos magyar kultúra meg-

őrzése keretén belül 2014. február 1-jén 
került sor a Falu disznótora rendezvényre. 
A délelőtt folyamán szorgos kezek mun-
kájával készültek a szokásos disznótoros 
finomságok. A savanyú májat − a sváb 
szokásoknak megfelelően − Irma és Erzsi 
néni készítették. Vajda Karcsi, a disznótor 
főszakácsa készítette a toros káposztát, 
a reggeli májas pecsenyét és az egyéb 
sütnivalókat. Váradi Bálint böllér mester 
irányításával készült el a disznótoros fő-
fogás, a kolbász, a véres és májas hurka. 
A Nőklub és a gondnokság összehangolt 

tevékenysége Püspök István képviselő 
irányításával biztosította a vendégek za-
vartalan ellátását délelőttől  késő estig. A 
forralt borról és a forró teáról Kuli László 
képviselő gondoskodott a gondnokság 
segítségével. A déli óráktól folyamatosan 
érkeztek a falu disznótoros finomságokat 
kedvelő lakói, de szép számmal látogattak 
ide a környező települések polgárai is. A 
vidám hangulatot a Töki Zenészek bizto-
sították. A délutánt a Székely Társulat Szé-
kelygóbéságok előadása színesítette. Az 
eseményen résztvevő önkéntes segítők 
és a hivatali dolgozók munkáját ezúton is 
köszönjük!

Falu disznótora
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Ulrich Bartenbach polgármes-
ter Úr meghívására örömmel 

vett részt hat fős delegációnk a 
78. Gaildorfi lóvásáron 2014. feb-
ruár 8-11. között. A küldöttséget 
Günther Kubin alpolgármester Úr 
fogadta a tőle megszokott barát-
sággal és udvariassággal a Kocherbähnle 
Hotelban. Bartenbach polgármester Úr a 
budajenőiek által is jól ismert és kedvelt 
gaildorfi Bräuhasban köszöntötte a de-
legációnkat. A köszöntésen részt vettek 
Gerhard Schick és Lack Mihály urak Buda-
jenő díszpolgárai és további olyan szemé-
lyek, akik érdekeltek lehetnek a jövőben 
a két település közötti kapcsolatok elmé-
lyítésében. A gaildorfiak fontosnak tartják 
a kapcsolatok elmélyítését a különböző 
egyesületek és azonos érdeklődési körű 
kulturális csoportok között. A szokásos évi 
hivatalos látogatásokon túl támogatják az 
egyesületek és kultúrcsoportok aktívabb 
együttműködését. Megegyeztünk abban, 
hogy fiatalabb generációkra kezdjük foko-
zatosan helyezni a hangsúlyt. Támaszko-
dunk a kitelepítettek gyermekeire és uno-

Látogatás Gaildorfban

I M P R E S S Z U M 
Kisbíró – Budajenő Önkormányzatának tájékoztató lapja • Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Buda-

jenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 • Felelős kiadó: Budai István polgármester  
• Felelős szerkesztő: Balczó Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 06(30) 6308597 • Fotók: 

Stankowsky Kázmér, Rainer Ferencné, Bernáth Mihályné, Vén Erika, Péterné Csillag Regina, Auer Miklós, Kozma Éva 
Petra, Címlapterv: KY-KÁ Videostúdió  • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: ModulArt  

• Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.
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káira. Már ezen a látogatáson is érezhető 
volt a változtatási szándék. Felkutattak 
Gaildorfban olyan személyeket, akik elfo-
gadhatóan, társalgási szinten beszélnek 
magyarul és ezek a személyek be lettek 
vonva a delegáció programjába, ezzel is 
javítva a kommunikációt. Ezekkel a törek-
vésekkel mi is maximálisan egyetértünk 
és a magunk részéről partnerek vagyunk 
minden olyan elképzelés megvalósítására, 
ami színesíti és élőbbé teszi a két település 
kapcsolatát. 

A vendéglátók odafigyeltek a delegá-
ció összetételére. A delegációnk tagja volt 
Harkai Gábor plébános Úr, aki Tomy atyá-
val közösen celebrált katolikus szentmisét 
a Szent József templomban. A vasárnapi 
szentmise után részt vettünk a küldöttsé-
günk hivatalos fogadásán, a polgármes-
teri hivatalban, ahol a polgármester Úrral 
külön-külön köszöntöttük a fogadáson 
résztvevőket. Délután szétnéztünk a vá-
sárban és meglátogattuk a gaildorfi fú-
vósokat a Limpurg csarnokban. Hétfőn, 
a lóvásár napján rövid városnézés után a 
küldöttség minden tagja meghívást ka-
pott lóvásári fogadásra, a gaildorfi kastély 
Wurmbrand termébe. Az ünnepség után 

egy külön fogaton részt vettünk az ünnepi 
felvonuláson, majd ezután látogatást tet-
tünk a városi zenekar próbatermébe, ahol 
találkoztunk a budajenői és más környék-
beli településről kitelepített, volt magyar 
családokkal. 

Kedden reggel az elköszönés napján 
megköszöntük a meghívást és az ottlé-
tünk alatti figyelmes, körültekintő gon-
doskodást. Végezetül meghívtam a pol-
gármester Úron keresztül a gaildorfiakat a 
szeptemberi szüreti rendezvényünkre, de 
aki arra nem tudna jönni, meglátogathat 
minket a Péter-Pál napi búcsún és faluna-
pon. A küldöttség tagjai voltak: Harkai Gá-
bor plébános, Lázár Miklós alpolgármes-
ter, Kompp György képviselő, Herb József 
német nemzetiségi képviselő és Reiszner 
Edina tolmács.

Budai István, polgármester
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Az első félév sportos eredményei, értékei
A budajenői új ar-

culatú iskola ki-
alakításában jelentős 
szerep hárul az egész-
séges életmód, a test-
kultúra kialakítása és 
fejlesztésének szem-
léletére. Kialakított 
ér tékrendünk egyik 
meg határozó eleme 
a mindennapos test-
nevelés érvényesítése, 
sokoldalú színtereinek 
összehangolása.

Nagyon fontos azt 
a szervezeti keretet 
kialakítani, amelyben 
hatékonyan működik 
az iskolai kötelező tanórai testnevelés, a 
mindennapos testnevelés szabadon vá-
lasztható foglalkozásai, az iskolai sport-
kör, az iskolai házibajnoksági rendszer, 
az iskolán kívüli versenyeztetés, a szakági 
sportcsoport foglalkozások, a napközis, 
szüneti, szabadidős játékok. Ezeket a 
sajátos és teljesen különböző szervezeti 
kereteket hatékonyan csak egységben 
lehet kezelni, így tudjuk a mindennapos 
testnevelés feladatait és célkitűzéseit ér-
vényesíteni.

A tanórán kívüli rendszeres testmoz-
gás, játék megteremtése nagyon fontos, 
hogy épüljön be a tanulók szabadidejébe, 
a környezetükben lévő kisebb nagyobb 

közösségek életében igazodjon a már ki-
alakított hagyományokhoz, de az új lehe-
tőségekhez is. A példás sportos aktivitás 
és hozzáállás iskolánk egyik kiemelt és 
meghatározó értéke. Tanulóink majdnem 
háromnegyede jár iskolai és iskolán kívüli 
sokoldalú sportfoglalkozásokra.

A Célkitűzések megvalósításairól:
•	 Az őszi idényben sikerült a 6. 

osztálynak úszótanfolyamot 
szervezni a Csolnoki tanuszo-
dában.

•	 A kedvező őszi időjárás lehető-
vé tette, a szabadban végzett 

foglalkozásokat, háziversenye-
ket.

•	 Az osztályok közötti házibaj-
nokság kézilabda-, labdarúgós, 
röplabda-mérkőzésein sokan 
vettek részt játékosként vagy 
nézőként, ők alkották iskolai 
csapatainkat.

•	 Megújítottuk Együttműködési 
szerződésünket a helyi labdarú-
gó-egyesülettel.

•	 40 kis labdarúgóval I-II. és III. 
korcsoportba, részt vettünk az 
MLSZ által szervezett Bozsik 
OTP BANK Egyesületi és Intéz-
ményi Programban.

•	 Diákolimpiai labdarúgásban, a 
II. korcsoportban Zsámbékon 6 
csapatból 3. helyezettek lettünk.

•	 Az iskolánkban megrendezett 
játékos sportversenyen, nagy 
létszámú szurkoló jelenlétében, 
4 csapatból 1. helyezettek let-
tünk, és bekerültünk a megyei 
területi döntőbe.

•	 Zsámbékon III. korcsoportos 
fiúk 3. helyezettek lettek a kör-
zeti kézilabdatornán.

•	 Készülünk a mini röplabda hazai 
rendezésű tornájára a III. kor-
csoportos lányokkal.

Póka György testnevelő

Balázsolás
A budajenői Énekes Iskola 

növendékei február 3-án a 
balázsolás hagyományait ele-
venítették fel rigmusaikkal és 
énekükkel.
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A magyar kultúra napja
Tavaly ünnepeltük Weöres Sándor szü-

letésének 100. évfordulóját, ezért alsó 
tagozaton Weöres Sándor és Tündér 
című verse volt a feldolgozandó téma. Az 
elsősöknek rajzolni kellett a négy vers-
szakról, míg a másodikosok a rajz mel-
lett már szépírásukat is bemutathatták a 
vers lemásolásával. A harmadikosok és 
negyedikesek csoportmunkával készül-
hettek. Nekik már Weöres Sándorról is 
kellett adatokat gyűjteni, rövid életraj-
zot készíteni, mellé pedig a verset leírni, 
rajzot készíteni. Nagyon sok szép mun-
ka született, melyeket az iskolán belül 
állítottuk ki, ahol megtekinthetjük egy-, ahol megtekinthetjük egy-
más munkáját.

Január 28-án az iskolában eredmény-
hirdetést tartottunk, a helyezettek 
oklevelet és jutalmat kaptak:
1. a. osztály: I. Szabó Veronika
 II. Kókai Boglárka
 III. Kerekes Szonja és Zára Hédi

1. b. osztály: I. Demmiány Júlia
 II. György Enikő
 III. Csibi Zsófia
2. osztály:  

I. Németh Kata és Angyal Jázmin
 II. Engler Hanna és Skapér Zsóka
 III. Vákár Eszter és Szatmáry Gergő
3.  a. és b. osztály: I. Osztie Dóra, 

Dalos Réka, Orbán Álmos
 II. Tolnay Rita, Bárány Réka,  

Körber Zita, Mártonfi Zselyke
 III. Kádár Lilla, Plés Boglárka,  

Orbán Janka
4. a és b. osztály: I. Börcsök Emese,  

Csereklyei Zsófia, Kovács Maja
 II. Sárdi Attila, Stanczel Dénes,  

Takács Benjámin
 III. Molnár Ingrid, Simon Borbála

A magyar kultúra napjáról iskolánkban az 
„Együtt szaval a nemzet” program mellett 
a hagyományainkat követve is megem-

lékeztünk. A felső tagozatosok játékos 
vetélkedőn vettek részt, ahol a tudásuk 
mellett kézügyességüket, kreativitásukat 
is megcsillogtathatták tanulóink. A ke-
resztrejtvénytől, a kvízen át a puzzle-ig 
számos feladattípussal megbirkóztak a  
4 fős csapatok. Előzetes feladatként 
alkotásokat készítettek a versenyzők, 
melyeket a verseny után az iskolában 
kiállítottunk. Az iskola folyosóján gyö-
nyörködhettek az érdeklődök Kölcsey 
Ferenc mellszobrában, a Parlament és a 
Mátyás-templom makettjében, a Lánchíd 
és Csergezán Pál-kilátó kicsinyített másá-
ban. Jó hangulatú kellemes délutánt töl-
töttünk együtt! A vetélkedő eredménye: 
1. helyezést ért el az 5. osztály „Pál 

utcai lányok” csapata (Fél Andrea, 
Csibi Orsolya, György Anna, Dalnoki 
Szonja).

2. helyezést ért el a 7. osztály „Sztárok” 
csapata (Csereklyei Anna, Szajkó 
Szilvia, Pásztor Anna, Miklós Renáta).

3. helyezést ért el a 6. osztály „Ano-
nymus” nevű csapata (Szabó Máté, 
Bódás Péter, Péter Vince, Klinger 
Bálint).

FARSANG
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

a Budajenői Általános Iskola farsangi 
mulatságára február 14-én 16.00 órától. 
A helyszínen lehet még belépőjegyeket 
500 forintos, és támogató jegyeket 1 000, 
illetve 2 000 forintos áron venni. A tom- 000 forintos áron venni. A tom-000 forintos áron venni. A tom-
bolajegyek ára: 200 forint.

Mindenkinek  
jó szórakozást 
kívánunk!

A farsang bevételét az alábbi célkitűzé-
sek valamelyikének megvalósítására for-
dítanánk:

- táblajátékok,
- profi hangosítás az iskolai rendez-

vényekre (venni vagy bérelni),
- fedett biciklitároló,
- a könyvtár felújítása,
- a padlástér beépítése: egy óriási 

klubhelyiség, könyvtár... megva-
lósítására.

Iskolavezetés
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Együtt Szaval a Nemzet

Nagy sikerrel zárult a 25. Magyar Kul- zárult a 25. Magyar Kul-Magyar Kul-
túra Napja alkalmából megrendezett 

„Együtt Szaval a Nemzet” c. rendezvény. 
A kezdeményezés beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Hozzájárult nemzeti 
tudatunk erősítéséhez, a szavalás ösz-
szekapcsolta a világ magyarságát, a fi-
atalok számára továbbította kultúránk 
Himnuszban testet öltő szellemi és törté-
nelmi értékeit. A világ több ezer magyar 
nyelvű települését figyelembe véve, a 
programmal egy hosszú távú, 
nemzeti összetartást erősítő 
kezdeményezés indult útjára.

A kezdeményezés első hely-
színének Budajenő község – il-
letve a Budajenői Általános Is-
kola - adott otthont. A jövőben 
évente mindig más anyaorszá-
gi és külhoni település iskolája 
látja vendégül a nemzeti sza-
valat szervezőit és irányítóit. 

A regisztrációk, valamint 
a You Tube csatornára való 
csatlakozások száma alapján 
elmondható, hogy a program-
ban közel 400 ezer magyar vett 
részt a világ minden részéből, 
közel 1000 helyszín bekap-
csolódásával. Különösen nagy 
eredmény, hogy a programnak 
köszönhetően csaknem 500 
iskola hozta létre a saját kultu-

rális költészeti You Tube csatornáját, ily 
módon a kezdeményezés egy másik úton 
is halad tovább. Az iskolák tehetséges 
fiataljai a jövőben ezen a csatornán ke-
resztül mutathatják be tudásukat, kima-
gasló képességüket, kreativitásukat.

2014. január 23-án a Sorsoló Bizott-
ság kihirdette a 2015. évi „Együtt Sza-
val a Nemzet” program vezénylésének 
színhelyét. Szőcs Géza kormánybiztos, 
miniszterelnöki főtanácsadó a több száz 

regisztrációt tartalmazó sorsolási kerámi-
ából a Táncsics Mihály Tehetséggondozó 
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Kollégium (5900 Orosháza Tán-
csics u. 2-4.) nevét húzta ki.

Február végén a Budajenői Általános 
Iskola igazgatója ünnepélyes keretek 
között adja át a Táncsics Mihály Tehet-
séggondozó Gimnázium, Szakközép-
iskola, Általános Iskola és Kollégium 
igazgatójának a Himnusz kéziratának 
pergamenpapírra nyomtatott másola-papírra nyomtatott másola-
tát, amely mintegy staféta viszi tovább 
a kezdeményezést. 2015. január 22-én, 
10 órakor Jordán Tamás vezénylésével 
Orosházáról csendülhet fel a Himnusszal 
együtt nemzeti költészetünk egy másik 
kiemelkedő alkotása. 

2014. január 23-ától kezdetét vette a 
Himnuszon túli szavalatok feltöltése az 
info@egyuttszavalanemzet.hu e-mail 

címre elküldött You Tube lin-
keken keresztül, megkezdő-
dött a Magyar Költészet Nap-öltészet Nap-Nap-
jára való felkészülés. A www.
egyuttszavalanemzet.hu webol-
dalon folyamatos tájékoztatás 
jelenik meg a készülődésről, a 
kezdeményezést érintő esemé-
nyekről.

A programot a Carpathia 
Nemzeti Kreatív Gazdaságfej-
lesztő és Innovációs Kft. Nemzeti 
Regionális Kreatív Intézete bo-
nyolította le a Google Hangouts 
on Air nevű technológiájának se-
gítségével.

A Budajenői Általános Iskola 
köszönetét fejezi ki az „Együtt 
Szaval a Nemzet” program elő-
készítéséért iskolánk közössé-
gének, a helyszínt biztosító és 
előkészítő önkormányzati dolgo-
zóknak. Megköszönjük Budai Ist-
ván polgármesternek a program 
létrejöttét lehetővé tevő együtt-
működését, gyors intézkedéseit, 
mellyel a széles sávú internet biz-
tosítását lehetővé tette. Köszön-
jük a rendezvény utáni szívélyes 
vendéglátást. 

Rainer Ferencné igazgató

„Az a véleményem erről a prog-
ramról, hogy sok ember szívét 
felemelte az, amikor több ezer 

ember szavalta együtt a Himnuszt. 
Megerősítette az emberekben a 
nemzeti hovatartozást. Abban, 

hogy mindenki egyszerre mond-
hassa a verset, Jordán Tamás segí-

tett nekünk.
Remélem, hogy máskor is lesz 

ilyen jó dologban részünk!”

Klinger Bálint 6. osztályos tanuló

„Úgy éreztem, hogy min-
denki megduplázódott, 

mindenkinek ott volt a tes-
te, lelke.”

Börcsök István 6. osztályos tanuló
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Balázsjárás  
az óvodában
Évek óta hagyomány, hogy az általános 

iskolából „balázsolni” jönnek a gye-
rekek az óvodába. Ez idén február 3-án, 
Balázs napján sem maradhatott el. A 
gyerekek iskolába toborzó, köszöntő szo-
kásaikkal eljöttek hozzánk, látogatásukat 
apró meglepetéssel köszöntük meg. 

Nemzetiségi nap 
az óvodában

Budajenő − Jeine magyarok és svábok. Békés együttélés immár évszá-
zadok óta. Mi szolgálhatná ezt jobban, mint a közös ünneplés, hiszen 

ünnepelni mindenki szeret. Visszatérni a régmúlthoz, a gyökerekhez, az 
ősökhöz tanulságos kirándulás. S ha mindezt már óvodás korban meg-
tesszük gyermekeinkkel, olyan felnőtté válhatnak, akik tisztelik az egykori 
falut, értékeit, szokásait.

Ennek jegyében tartottuk óvodánkban a nemzetiségi napot. Készül-
tünk rá sokat, lelkesen. Mindannyian elsétáltunk Joli nénihez, megcsodál-
tuk a tornácos sváb házát. Sok ovisunk öltött szép népviseletet. A nagy-
csoportosok sváb táncot adtak elő. Vonzotta a szemet a lányok hagyo-
mányos hajviselete, szállt a kék szalag a hajfonatokon, mint egykoron. A 
fiúk kalapján rozmaring illatozott, akár csak a régi sváb bálokon. Az óvó 
néniket az a megtiszteltetés érte, hogy eredeti sváb viseletbe öltözve 
ünnepelhettek. Köszönet illeti ezért Reisner Katit, aki a féltett holmikat 
szívesen kölcsönadta. Köszönjük a Ringlein tánccsoportnak, hogy gye-
rekkori táncos ruháikat megosztották velünk ezen a napon.

Köszönet minden konyhai dolgozónak is, akik a délelőttöt lezáró sváb 
ebédet, pl. a Spätzle-t elkészítették.

Az óvoda első nemzetiségi napja sramli zene hallgatásával, régi képek 
nézegetésével zárult.

Mancherné Benke Borbála
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Farsangi  
készülődés 
az óvodában
Az elmúlt hetekben egy kicsit késve 

ugyan, de beköszöntött az igazi hideg 
tél, melyet, mint minden évben, idén is 
próbálunk elűzni a budajenői ovisokkal. 
Ezen a napon, 2014. február 14-én tartjuk 
hagyományos farsangi mulatságunkat. 
Már most is lázas készülődés folyik az 
épület falai között, a csoportszobák vidám 
színes papírdíszekkel szépülnek, a gye-
rekekkel verselünk, dalolunk, minden a 
vidámságról szól. Az otthonokban pedig 
már készülnek a szebbnél-szebb jelmezek. 
A gyerekek a napokat számolva várják, 
mikor bújhatnak végre valamely kedves 
mesefigura, állatka bőrébe, és izgatottan 
súgják egymás fülébe, hogy minek öltöz-
nek az idei „maszkabálon”. Az óvó nénik 
közt is lázas készülődés folyik, hiszen 
már évek óta hagyomány, hogy farsang 
napján mi is előadunk egy mesét a gyere-
keknek, amit hangos kacagással és tapssal 
szoktak jutalmazni. Reméljük, idén sem 
lesz ez másképp, és egy vidám délelőttöt 
tölthetünk együtt, sok nevetéssel, énekkel, 
tánccal és jelmezbemutatóval.

Mancherné Benke Borbála

Ismét nyílt hét az óvodában
Játékra fel! – Ezzel a boldog kiáltással is 

indulhat minden kis óvodás hétköznapja 
Budajenő óvodájában!

Január 20−24. között egy héten keresz-
tül a Bambi csoportos szülők és nagyszülők 
nyerhettek bepillantást csemeték vidám, 
szorgos, sokszínű hétköznapjaiba. A dél-
előtti foglalkozások nap mint nap igazán 
gyermekközpontúak voltak, felépítésükben 
és témájukban maximálisan illeszkedtek a 
gyerekek igényeihez és érdeklődési köréhez. 
A hét témája: ismerkedés a természet és em-
berek világával.  Ezen belül az évszakhoz és 
a környezetünkhöz köthető madarak játékos 
megismerését célozta meg, amelynek feldol-
gozásában fel-felcsillantak új vizuális, képi és 
hanganyagok is.

És hogy mindez hogyan valósult meg a 
gyakorlatban? 

Ragyogtak a kis arcocskák, mikor az óvó 
nénik mesélni kezdtek a madarakról, fotókat 
mutattak – közben pedig Erika néni bemu-
tatta a hangjukat is.  Mesevilág és termé-
szetismereti ismeretek jól megfértek egymás 
mellett. A gyerekek kedvükre madarakat raj-
zoltak, vágtak és színeztek.  A helyi kismada-
raknak furfangos madáreleséget készítettek 
a szorgos kezek tobozból, melyet lelkesen ki 
is függesztettek az óvoda előtti fákra – ké-
sőbb a madáreleségekre nagyszerű kilátás 
nyílt a csoportszoba ablakaiból. Várva várták 
a kicsik ez érkező éhes madárkákat, remélve, 
hogy egész télre elegendő eleséget készítet-
tek nekik. A költöző madarakról szóló beszél-
getés egyszerre volt játék és tanulás – az óri-
ás térkép segítségével számos új és hasznos 
információhoz jutottak csemetéink.  Lelkese-
désükben időnként a jelentkezést is elfelejt-

ve egyszerre skandálták a jó válaszokat Erika 
óvó néni kérdéseire. Majd a térképen követ-
ték a költöző madarak útját egészen Afrikáig.

Erika néni kézlenyomatból varázsolt ma-
daraiból több tucat másolatot készítettek 
az ügyes kis kezek. A hét figyelemfelkeltő 
és változatos madárismeret anyagába Erika 
nénivel egy kis számolás, logikai feladatlap 
megoldása is helyet kapott. Zeneovi, nép-
tánc és torna színesítette még a hétköznapo-
kat, megmozgatva a gyerekeket. 

Még a szülők is csatlakoztak egy rövid 
csárdás erejéig a táncos lábacskákhoz.  Dél-
idő közeledtével a zsibongó kis méhkas szé-
pen elcsendesedett: Öröm volt nézni, ahogy 
az egész teremben kis csoportokba verődve 
boldog szerepjátékok bontakoztak ki. Igazi 
élmény volt mind a gyerekek, mind az idelá-
togató családtagok számára a hét, ahol egy 
jól összekovácsolódott, vidám és pajkos kis 
gyerekközösség mindennapjait láthattuk. 
Köszönjük, Erika óvó néni, Erka óvó néni  és 
Erzsi néni, hogy bearanyozzátok gyermeke-
ink hétköznapjait!

Vanó Zsuzsa

Nemszeretem 
állatok az óvodában

Nagy izgalommal várták a Bambi és a Misi Mókus csoportos óvodások Ági nénit, 
dr. Sátori Ágnes állatorvost, aki már sokadik alkalommal látogatott el hozzánk 

azzal a céllal, hogy a mindennapjainkban talán nem túlzottan ismert, csendes, apró 
élőlényekkel kössenek barátságot az ovisok.Eszünkbe nem jutna, hogy egy cicát, vagy 
egy kutyát nem szeretnek a gyerekek, hisz nap mint nap kukucskálnak ki az óvoda 
udvaráról, mikor téved arra egy négylábú kedvenc.  Akkor miért félünk, irtózunk még-

is egy-egy állattól?
Ági néni lisztkukacokat mutatott a kezében, 

mire körbeért már volt, aki helyesnek mondta a 
tekergő állatkákat. Megtudtuk, hogy a barna tücs-
kök nem csak a mesében hegedülnek, a szakállas 
agáma pár jól érzi magát nálunk vendégségben. 
Müzli, az egérke is szívesen szaladgálna, de lehet, 
nem bírnánk megfogni a csoportszobában. Az 
ezerlábúnak igaz csak 360 lába van, azokkal vi-
szont nagyon ügyesen mászik Ági néni kezén. Azt 
igazán nem sok kisgyerek gondolta volna, hogy a 
tyúkok a dinoszauruszok ma élő rokonai.  A kezde-
ti „ fújokból” végül az lett, hogy meg kellett kérni 
a gyerekeket, ne fogják meg az állatkákat, inkább 
beszélgessünk hasznosságukról, védelmükről. 

Izgalmas délelőttöt töltöttünk együtt új bará-
tainkkal, és nem volt kisgyerek, aki ne kérdezte 
volna: „Mikor jön újra Ági néni?” Köszönjük a sok 
élményt, a „szeretem” állatok látogatását!                           

Vén Erika, Bambi csoportos óvó néni
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A Kiss Zenede 
Új évi hangversenye

Az új év kezdetén a fárasztó félévzárás 
és a szürke időjárás mellett üdítő 

színfoltot jelentett a Kiss Zenede Alapfokú 
Művészeti Iskola hagyományos új év kö-
szöntő hangversenye 2014. január 28-án a 
Budajenői Művelődési Házban.

A hagyománynak számító, színvo-
nalas koncertet a zenetagozat mellett a 
társművészetek tanszakai gazdagították 
képzőművészeti kiállítással és táncos pro-
dukciókkal.

Az év közben a Budajenői Általános 
Iskolában működő művészeti iskola 
budajenői telephelyének minden tanszaka 
bemutatta az előző félévben elért ered-
ményeit a nagyközön-
ségnek.  Az eseményre 
érkező vendégek rögtön 
az előcsarnokban gyö-
nyörű festményekkel és 
kerámiaszobrocskákkal 
találkoztak, amelyeket a 
festészet-grafika tanszak 
növendékei készítettek 
Jándi Zsuzsanna festő-
művész vezetésével.

A nagyteremben 
helyet foglaló rokonok, 
barátok és érdeklődők 
a hangverseny nyitó-
számaként a szolfézscsoportokból alakult 
kórus énekes produkcióját hallhatták Ju-
hász Erika tanárnő vezényletével. 

A nagyzenekar műsora nem csupán a 
hallgatóságnak, de a résztvevő gyerekek-

nek is nagy élmény volt, mivel ritka alka-
lom, hogy ennyi hangszer − gitár, trombi-
ta, fuvola, furulya, dob, marimba − együtt 
szólal meg. A lelkes együttes munkáját 
Pásztor Judit tanárnő fogja össze. A kon-
certen megmutatkoztak legtehetségesebb 

zongorista növendékeink, akik Szíj Rózsa 
tanárnő keze alatt bontogatják szárnya-
ikat. A fúvós tagozat trombita-, furulya-, 
és fuvola-szólói méltó képet mutattak a 
Zenedében folyó sokszínű és élményteli 

zenetanulásról, mely minden korosztály 
számára sikerélményt jelent! A lelkes, fiatal 
pedagógusok: Réfi Katalin, Lázár Gáspár 
és Wagner Péter, Andrási Gertrúd zongo-
rakíséretével az év során számos verse-
nyen, fellépésen sikeresen szerepeltetik 
növendékeiket.

Az Új évi hangversenyen nagy sikert 
arattak a népzenészek Rossa Levente Bors,  
a jazzdob tanszakosok Farkas Gergely,  és 
a modern stílusú táncokat is bemutató 
társastánccsoport  Auer Miklós tanár úr 
közreműködésével.

A 20 éves Kiss Zenede évről évre egyre 
szélesebb körben kínál művészeti képzést 
Budajenőn. A koncert végén Szíj Rózsa, az 
itteni képzés koordinátora és a hangver-
seny szervezője mondott kedves szavakat, 
melyben köszönetet mondott kollégáinak, 
a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek, a 
lelkes közönségnek és mindenkinek, aki 
a Zenede munkáját támogatva lehetővé 
teszi az értékek és művészet közvetítését a 
gyermekek számára!

Lehnerné Orosz Anna, igazgató
Kiss Zenede
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Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha

vagy egyéb tulajdonsága miatt 

hátrányos megkülönböztetés éri. 

Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei
egyenlő bánásmód referens ügyfélfogadását 

2014. február 18-án, (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.),
2014. február 25-én (kedd) 12.00 és 16.00 óra között

Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében 
(2072 Zsámbék, Rácváros utca 2−4.). 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

vallási
vagy világmeggyőződése,

politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,

családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,

nemi identitása,
vagyoni helyzete

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásaval, Európai 
Szóciális Alap társfinaszírozásával valósul meg

Egyenlő Bánásmód Hatóság  
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
www.egyenlobanasmod.hu/tamop
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Az Internet veszélyei
Az Internet negyszerű eszköz, de veszélye-
ket is rejt. A gyermek fiatalkorúak védelme 
az Internet káros tartalmaival szemben 
egyre fontosabb és aktuális kérdés napja-
inkban. A tisztességes weboldalak mellett 
találkozhatunk olyan oldalakkal, ame-
lyek megtévesztő, hamis információkat, 
vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi 
fejlődésre káros tartalmakat , így porno-
gráf és erőszakos tartalmú információkat 
közölhetnek.

Ez az ajánlás azoknak a szülőknek szól, akik 
meg akarják védeni gyermekeiket a rájuk 
leselkedő veszélyektől. Azoknak, akik bizton-
ságban szeretnék tudni gyermeküket, amikor 
netezik. És azoknak a gyerekeknek szól, akik 
már önállóan használják a világhálót, de még 
nem tudják, hogy az veszélyeket is rejt.

Ajánlás szülőknek:

- Készítse fel gyermekét az Internet helyes 
használatára, az Internet világára!

- A szülő irányítsa a gyermek internetes 
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését!

- A szülő mindig legyen érdeklődő  
akkor, ha a gyermek valamilyen általa  
felfedezett netes újdonságról számol be, 
vagy éppen valami olyanról, amely  
a számára nem tetsző!

- Alkalmazzon szűrőprogramokat  
a biztonságosabb intenetezés érdekében!  
Ezek segítségével megválogathatja  
a gyermeke számára elérhető oldalakat, 
megelőzheti a pedofil jellegű zaklatások, 
valamint hogy gyermeke erőszakos  
tartalmakra bukkanjon a világhálon!

- Szakítson időt a közös szörfözésre, így 
gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy 
az internetezs lehet közös program is!

Amennyiben tudomásárar jut, 
hogy gyermekét bármilyen for-
mában zaklatják az Interneten 
kersztül, azonnal forduljon a 
rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:

- Világháló = mindenkihez eljut,  
amit oda egyszer feltöltünk!

- Vigyázz milyen képeket raksz fel a közös-
ségi oldalakra, vigyázz miket posztolsz ki!

- Minél személytelenebb elérhetőséget  
adj meg!

- Soha ne add meg a lakcímedet, telefon- 
számodat senkinek az Interneten keresztül!

- Mindig más regisztrációs nevet  
jelszót használj!

- Soha ne jelöld be a jelszó  
megjegyzése részt!

- Ne használd a nevedet regisztrációs 
névként!

- Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak 
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem 
tilos, mert az illegális tartalom letöltését  
a törvény bünteti!

- Internet kávézóban vagy wifi pontról ne 
intézz személyes ügyeket!

- Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet,  
és ne maradj bejelentkezve, amikor  
nyilvános helyen chatélsz, vagy belépsz  
a közösségi oldaladra!

- Találkozót, randevút ne beszélj meg!  
Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüle-
idnek és fontos, hogy valaki elkísérjen!

- Képeket (föleg erotikus tartalmúakat) 
soha senkinek ne küldj át, mert bárki bár-
mikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak 
is, illetve zaklathatnak miatta!

Internetfüggő vagyok?

Válaszoljon a következő kérdésekre 
igennel vagy nemmel. öt igenválasz 
után érdemes elgondolkodni!

Bele tudsz feledkezni teljesen 
az Internetezésbe?

Egyre több időt kell  
eltöltened ahhoz a neten, 
hogy elégedett legyél?

Többször próbáltad már  
sikertelenül kontrollálni  
a netezésre fordított időt,  
visszavenni kicsit vagy 
teljesen abbahagyni?

Nyugtalan, szeszélyes, 
depresziós, ingerlékeny  
vagy, mikor megprobálsz 
kedvesebbet netezni?

Több időt töltesz online, mint 
amennyit eredetileg terveztél?

Veszélyeztetted vagy  
kockáztattad már valamilyen 
kapcsolatodat, munkádat, 
tanulmányaidat, karrieredet 
az internet/online játék miat?

Hazudtál már családtagjaid-
nak, vagy bárkinek,  
hogy elrejsd a netes léted 
kiterjedtségét?

Az online világba mene- 
külsz-e a problémáid elől?

Fontos, hogy a szülők és a gyermekek 
ismerjék azokat  

a telefonszámokat, amelyeken 
keresztül segítséget tudnak kérni. 

Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat: 

107, 112! 
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MeGHÍVÓ
A Budajenő -Telki Székely Társulat  

és a Pántlika Néptánccsoport
szeretettel meghívja a falu lakosságát

2014. FeBRUáR 23-áN, VASáRNAp

FARSANGI FeLVONULáSSAL eGYBeKÖTÖTT  
TáNCHáZBA.

Programok 16.00 órától  
Maskarás vidám farsangi felvonulás,  
a Magtár előtti tértől a Kultúrházig.

Kiszebábu-égetés, téltemetés,
Táncház – kivilágos-virradatig.

…eszem-iszom, dínom-dánom, 
sör, bor, pálinka meg a kismalac farka…

Tisztelettel meghívjuk Budajenő lakosságát 
nemzeti ünnepünk, az 1848−49-esforradalom és szabadságharc 

alkalmából rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2014. március 15., 930  óra, a templom előtti téren
(rossz idő esetén az ünnepi műsor a tornateremben lesz megtartva).

Műsor:      A polgármester ünnepi beszéde
Az iskolások műsora.

Koszorúzás a templom előtti hősi emlékműnél.

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat 
2014. március 14-én 1000 óráig a Polgármesteri Hivatalban 

személyesen vagy telefonon, illetve a hivatal@budajeno.hu címen írásban jelezhetik.

MEGHÍVÓ


