
Kisbíró
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

20
14

.  M
ÁR

CI
U

S

Bővebben a 6. oldalon





A 2013−14-es tanév a 11. tanévem a Buda-
jenői Általános Iskolában. Az iskola ez idő 

alatt sokat fejlődött. Együttgondolkodó, szak-
mailag magasan kvalifikált, munkájában nagyon 
igényes tanári és munkatársi közösség az isko-
la lelke. Munkánk sikerét bizonyítják tanulóink 
eredményei a kompetenciamérésekben, a ver-
senyeredményekben, valamint a szülők elisme-
rő megnyilatkozásai az elégedettséget vizsgáló 
kérdőívekben. A sok jó eredmény mellett azon-
ban tantestületünk értekezletein sokszor szóba 
került az egységes értékszemlélet és olyan prob-
lémák megoldása, ami a mi iskolánkban is gon-
dot jelent. Kevésbé vagyunk sikeresek az egyes 
tanulók agressziójának megfékezésében: csúnya 
beszéd, csúfolódás, rongálás, esetenként vereke-
dés. A házi feladatok elkészítésével sem vagyunk 
elégedettek. A napközis délutáni foglalkozások 
színvonalának emelését is célul tűztük magunk 
elé. Ennek megvalósítása szeptemberben mun-
katerv alapján el is kezdődött. A DÖK vezető 

tanára Póka György tanár úr irányításával tavaly 
meghirdettük az Értékeink Olimpiája programot, 
amely hónapokra lebontva, a nevelőközösség és 
diákság által megjelölt prioritásokat erősítette, 
és annak betartását minősítette a hónapok, illet-
ve az év végén. A nevelés akkor eredményes, ha 
az iskola, a szülők, és a tanulók is együttműköd-
nek és következetesek tudnak a megállapodá-
sokban maradni. A 250 fős iskola nagyon színes 
a közösség összetételét tekintve. 

A problémáink felismerése, megnevezése 
a tantestületben megtörtént. Kerestük a lehe-
tőségét, módját hogy eredményesen tudjunk 
változtatni. Ebben a múlt tanév vége felé kö-
zeledő időben találtunk rá a Nyitott Iskolákért 
Alapítvány elnökére, dr. Dietz-Blaskó Juditra és 
munkatársaira, Horváthné Storczer Adrienn és 
Báncs-Szendrődi Szilvia gyógypedagógusokra. 
A megbeszéléseket, tájékozódásokat követően 
elhatároztuk az Inklúziós Index bevezetését.

Az Inklúziós Index lényege:
A tanulók eltérő kulturális, etnikai és szociá-
lis háttere, valamint a tudás-, tapasztalat- vagy 
képességbeli különbségek miatt fontos, hogy 
az iskolák ezt a sokféleséget felismerve, ebből 
építkezve egy olyan szellemiségű intézményt 
alakítsanak ki, ahol a különbözőség érték, és 
egyben gazdag erőforrás, mely segíti a tanítás és 
a tanulás folyamatát. Az inkluzív iskolában min-
den tanulót egyformán tisztelnek és elfogadnak, 
építenek a tanulók, a szülők és a pedagógusok 
együttműködésére, az iskola légköre nyitott és 

gyermekcentrikus, természetes, hogy bárme-
lyik tanulónak lehetnek átmeneti nehézségei a 
tanulásban, és ennek okát soha nem a gyerek-
ben, hanem a tanulási környezetben kell keresni. 
Az inkluzív oktatás szorosan kapcsolódik olyan 
alapvető emberi jogokhoz, mint a tanuláshoz 
való jog és az egyenlő bánásmód eszméje.

2013 áprilisa óta együtt dolgozunk az alapít-
vánnyal.  Első lépésben a tanári kar megismerte 
az Indexet, és elhatároztuk, hogy belevágunk az 
iskolafejlesztésbe. Ezután megalakítottuk a koor-
dináló csoportot, amelynek az igazgató, az iskola 
néhány pedagógusa és az alapítvány munkatár-
sai a tagjai. A koordináló csoport legfontosabb 
feladata az iskolafejlesztéssel kapcsolatos leg-
fontosabb döntések előkészítése. Májusban 
meghívtuk az iskolába a tankerületi igazgatót, 
Hoyos Sándorné asszonyt, neki is bemutattuk az 
Indexet valamint az Alapítványunk tevékenysé-
gét, és támogatását kértük a munkánkhoz, me-
lyet megkaptunk. A pedagógiai szakszolgálattal 

való kapcsolatfelvételt a jogszabályi változások 
és átszervezések miatt nyár végére halasztottuk.

A koordináló csoport 2013. április vége és 
május vége között heti egy alkalommal ült össze. 
Noha a csoportnak voltak állandó résztvevői, 
összetétele mégis hétről hétre változott – a pe-
dagógusok aktuális elfoglaltságának megfelelő-
en. A találkozók célja az volt, hogy a koordináló 
csoport tagjainak az Index alapfogalmaival kap-
csolatos ismereteit elmélyítsük, az iskola korábbi 
működését és fejlesztési törekvéseit áttekintsük.

Ahogy haladtunk előre a koordinációs ülése-
ken, úgy kezdett el az Index-folyamat lassan és 
láthatatlanul hatni, a résztvevő pedagógusokban 
lassan oldódott a kezdeti távolságtartás, és kez-
dett kialakulni a valódi szakmai párbeszéd.

Közben további impulzusok érték a tanári 
kart: májusban, az év végi hajrában még egy in-
tézménylátogatás volt a hazai közoktatás kere-
tein belül egyedülálló módon, valóban inkluzív 
értékek alapján működő intézménybe, a Gyer-
mekek Házába. Nem azt szerettük volna elérni, 
hogy a Budajenői Általános Iskola maga is Gyer-
mekek Házává alakuljon, hanem hogy az ott lá-
tott „jó gyakorlat” egyes elemeinek beépítésével 
saját pedagógiai gyakorlatukat hatékonyabbá 
tehessék.

Tekintettel arra, hogy az Indexszel való mun-
ka lelke a tanulók, szülők és pedagógusok is-
kola működésével kapcsolatos véleményének 
feltárása, és ez a tanulók és a szülők esetében 
kérdőívekkel történik, május végén összeültünk 
a szülők képviselőiből álló szülői szervezettel. 

A megbeszélést a koordinációs csoport mun-
kájában résztvevő egyik pedagógus vezette. A 
célunk az volt, hogy egyrészt tájékoztassuk az 
SZISZ tagjait az iskolában elkezdődött iskola-
fejlesztésről, másrészt támpontokat szerettünk 
volna tőlük kapni a kérdőívek iskolára szabásá-
hoz. Igyekeztünk felmérni, hogy a szülők szerint 
milyen kérdésekkel érdemes kiegészíteni a kér-
dőíveket, és a javasolt változtatásokat később 
valóban be is építettük.

A tanulói és a szülői kérdőíveket május vé-
gére sikerült elkészítenünk, a tanév utolsó két 
hetében, az utolsó utáni pillanatban pedig még 
begyűjtöttük a kitöltött kérdőíveket, így a nyá-
ri adatfeldolgozást követően az idei tanévet 
már a kérdőívek eredményeinek ismeretében 
kezdhettük el. Ősszel az inklúziós indexen ala-
puló iskolafejlesztési tervet állítottuk össze. Két 
hétvégén, pénteken és szombaton 30 órás to-
vábbképzésen vettünk részt, melyet a Gyerme-
kek Háza Alternatív Alapozó Program vezetője, 
Lányi Marietta irányított. A tanulásmódszertan 
újdonságaival felvértezve dolgozik a tanári kar 
összefogással, tapasztalatcserével, egységes elv-
rendszer szerint az iskolafejlesztési tervben kitű-
zött eredmények eléréséért.

Honlapunkon hamarosan megtekinthető lesz 
az iskolafejlesztési napon készült videó. Számí-
tunk a szülők segítő támogatására.

Rainer Ferencné, igazgató

Az iskolafejlesztési terv tartalmáról, a program mene-
téről, eredményeiről az iskola honlapján folyamatosan 
tájékoztatást adunk: www.budajenoiskola.hu

Iskolafejlesztés, inklúziós index 
a Budajenői Általános Iskolában
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. FEBRUÁR 20-AI ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

Támogatási szerződés  
jóváhagyása
A támogatási szerződés jóvá-
hagyása további jogi előké-
szítést igényel, ezért a döntés 
elmaradt.

Az Ügyvédi Iroda  
beszámolója
A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően az önkormány-
zat jogi képviselője, dr. Szabó 
László János ügyvéd, részlete-
sen tájékoztatta a képviselő-
testületet a jelenleg folyamat-
ban lévő peres és nem peres, 
valamint egyéb, szerződéses 
ügyekről.

Közterület-foglalási díj 
megállapítása
A képviselő-testület döntött 
az előző időszakban felhal-
mozódott közterület-foglalási 
díj megállapítása ügyében.

Javaslat kitüntetésre  
(március 15.)
Budajenő Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
döntött Budajenőért kitün-
tető cím adományozásáról 
a közelgő nemzeti ünnep 
alkalmából.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. FEBRUÁR 20-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐl

A 2014. évi költségvetési 
rendelet megalkotása
Összességében 
megállapítható, hogy 
költségvetési főösszegünk 
a tavalyi évhez képest 
növekedett. Ez 2014-ben 
514millió forint, amely el-
sősorban az állami norma-
tívák és helyi adóbevételek 
növekedésének eredménye. 
Továbbá jelentősen hozzá-
járult még az előző évi taka-
rékos gazdálkodásból eredő 
2013. évi pénzmaradvány. Az 
önkormányzat 2014 évi mű-nkormányzat 2014 évi mű-

ködése biztonságos, a forrá-
sok biztosítják a betervezett 
fejlesztéseket és az esetleges 
pályázatokhoz az önrésze-
ket. A képviselő-testület az 
önkormányzat 2014. évi költ-nkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletet 
elfogadta.

A településképi  
véleményezési eljárásról 
szóló rendelet megalkotása
Az önkormányzat élni 
kíván az épített környezet 
alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (továbbiakban Étv.) 
kapott felhatalmazásokkal. 
Az Étv. alapján lehetőség van 
településképi véleményezési 
eljárásról szóló rendelet 
megalkotására, amelynek 
célja az, hogy lehetőséget 
biztosítson a polgármester 
részére véleményt alkotni, 
esetleges feltételeket szabni 
a jogszabályban engedélyhez 
kötött építési tevékenységet 
megelőzően, a tervezett te-
vékenység településképbe 
való illeszkedéséről, a telepü-
léskép védelme érdekében. 
A képviselő-testület az erről 
szóló rendeletet egyhangúlag 
elfogadta.

A településképi bejelentési 
eljárásról szóló rendelet 
megalkotása
Budajenő Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta a lehetősé-
geket, hogy melyek azok 
a tevékenységek, melyek a 
településképet oly mérték-
ben befolyásolhatják, hogy 
azt településképi bejelentési 
eljáráshoz köti. A polgármes- A polgármes-
ter a tervtanács és a főépítész 
javaslata alapján hozza meg 
a döntést. A tervezett jog-
szabálynak alapvetően társa-
dalmi hatása van, az önkor-
mányzat önrendelkezési jogát 
erősíti, és a helyben hozott 
döntés közvetlenül hatással 
van a környezetre, mert célja 
a településkép pozitív irányú 
erősítése, az értékek megőr-

zése, ezzel az itt élők telepü-
léshez való kötődésének, a 
helyi közösség öntudatának 
erősítése. A képviselő-testület 
megalkotta a településképi 
bejelentési eljárásról szóló 
rendeletet.

A helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló rendelet 
megalkotása
A településképi vélemé-
nyezési eljárásról szóló 
rendeletben kijelölték a vé-
leményezésre kerülő építési 
tevékenységeket. Ebben 
a rendeletben határozták 
meg, hogy a tervtanács 
és a főépítész szakmai ál-szakmai ál-
láspontjának kialakítását 
milyen működési feltételek 
és eljárásrend szerint hozza 
meg. Budajenő Község Ön-
kormányzat képviselő-tes-
tülete a tervtanácsról szóló 
rendeletet elfogadta.

A hulladékgazdálkodás he-
lyi rendjéről szóló rendelet 
megalkotása
Az eredményesen lefolyta-
tott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásra kiírt köz-
beszerzési eljárás nyertese a 
Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Kft. Az 
új szolgáltatónkkal kötött 
közszolgáltatási szerződés, 
illetve a közbeszerzési ajánlati 
felhívás és dokumentáció 
együttesen tartalmazza a 
közszolgáltatás ellátásának 
főbb feltételeit. Erre tekin-
tettel új helyi rendelet meg-
alkotása vált szükségessé a 
hulladékgazdálkodás helyi 
rendjéről. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a rendeletet elfogadta.

A Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatal működ-
tetésére és fenntartására 
kötött megállapodás  
módosítása
A 2014. január 24-én megtar-
tott polgármesterek tanácsa 
ülésén a közös hivatalt érintő, 
időszerű igényeket beszélték 
meg, amelynek megfelelően 
szükségszerű volt a meg-
állapodás módosítása. A 
polgármesterek tanácsa által 
elfogadott módosítást a kép-
viselő-testület elfogadta.

A Közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló 
rendelet módosítása
A választási eljárásról szó-

ló törvény rendelkezik a 
választási plakátok elhe-
lyezésével kapcsolatban 
követendő szabályokról. 
Az önkormányzat számára 
továbbra is lehetőségként 
biztosítja a jogszabály azt, 
hogy rendeletben tiltsa 
meg műemlékvédelmi, 
környezetvédelmi okból 
plakát elhelyezését 
középületen, vagy közterület 
meghatározott részein. A 
képviselő-testület, ezzel a 
jogával élve egészítette ki a 
közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló rendeletét.

Választási szervek tagjainak 
megválasztása
A Választási eljárásról 
szóló törvény értelmében 
a 2010-ben megválasztott 
szavazatszámláló bizottsági 
(továbbiakban: szszb) tagok 
megbízatása a következő 
általános választásra meg-
választott szavazatszámláló 
bizottság alakuló üléséig 
tart, azaz megbízatásuk a 
2014. évben kezdődő ciklusra 
érvényét veszti. Erre való te-
kintettel a Budajenő területén 
működő szszb választott tag-
jait, valamint póttagjait Buda-
jenő Község Képviselő-testü-
lete választja meg. Továbbá 
a Helyi Választási Bizottság 
egyik póttagja, egészségügyi 
okok miatt lemondott, ezért 
helyére új tagot kellett vá-
lasztani. A képviselő-testület 
a szavazatszámláló bizottsági 
tagok, valamint a helyi válasz-
tási bizottság új póttagjának 
megválasztásáról határozott.

Közterület fenntartási  
szerződés meghosszabbítása
Az önkormányzat tulajdo-
nában és kezelésében lévő 
közterületek takarítását és 
fenntartását évek óta helyi, 
egyéni vállalkozó végzi. Mun-
kavégzése továbbra is indo-
kolt. A szerződés lejárta előtt, 
2014 februárjában, szükséges 
volt a szerződés meghosz-
szabbítása. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete határozatban döntött 
a szerződés újabb egy évvel 
történő meghosszabbításáról.

A nyílt jegyzőkönyv  
és a rendeletek honlapunkon 
megtekinthetők.
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Farsangtemetés

Húshagyókedden éjfélig tartó mulatsággal búcsúztatta a far-
sangot a Ringlein tánccsoport. A hétköznapi késői időpont 

ellenére szép számban jöttek el a családias hangulatú, kötöttsé-
gektől mentes táncos rendezvényre, amely jó alkalom volt arra 
is, hogy Buchoffer Ferenc, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke röviden tájékoztassa a 2014. 
évi országgyűlési 
képviselő választá-
sokhoz kötődő né-
met nemzetiségi 
regisztrációval kap-
csolatban az érdek-
lődőket.

Reisner Tamás, 
Müller Tamás 
Pregitzer Gábor 
és Landszmann 
Zsoltot helyette-
sítő Sebestyén Balázs alkotta 
újonnan megalakult zenekar pergő muzsikájára, finom falatok 
és borok mellett ki-ki kedve szerint mulathatott. Egy órával éjfél 
előtt eljött a szomorú aktus: sirató (nevető) asszonyok kíséreté-
ben Reisner Tamás „álpáter” néhány szívből jövő „Hokus, Pokus, 
Dominus Wobiskus!  és „Circum, dederum” mellett elbúcsúztat-
ta Farsang Ferkót,  megadva neki a végtisztességet. Így ért véget 
2014. év farsangja Budajenőn. 

A Parlamentben került sor 2014. március 6-án az „Együtt sza-
val a nemzet” stafétájának átadására. Az előző számunkban 

részletesen beszámoltunk a magyar költészet napján, 2014. 
január 22-én településünk iskolájának központi szereplésével 
megrendezésre kerülő Himnusz előadásáról, amelyet Jordán 
Tamás színművész vezényelt, a világ számos magyar nyelvű is-
kolájának közreműködésével. Sorsoláson az orosházi Táncsics 

Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általá-
nos Iskola és Kollégiumot húzták ki, akik 2015-ben lesznek az 
„Együtt szaval a nemzet” központi szereplői. Kölcsey Ferenc ere-
deti szövegének másolatát a jelenlévők kézjegyükkel látták el, 
amiből egy-egy példányt Szőcs Géza államtitkár, miniszterelnö-
ki főtanácsadó adott át a két iskola vezetőjének. Az államtitkár 
úr megköszönte a jelenlévők odaadó munkáját, és méltatta a 
magyarság összetartozása szempontjából a rendezvény kiemelt 
kulturális jelentőségét. Az átadáson településünket Budai István 
polgármester és Rainer Ferencné igazgató asszony képviselte.

Staféta átadás a 
Parlamentben
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A Budajenő−Telki Székely Társulat im-
máron hagyományossá vált farsang 

végi téltemetésére az idén február 23-án 
került sor. Most kegyes volt hozzánk az 
idő is. A község főutcája az ostorcsattog-

tatásoktól, énekektől és a vidám, jó han-
gulattól volt ezen a napon hangos. 

Mint minden évben Konc királyt le-
győzte Cibere vajda, és szegény Illyés 
is a tűz martalékává vált. Ezzel elűztük a 

telet, várva a szép tavaszi időt, és felké-
szültünk a nagyböjtre.

A farsangfarka a Művelődési Házban 
folytatódott. A szép számú érdeklődők-
nek a talpalávalót a Kontáros együttes 

Téltemetés,  farsangfarka 
Budajenőn és Erdélyben 
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húzta, a táncházat Borka Eszter vezette. 
Reméljük, hogy a jövőben is ilyen sokan 
temetik el velünk együtt a telet.

Társulatunk február 28-án egy 20 fős 
csapattal útra kelt, hogy Erdélyben is el-
búcsúztassa a farsangot. A Gyergyóditrói 
Hagyományőrzők meghívásának tettünk 
eleget. Március 1-jén, gyönyörű napsü-
tésben Csíkmenaságra utaztunk, ahol 
tizennégy település maskarásai gyűltek 
össze, hogy a hagyományokhoz híven 
elűzzék a rossz szellemeket, a hosz-
szú sötét telet. A megnyitó ünnepség 
után Csíkbánfalván vonulhattunk végig 
a gyergyóditróiakkal együtt kereplők-
kel, énekekkel, vidám, viccelődő maska-
rásokkal, tánccal és a végén itt is vége 
lett Illyésnek. Jó volt érezni az emberek 

közvetlenségét, szeretetét, akik része-
sei akartak lenni ennek a szép, hagyo-

mányos bolondozásnak. Az asztalok 
roskadásig megrakva fánkkal, kaláccsal 



túróval, főtt pityókával, ordával, zsíros 
kenyérrel, káposztával, forralt borral. Így 
várták a maskarásokat, zenével, tánccal, 
jó kedvvel, remélve, hogy végre vége a 
télnek. A ditróiakkal együtt mi is igye-
keztünk ennek eleget tenni.

Még szinte ki sem pihentük ma-
gunkat, március 2-án kora délután 
Gyergyóremetén, majd három óra után 
Gyergyóditróban is kezdetét vette a far-
sangi maskarások felvonulása. Itt csat-
lakozott kis csapatunkhoz Budai István 
polgármester úr és felesége, akik Puskás 
Elemér polgármester meghívására vet-
tek részt a ditrói farsangfarka rendez-

vényen. A vidám, zenével, mókázással, 
tánccal tarkított menet végén itt is elűz-
tük a hosszú telet. Ezt követően a Mű-
velődési Házban vacsorával vendégeltek 
meg bennünket, majd pedig kezdetét 
vette a farsangi bál.

Köszönjük a Gyergyóditrói Hagyo-
mányőrzőknek és a község vezetőinek, 
hogy részt vehettünk ezen a szép, ha-
gyományőrző felvonuláson. 

Szabó Attila 
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Értesítjük Budajenő tisztelt Lakosságát, 
hogy a Budajenői Általános Iskola

PAPÍR-
GYŰJTŐ  
VERSENYT
szervez a Szülők Iskolai Szervezete közre-
működésével.

Az akció célja elsősorban a gyerekek 
környezettudatosságának fejlesztése, 

a hulladékból származó bevételt pedig az 
iskolai könyvtár felújítására szeretnék for-
dítani.

Az osztályok által összegyűjtött papír-
hulladék átvételére a 

2014. április 23−30.
közti időszakban lesz mód a Magtár épü-
letében, a következő lapszámban megjele-
nő pontos időpontokban.

A gyűjtés keretében az alábbi papírtí-
pusokat várjuk rendezett és tiszta formá-
ban: újságok, folyóiratok, irodai papírok, 
füzetek, könyvek, rendezett hullámpapír, 
csomagolópapír, kartondoboz.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segít-
sék az iskolások munkáját, és a keletkező 
papírhulladékot addig is gyűjtsék ottho-
nukban. Nagyobb mennyiségű papírhul-
ladék Magtárba szállításában a szervezők 
segítenek, ez irányú igényeiket kérjük az 
iskolában vagy a szülői szervezet valame-
lyik tagjánál jelezzék (26/571-079 vagy 
70/372-6889).

Segítő 
közreműködésüket  

előre is 
köszönjük!

az Általános 
Iskola tanulói

A  csend  
világából  
a  csend 
hangjáig

Március 5-én iskolánkba látogatott Weisz Fanni siket szépségkirálynő és esélyegyen-
lőségi aktivista.

Weisz Fanni 19 évesen rövid idő alatt lett népszerű siket fotómodellként és szépség-
királynőként. Ismertségére alapozva elhatározta, hogy küldetést vállal sorstársai helyze-
tének javítására. 

Fellépéseivel ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen nehézségeket jelent halláská-
rosultként élni, és hogy sokszor milyen egyszerűen tudunk segíteni abban, hogy aktív 
résztvevői lehessenek a közösségi életnek. Saját példáján keresztül mesélte el, mit jelent 
hallás nélkül születni, és hogy halló édesanyja hogyan tudott megküzdeni a számára is-
meretlen akadályokkal. Elmondta azt is, miért fontos a jelnyelv, ami a siketek anyanyelve, 
és milyen előrelépést jelentene, ha a jelnyelven oktatás része lenne a siketek képzésének. 
Érdekes történeteket hallhatunk arról, hogy mit jelent egy siket fiatalnak az ismerkedés, 
és számukra ennek milyen sajátosságai vannak. Tanulóink aktív részesei lehettek előadá-
sának, különböző helyzetgyakorlatokban vehettek részt, megtanulhatták a jelnyelv egy-
egy egyszerűbb elemét és végül feltehették kérdéseiket.

Előadása során időnként meghatódtunk, gyakran pedig nevettünk, egy biztos azon-
ban: kedves, őszinte lényéből fakadó bája mindenkire hatással volt.
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Matematikaverseny
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyre ebben a tanévben 13 diák nevezett iskolánkból. A legjobb eredmény-

nyel – 91 pont − Sebestyén József 2. osztályos tanuló büszkélkedhet. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Csibi Orsolya 5. osztályos tanuló is, ő 90 pontot szerzett. Iskolánk tanulói közül a harmadik helyen Csereklyei 
Anna 7. osztályos tanuló végzett 88 ponttal. Gratulálunk a versenyzőknek!

Németül
2014. február 20-án részt vettünk Zsám-

békon, a Német Nemzetiségi Vers- és 
Prózamondó versenyen. 6 diák képviselte 
az iskolánkat, közülük Papp Levente, 7. 
osztályos tanuló ért el harmadik helyezést 
vers kategóriában, Johann Wolfgang von 
Goethe: Meeresstille című művével. Büsz-
kék voltunk diákjainkra, és köszönjük a 
felkészítést Dalottiné Bágyoni Szabó Zsu-
zsannának.

MÜPA-
iskoláskoncert
Iskolánk egy közös kulturális élménnyel 

kezdte az évet: január 27-én a Művésze-
tek Palotájában iskoláskoncerten vettünk 
részt. 14-18 éves, különlegesen tehetséges 
fiatalok zenéltek nekünk  hegedűn, gor-
donkán és zongorán. A műsort Eckhardt 
Gábor vezette, könnyed stílusával segített 
ráhangolódni a „komolyabb” művekre 
is.  Hallhattunk − többek között − Bach-, 
Chopin-, Liszt-, Kodály- és Brahms-dara-
bokat, ismerteket és kevésbé ismerőseket 
is.  A fiatal művészek lenyűgöző lendület-
tel, átéléssel játszottak, s ez nagy hatással 
volt ránk, kicsitől nagyig. Megtudtuk, hogy 
a tehetség még nem minden, ezek a nö-
vendék zenészek napi 6 órát gyakorolnak, 
no ezt elképzelni volt csak igazán döbbe-
netes! Tanulóinkra nagy hatással volt, hogy 
a szereplők alig voltak idősebbek náluk! 

Egy különleges zenei élménnyel lettünk 
gazdagabbak ezen a délelőttön.

Mulatságunkat idén is a 8. 
osztályosok táncával, a ke-

ringővel nyitottuk meg. Az 1. 
a osztályosok a sok eső követ-
keztében váratlanul gombákká 
változtak. Az 1. b osztály tánca 
a fárasztó első félév utáni  lazí-
tásra buzdított, míg a 2. osztály 
pinokkió bohócaiként derített 
minket jobb kedvre. A 3. a osz-
tály Vuk mese szereplői közé 
kalauzolt el, a 3. b osztály „ré-
szeg tengerészei” pedig erősen 
dülöngéltek. A 4. a osztályosok 
előadása a Dzsungel könyvéből 
a majmok tánca volt, mely igazi 
majomkodás volt a javából. A 4. 
b tanulói hullámszörnyek voltak, 
de szerencsére senki sem ijedt 
meg tőlük. Az 5. osztály cow-
boyainak tánca a vadnyugatra 
röpített minket. A 6. osztályosok 
igazi egyveleget mutattak be 
a különböző zenei stílusokból. 
A 7. évfolyam „feketén-fehé-
ren” megmutatta, mire képes, 
de hogy kinek merre és meddig 
tartott a lába, néha bizony nehéz 
volt megállapítani. Az előadások 
sorát 8. osztály elegánsan suha-
nó táncosai zárták.

Idén is volt tombolahúzás, a 
büfében a szendvicsek és süte-
mény mellett többféle innivaló 
várta a tikkadt bálozókat. A han-
gosításról és az esti zeneszóról 
pedig idén egy profi D. J. gon-
doskodott.

Köszönjük a szülők segítőkész 
együttműködését, mellyel isko-
lánkat támogatták!

FARSANG 
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Jedlik Ányos Országos 
Fizikaverseny 2014

A Budajenői Általános Iskola idén harmadik alkalommal adott otthont 
az 1999-ben Nyíregyházáról indított Jedlik Ányos Országos Fizika-

verseny regionális fordulójának. A tanulók az első fordulóban 50 − a 
korosztályuknak megfelelő nehézségű − feladatot oldottak meg otthon 
egy hazavihető munkafüzetben. Iskolánk 15 diákkal nevezett, közülük 
− teljesítményük alapján − a területi versenyen a következő tanulók 
vehettek részt:

Sebestyén Pál 4. osztály,
Simon Borbála 4. osztály,
Toronyi András 4. osztály,
Csibi Orsolya 5. osztály,
Lévay Vince 5. osztály,
Varga Eszter 6. osztály.

2014. március 5-én iskolánkban Budakesziről, Budaörsről, Budapest-
ről, Telkiről és Budajenőről összesen 20 diák mérte össze tudását egy 
időben több ezer versenyzővel országhatáron innen és túl.

A legfiatalabb indulók harmadikosok, a legidősebbek tizedik osztá-
lyosok voltak.

Gratulálunk a gyerekek eddigi eredményeihez, és reméljük, a tava-
lyi évhez hasonlóan idén is részt vesz majd budajenői tanuló a Jedlik 
Ányos Országos Fizikaverseny döntőjén, amelyet 2014. április  11−13-
án rendeznek Nyíregyházán!

Gulácsiné Kozma Sarolta, fizikatanár
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A február hónap a far-
sang jegyében telt az 

óvodában. A csoportok versekkel, dalok-
kal készültek a február 14-ei mulatságra. 
A csoportszobákat és az öltözőket vidám 
színes papírfüzérek, álarcok, lampionok dí-
szítették.

Február 13-án ellátogatott óvodánkba a 
Rajzos dalolás nevű együttes, akik farsangi 
műsorukkal fokozták a várakozás izgalmát. 
A rajztáblájukon különböző farsangi jel-
mezek elevenedtek meg, közben együtt 
énekeltek és mozogtak a gyerekekkel. A 
legnagyobb varázslat csak ezután követke-
zett: óriási papírokra, mindenki rajzolhatott 
a „varázsceruzákkal”, az alkotást gitár szó 
kísérte, segítette. Kicsi és nagy egyaránt 
egy vidám, rajzolós délelőttöt tölthetett el, 
aki pedig még nem találta ki, hogy milyen 
jelmezbe bújjon, az ötletet meríthetett a 
másnapi jelmezbálra.

A pénteki mulatságra gyerekek és fel-
nőttek egyaránt jelmezben érkeztek. A 
bejáratnál egy hatalmas papírmasé bohóc 

fogadta a gyereke-
ket, és színes lufik 

díszítették az ajtót, jelezve, hogy itt ma 
különleges nap van. A legnagyobb sikere 
idén is a dolgozók által előadott mesének 
volt. Az óvó nénik, dajkák ezúttal állatok 
bőrébe bújtak és A vityilló című mesét 
adták elő. A gyerekek hangos nevetéssel 
jutalmazták az előadást, mely vastapssal 
zárult. Csoportonként bemutatkoztak a 
jelmezek, felcsendültek a farsangi énekek, 
télűző népi rigmusok, versek és mondókák. 
A közös táncot követően mindenki a saját 
csoportjában folytatta a vidám délelőttöt. 
Egymást követték a színes programok, vi-
dám vetélkedők, csapatjátékok, zene, tánc, 
evés-ivás.

Minden jónak vége szakad egyszer, ez 
a farsangi délelőtt is hamar elröpült, de a 
napot egy igazi farsangi ebéddel, fánkkal 
koronázhattuk meg, amit a konyhás nénik 
készítettek nekünk. Köszönet érte!

Mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

Farsang az óvodában
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Tájékoztató 
az óvodai  
beíratásról,  
felvételről
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Köz-

ség Önkormányzat fenntartásában működő Budaje-
női Óvodába a 2014/2015. nevelési évre 2014. május 6. 
és 9. között az alábbi időpontokban lehet beiratkozni: 

május 6−7-én: 8.00−17:00

május 8−9-én: 8.00−12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-
vény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján 
az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tan-
kötelezettség kezdetéig tart. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése 
meghatározza, hogy az óvodába a gyermek a harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. Az óvodai felvétel 
(átvétel) jelentkezés alapján történik. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § 
(3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni (óvodaköteles kor). A kötelezettség teljesítéséért 
az Nkt. 72. § (1) bek. szerint a szülő a felelős. 

A gyermek beíratásához az alábbi  
dokumentumok szükségesek: 

• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, 

• a gyermek esetleges speciális igényét, vagy 
tartós betegségét igazoló szakértői és re-
habilitációs bizottság által kiállított javaslat 
vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a gyermek 
Magyarországon való tartózkodásának jog-
címét igazoló dokumentum (az Nkt. 92. § 
alapján), 

• a gyermek orvosi igazolása.

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.
 

A 2014/2015. nevelési év első napja: 

2014. szeptember 1. (hétfő). 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje:  

6.00 −17.30. 

Az óvoda felvételi körzete:  

Budajenő Község Közigazgatási területe.

Kiszézés a Bambi 
csoportban
Február utolsó napjára izgatottan készült a Bambi 

csoport. Farsangfarkán elkészítettük kisze bábun-
kat, a gyerekeket arra biztattuk, gondolkodjanak el: 
mit szeretnének elzavarni a téllel együtt, mitől szeret-
nének megszabadulni? Volt, aki a rossz álmaitól, volt, 
aki a köhögéstől, volt, aki az oviban alvástól szeretne 
menekülni, de volt, aki az anyukája betegségét zavarná 
el a téllel együtt. Az óvoda udvarán a többi csoporttal 
közösen körtánccal, énekkel, mondásokkal búcsúztunk 
a téltől, majd minden kisgyerek leöntötte vízzel kisze 
asszonyságot. Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!

Budajenő mindennapok | 13



A  Nemez-mese 
folytatódik...

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy óvodánk 
kézműves szakkörének vezetője, Hegyaljai Tünde a XIV. Orszá-

gos Textiles Konferencia pályázatán ezüst díjban részesült. 
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület által meghirdetett „Gyap-

jú a magyar textilkultúrában“ című pályázatra 904 db alkotás érkezett 
Himző-, Szövő-, Nemez-, Csipke- és Viseletkészitő kategóriában.

A pályázat célja olyan alkotók munkáinak bemutatása, akik alkotá-
saikkal, munkáikkal tovább éltetik a hagyományt és a hagyományos 
népi kézművességet.

A háromnapos konferencián neves etnográfusok, iparművészek, 
textilművészek, művészettörténészek előadásait hallgathatták meg a 
résztvevők. Például előadást tartott dr. Andrásfalvy Bertalan, Jankovics 
Marcell, Nagy Mari, Kányási Holb Margit, Lőrinc Etel, a Norvég és Ír 
Népi Iparművészet Fejlesztési Intézetének képviselői.

A pályázat kiemelt támogatója között szerepelt az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap és a Népművészeti Egye-
sületek Szövetsége.

Tünde nemezszőnyegei, lakástextilei és mackói a zsűri tetszését is 
elnyerték.

A konferencia zsűrizett munkái megtekinthetők március végéig 
Békéscsabán a Munkácsy Múzeumban és a Munkácsy-emlékházban.

Kívánunk munkájához sok sikert és örülünk, hogy mesevilágának a 
mi gyermekeink is részesei lehetnek az óvodában!

Benka Krisztina, megbízott óvodavezető

Bábszínház 
az óvodában

Különleges napra virradtunk március 5-én a Bu-
dajenői Óvodában. Nem mi utaztunk el a báb-

színházba, hanem a Fabula Bábszínház látogatott el 
hozzánk.

A Bambi csoportban hatalmas bábparavánt állí-
tottak fel, lámpákkal világították meg a mese hely-
színét, igazi színházi hangulatot varázsolva ezzel a 
csoportszobában.

A gyerekek izgatottan érkeztek a „nézőtérre”, 
várták, hogy elkezdődjön a „Nagy akarok lenni” 
című előadás. Minden gyerek szájtátva figyelte a 
kiscica és az oroszlán kalandjait a vadonban. A gye-
rekek hangos kacagása, kipirult arca arról árulko-

dott, hogy igazán élvezték az előadást. A mese so-
rán megismerkedhettek a pápaszemes zsiráffal, Szi-
szivel, a pösze kígyóval, Süni Somával és a mindig 
daloló Tapsifüles testvérekkel. Az izgalmas kalando-
kat vidám zene és ének tette még hangulatosabbá.

A mese tanulsága az volt, hogy nem számít, hogy 
nagy vagy kicsi valaki, ha nem verekszik és nem 
nyafog, igazán sok barátra lelhet.

Az előadás végén meglepetés tükröződött az 
arcokon, mikor a színészek előbújtak a paraván mö-
gül, mint Cirmi cica és barátja, az oroszlán. Hangos 
tapssal jutalmazták a bábelőadást a gyerekek, és az 
ajtóban egy-egy simogatással búcsúztak el Cirmitől. 

Reméljük, még találkozhatunk a szereplőkkel 
egy másik mesében! 

Mancherné Benke Borbála óvodapedagógus
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Új lendülettel a régi célokért 
– a Karitász továbbra is a faluért tevékenykedik

A Budajenői Karitász Csoport küldetése 
anyagi és lelki támogatás, segítés a 

mindennapok gondjaiban. Listánkon közel 
50 család szerepel, legtöbbjük életét jól 
ismerjük. Vannak köztük sokgyerekes csa-
ládok, egyedül élő idős ember vagy bár-
milyen okból nehéz körülmények között 
élő falubelink – minden történet más, de 
mindenütt jól jön a figyelem és a segítő-
készség. Sokszor kicsit bele kell nyúlnunk 
a kasszába, máskor egy jó szó is elég, vagy 
egy finom meleg kabát a használt ruhák 
gyűjtőhelyéről. 

2013-ban is tartalmas 
évet zártunk, a rendsze-
res kisebb akciók mellett 
lezajlott az EU-s élelmi-
szerosztás, sikeres volt a 
gyerektábor, nagyon jó 
hangulatú, valamint anya-
gilag eredményes a ha-
gyományos krumpli ebéd, 
és megmelengette a szí-
vünket, mikor megláttuk 
a sok finomságot, ami év 
végén a két boltban gyűlt 

össze. Itt köszönjük meg, hogy a falu la-
kossága ennyi mindent rakott a dobozok-
ba, és nem csak praktikus élelmiszereket, 
hanem olyan csemegéket, amelyek sok 
helyen tették igazi ünneppé a karácsonyt. 
Folytatjuk az akciót, hiszen közeleg a hús-
vét, itt az újabb alkalom, hogy átérezzük 
az adakozás szépségét.   

Számunkra külön öröm, hogy a krumpli 
ebéd után több új tag csatlakozott a cso-
porthoz, és mivel mostantól hivatalosan 
egyesületi formában működünk, remél-
hetőleg lehetőségünk lesz forrásainkat 

kisebb pályázatokon is bővíteni. Ehhez 
várjuk olyan önkéntes jelentkezését, aki 
vállalná a rendszeres pályázatfigyelést, de 
más segítőknek is örülünk; mindenkinek 
adódik testhezálló feladat rendszeresen 
vagy egy-egy alkalomra. Kérjük, keres-
senek azok is, akikkel még nem vagyunk 
kapcsolatban, de segítséget szeretnének. 
Hívásukat Kovács Ildikó fogadja a 06 
30/332-0701-es vagy 06 26/372-766-os 
telefonszámon.

Várjuk tehát a jelentkezéseket, és szá-
mítunk a falu jó szándékú embereire a 
húsvéti élelmiszer akcióban, amiről a rész-
leteket hamarosan közöljük.

Budajenői Karitász Csoport

Tisztelt Szülők!

Kérjük, támogassa óvodánk alapítványát, hogy többet tehessünk 
a gyerekekért, környezetükért. Kérjük, a jövedelemadója 1%-át 

az alapítvány részére ajánlja fel. Az óvodásainkért létrehozott ala-
pítvány 2011 óta fogadhat ilyen támogatást, és ez jelenti számára 
szinte az egyetlen nagyobb bevételi lehetőséget. Az aki nem ren-
delkezik adója eme 1%-áról, az állakasszában hagyja az összeget. A 
rendelkezés hatá ideje cégekre és magánszemélyekre vonatkozóan 
eltérő. Ha ismerősei körében tud olyan cégről vagy magánszemély-
ről, aki eddig még nem élt a választás lehetőségével, kérjük, ajánlja 
neki óvodánk alapítványát.
http://budajenoiovi.eu/alapitvany

Adó 1%

Az alapítvány alapadatai:
 Neve: Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 
 Székhelye: 2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.
 Azonosítója: 14/03/002972
 Adószáma: 18718623-1-13
 Bankszámla száma: CIB 10701180-44909307-51100005

 
Köszönettel: óvodavezetés és a Budajenői Szülők Óvodai Szervezete
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FALUTAKARÍ ÁS
A Budajenő Község Önkormányzata 2014. április 12-én szeretettel vár minden budajenői lakost,  

hogy közösen tisztítsuk meg lakóhelyünk közterületeit.

A FALUTAKARÍTÁS IDŐPONTJA: 2014. április 12., reggel 9:00 órától délután 13:00 óráig.

Elsőként a közvetlen környezetünket igyekszünk rendbe tenni,  
majd mindenki a számára fontos helyszínen folytathatja a munkát.

A takarításban résztvevőknek meleg ebéddel köszönjük meg önkéntes munkájukat  
13:00 órakor a Művelődési Házban!

HELYSZÍN GYÜLEKEZÉSI 
PONT

KIT, HONNAN
 VÁRUNK? FELELŐSÖK

Öregfalu I. Játszótér Pátyi út, Fő tér, Patak utca, Harmat utca, Fő út, Kiss köz, 
Nádas utca, Szitakötő utca, Magtár utca Püspök István

Öregfalu II. Templomkert Kossuth L. utca, Táncsics utca, Óvoda köz,  
József A. utca, Ady E. utca, Sportpálya Bernáth Mihály

Szőlődomb és 
Öregtemplom Öregtemplom Petőfi utca, Szőlő utca, Szőlő köz, Szőlő-hegy I. lakótelep 

lakói, Füzes utca, Vadvirág utca, Bokréta utca Sey-Pacor Ferenc

Dombtető sorompó Dombtető lakói, Hilltop sétány Dombtető Egyesület

       Fordítsunk környezetünkre és egymásra egy kis időt. Megtérül…
Szeretettel várunk mindenkit!

KITELEPÍTÉSI 
MEGEMLÉKEZÉS
2014. ÁPRILIS 5. 

A Budajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tisztelettel meghívja  
a község lakosságát 2014. április 5-én, 
szombaton tartandó  
kitelepítési megemlékezésre.

A megemlékezés 17:00 órakor kezdődik 
a Fő téri Emlékparkban, 
utána 18:00 órakor szentmise 
a Péter-Pál-templomban. 

BUDAJENŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT


