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Budajenőre beérve a látogatót új üdvöz-
lőtábla köszönti. A település nemrégiben 

a településfejlesztési tevékenységért meg-
kapta az urbanisztikai társaság legrango-
sabb elismerését, a Hild János-díjat. A díjjal 
együtt jár az a kötelezettség, hogy a tele-
pülésen jól látható módon fel kell tüntetni 
az elismerést. Ezután született meg az ötlet, 
hogy tervezzünk új üdvözlőtáblát, amelyen 
feltüntetjük településünk magas elisme-
rését. A polgármester felkérte Kuli László 
építészt, hogy figyelembe véve a település 
múltját és jelenlegi demográfiai összetéte-
lét, készítsen egy tervet új üdvözlőtáblára. 
Kuli László pár napon belül elkészítette a 
tervet, ami azonnal nagy tetszést aratott. 
Ezután a polgármester felkérte Magyari Zol-
tán fafaragó népművészt és Kaiser Gusztáv 
asztalost a kivitelezés elvégzésére. Magyari 
Zoltán és Kuli László közösen kialakították a 
végleges változatot. Az alkotás a budajenői 
búcsú és falunapra elkészült és felszentelték, 
felavatták. A lakosság az új üdvözlőtáblát 
nagy tetszéssel fogadta. Ez egy kitűnő példa 
arra, amikor az eredeti elképzelés, a tervezés 
és a kivitelezés jó együttműködéssel, magas 
szinten megvalósul. Néhány gondolat az 
üdvözlő tábla szimbólumairól:
•	 a szőlőfürt utal arra, hogy alapítása-

kor Budajenő a Telki apátság szőlője 
volt, lakosai szőlőművelő jobbágyok 
voltak;

•	 a baloldali pásztorbotos oszlop sváb 
hagyományainkra utal, jelezve hogy a 
török idők elnéptelenedése után Bu-
dajenőn épült újra mint skót bencés 
apátság, és svábokkal települt be a 
község;

•	 a jobb oldali kopjafás oszlop a rossz 
emlékű kitelepítések után a település-
re költöző Ditró környéki székelyeket 
köszönti;

•	 a tábla közepe összeköti (magyarrá 
és testvérré fogadja) a két nemzetisé-
get, és utal ősi Árpád-kori kultúránkra 
is a címerrel és a rovásírással;

•	 a Hild János-díjat pedig meg kellett 
jelentetni a táblán, mivel a megnyert 
elismerés egyik feltétele ez volt, és 
büszkék is vagyunk rá! 

Úgy gondoljuk, ez a települési üdvözlőtáb-
la alkotóinak köszönhetően méltán hor-
dozza településünk elismertségét régión 
belül és azon túl.

Budajenő Község Önkormányzata
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Új köszöntőtáblánk 
született

Az önkormányzat tanácstermében július 
11-én Budai István polgármester fo-

gadta Osztie Tamást és családját abból az 
alkalomból, hogy megszületett 8. Orsolya 
nevű gyermekük. A település legnépesebb 
családja öt lány és három fiú. A legidősebb 
16 éves a legfiatalabb egy hónapos. A szülők 
nagy felelősséggel és szeretettel gondos-
kodnak gyermekeikről. Az iskolások tanul-
mányi eredményei kiválóak. A fogadáson 
a szülők mellett a négy legkisebb gyermek 
volt jelen. A nagyobbak tíz napos cserkésztá-
borban voltak. A képviselő-testület döntése 
értelmében a polgármester az anyukának 
virágcsokorral az apukának egy üveg helyi 
díszcímkés budajenői Nyakas borral gratulált 
ajándék Erzsébet-utalvány kíséretében.

Osztie család 
köszöntése
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Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JÚNIUS 18-AI REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS ÚTÉPÍTÉSHEZ KÖ-
TŐDŐ MEGBÍZÁSOK KIVÁ-
LASZTÁSÁRÓL
A kivitelezésre három céget 
kértek fel tárgyalásos eljárásra. 
A VIANOVA 87 Zrt., a DUNAVIA 
Kft. és a STRABAG Általános 
Építő Kft. és Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a 
2014 évi útfelújítás és útépíté-
si munkák megvalósításához a 
közbeszerzési eljárás eredmé-
nye szerint, valamint a bíráló-
bizottság javaslata alapján, a 
legkedvezőbb árajánlatot adó 
VIANOVA 87 Zrt.-t bízza meg.
A közvilágítási hálózat bővítése 
elengedhetetlen része a mun-
káknak, de nem része a köz-
beszerzési eljárásnak. Költség-
csökkentés érdekében közvet-
lenül bízza meg a szakterület 
szerinti (közvilágítási hálózat 
létesítésére jogosult) kivitele-
zőt az önkormányzat. A képvi-
selő-testület a beérkezett két 
ajánlat közül az alacsonyabb 
árajánlatot adó GA Magyaror-
szág Kft.-t bízza meg a gyalog-
átkelőhely kiemelt megvilágí-
tásának kivitelezésére.
Az építési munkák csak jogo-
sultsággal rendelkező műsza-
ki ellenőr alkalmazása mellett 
végezhetők. Műszaki ellenőri 
ajánlatot a már referenciával 
rendelkező ÉPKONT 08 Kft. 
adott. Budajenő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete műszaki ellenőrzéssel az 
ÉPKONT 08 Kft.-t (Theisz Imre) 
bízza meg.

I. A VILÁGHÁBORÚS EMLÉK-
MŰ FELÚJÍTÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az első 
és második világháború törté-
nelmi emlékét és a budajenői 
hősi halottak emlékét őrző 
emlékmű felújítását a Budaje-

női Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal együttműköd-
ve megrendelte, Tóth Kálmán 
szobrász-restaurátor szakvé-
leményében részletezettek és 
Sax László kőszobrász, kőfara-
gó mester által adott árajánlat 
szerint.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JÚNIUS 25-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

KÖZMŰFEJLESZTÉSI REN-
DELET HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSE
A jelenleg hatályban lévő köz-
műfejlesztési rendeletünk a 
törvénymódosításokra tekin-
tettel már nem felel meg a 
jogalkotási követelményeknek, 
ezért Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
döntése alapján hatályát veszti 
az útépítési és közművesítési 
hozzájárulásról szóló 4/2005. 
(III. 17.) önkormányzati rende-
let, valamint az azt módosító 
5/2005. (IV. 19.), 10/2007. (VI. 
21.), 16/2008. (VI. 26.), 6/2010. 
(IV. 22.), 20/2012.(XII.21.) ön-
kormányzati rendeletek.

KÖZÚTÉPÍTÉSI HOZZÁJÁRU-
LÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MEGALKOTÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének − 
az útépítési és közművesítési 
hozzájárulásról szóló 4/2005. 
(III.17.) önkormányzati rende-
let hatályon kívül helyezésére 
tekintettel − az útépítési hoz-
zájárulás újraszabályozása vált 
szükségessé, a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel. A 
képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta az útépítési hozzájá-
rulásról szóló 16/2014. (VI.25.) 
önkormányzati rendeletet.

VAGYONRENDELET MÓDO-
SÍTÁSA
Két, önkormányzati tulajdon-
ban álló ingatlant érintő te-
lekhatár-rendezéséről van szó, 
amelyekről testületi döntés 
már korábban volt, viszont 
az ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzések elmaradtak, ezeket 
kellett rendezni a rendelet mó-
dosításával. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat vagyo-
náról szóló 11/2013. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról döntött.

BESZÁMOLÓ TEMETŐ MŰ-
KÖDÉSÉRŐL
Összességében elmondható, 
hogy az üzemeltetés  2013. 
május 1-jei visszavétele óta lát-
hatóan javult a temető állapo-
ta, rendezettebb lett, és a sza-
bályok betartatása is erősödött. 
Ezt a munkát az önkormányzati 
hivatal dolgozói, illetve a jog-
szabályi kötelezettségeknek 
megfelelő szakértelemmel 
rendelkező megbízottak vég-
zik közösen. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a temető fenntartá-
sáról és üzemeltetéséről szóló 
beszámolót elfogadta.

DÖNTÉS SZOCIÁLIS KARITA-
TÍV TÁBOROZÁSRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Pest Megyei Gyermek-és Ifjú-
sági Alapítvány által szervezett 
szociális karitatív táborozás 
támogatásáról határozott, az 
Általános Iskola által adott ja-
vaslat alapján, 6 fő gyermek 
esetében.

DÖNTÉS ÚTTERÜLET KIALA-
KÍTÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Bu-
dajenő 69 hrsz.-ú ingatlan tu-
lajdonosainak kérelme alapján 
úgy határozott, hogy a Pátyi 
utca északnyugati folytatásába 
tervezett út területének üteme-
zett kialakítását támogatja. 

HOZZÁJÁRULÁS BUDAKESZI 
ŐRSPARANCSNOK KINEVE-
ZÉSÉHEZ
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
támogatja Braczkó Gábor Nor-
bert r. főhadnagy Budakeszi 
őrsparancsnoki kinevezését.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JÚNIUS 25-I ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(AUGUSZTUS 20.)
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az idei évben, au-
gusztus 20-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.

DÖNTÉS EGYSZERI TÁMO-
GATÁSRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Osztie Tamás Lászlót és csa-
ládját egyszeri, vissza nem té-
rítendő támogatásban (Erzsé-
bet-utalványban) részesítette 
8. gyermekének születése al-
kalmából.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JÚLIUS 16-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS TORNATEREM 
SPORTPADLÓ ÜGYÉBEN
A képviselő-testület a meglé-
vő sportpadló elbontását és 
új sportpadló építését tartja 
szükségesnek, mert a meglévő 
padlója szakemberek és szak-
értők véleménye alapján bal-
esetveszélyes és nem javítható. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Kuli László tervezői állásfogla-
lása alapján, a beérkezett kilenc 
ajánlat közül a Renor Bau Kft. 
sport parkettára vonatkozó, 
legkedvezőbb árajánlatát fo-
gadta el. Az önkormányzat a 
padlócsere költségét a kivitele-
ző részére kiszámlázza, ha kell, 
a kiadást jogi úton érvényesíti.

BELSŐ ELLENŐR MEGBÍZÁSA
A beérkezett szakmai önélet-
rajz és referenciajegyzék alap-
ján a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a belső ellen-
őri feladatok ellátására a PEPI 
Kft.-t (Bartha Gyula ügyvezető) 
bízza meg.

A nyílt jegyzőkönyv és  
a rendeletek honlapunkon 
megtekinthetők.



Budajenő mindennapok | 5

Az idén június 27-29-i hétvégén került 
sor a hagyományos Ditrói Falunapok 

megrendezésére. Az a megtiszteltetés ért, 
hogy a polgármester felkérésére én kép-
viselhettem az ünnepségsorozaton Buda-
jenőt. A rendezvények mindhárom nap a 
szokásos módon reggeltől-késő estig tar-
tottak.

Pénteki napon a késői érkezés miatt 
csak az esti szórakoztató programon tud-
tam részt venni, ami a helyi csoportok, va-
lamint a környékbeli együttesek műsorai-
ból állt. A jó hangulathoz hozzátartozott a 
megszokott bazárok sokasága és a kiváló 
vendéglátás is. A szombati nap terepfutó 
versennyel kezdődött, ezen körülbelül 50 
induló vett részt. Volt 5 és 10 km-es táv 
is, ki-ki az erőnléte szerint választhatott, 
miközben a településen komoly és tré-
fás programok zajlottak. A pénteki napon 
megnyitott fotókiállítás „Régmúlt idők” 
címmel, mindhárom nap látogatható volt. 
Ezen a kiállításon budajenői családok régi 
fotói is láthatóak voltak. A sportprogram 
befejezése után a polgármesteri hivatalban 
fogadott a testvértelepülés vezetője, ahol 
szó esett Ditró és Budajenő kapcsolatáról, 
az eddigi jó együttműködés további erősí-
téséről. Ezt követte a turisztikai információs 
iroda felavatása, amelynek megépítése eu-
rópai uniós támogatással, a megyei tanács 
hozzájárulásával és a helyi hivatal telekvá-
sárlásával valósult meg.

Ez után került sor a hagyományos dísz-
tanácsülésre, ahol elsőként a testvértele-
pülések képviselői mutatkoztak be, majd 
megtörtént a kölcsönös ajándékátadás is. 
Ditró önkormányzata ezen ünnep alkalmá-
val adományozza a díszpolgári címet, me-
lyet az idei esztendőben a községért tett ki-
emelkedő munkásságáért és a ditrói fiatalok 
zenei fejlődéséért, a Budapesten élő ditrói 
születésű Kelemen László kapta, aki jelenleg 

a budapesti Hagyományok Házának főigaz-
gatója. Tiszta udvar rendes ház plakettet 
vehetett át a Budajenőn is sokak által jól is-
mert Petres Lajos tanár úr. Az állófogadást 
a mazsorett csoportok felvonulása követte, 
amely idén is rendkívül látványos volt. A 
délután színvonalas programokkal telt, ze-
nekarok, köztük a magyar Zanzibár Együt-
tes is fellépett, valamint helyi és környékbeli 
tánccsoportok szórakoztatták a közönséget. 

A vasárnap Ditróban különféle sport-
versenyekkel, illetve gyermekműsorokkal 
telt. Mindeközben Orotván gasztronómiai 
program zajlott, ahol a főzőverseny „jóvol-
tából” minden jelenlévő finom falatokkal 
csillapíthatta éhségét. Az eredményhir-
detést követően nívós és színes kulturális 
program vette kezdetét.

Nagy örömömre szolgált, hogy részt ve-
hettem a hagyományos ditrói falunapokon. 
Ezúton is megköszönöm Gyergyóditró pol-
gármesterének és a tanácsosoknak a meg-
hívást és a szíves vendéglátást, melyet re-
mélem, Budajenő hamarosan viszonozhat.

Püspök István, képviselő
a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke

XIV. Ditrói 

Falunapok
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Az idei esztendőben június 27-én, pén-
teken este vette kezdetét a Péter-Pál 

napi búcsúhoz kötődő, immár hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő budajenői 
falunap. A községben első alkalommal szó-
lalt meg a nagyközönség előtt Borka Han-
na hárfája, amelynek helyszínéül az Öreg-
templom szolgált. Meglepetés vendégként 
testvére, Ráhel is közreműködött, aki csel-
lón kísérte a tehetséges előadót. A színvo-
nalas koncerten kicsik és nagyok töretlen 
figyelemmel és nyitott szívvel hallgatták a 
fiatal „művész” egy órás előadását. A zenei 
estét megtisztelték jelenlétükkel a Közös 
Önkormányzati Hivatal polgármesterei is.

A szombati falunap számtalan progra-
mot, műsort és meglepetést tartogatott 
számunkra. A reggeli órákban az Óvoda 
köz átalakult vásárrá, ahol a helyi és kör-
nyékbeli kézművesek, őstermelők árulták 
egész nap csodaszép portékáikat. Délelőtt 
10.00 órakor nyitotta meg kapuját a III. 
Kézzel-szívvel kiállítás, amelyen Budai Ist-
ván polgármester köszöntötte a Budajenői 
Kézimunkakör és a Töki Aranytű Varrókör 
lelkes tagjait és a vendégeket. A meseszép, 
ötletes és rendkívül időigényes alkotásokat 
a kedves látogatók egész nap megtekint-

Falunap és Búcsú



hették. A települési üdvözlőtáblák avatá-
sára és szentelésére 11.00 órakor került 
sor, amelyet a község lelkésze, Gábor atya 
celebrált. 

Az óvoda előtti területet a gyerekek vet-
ték birtokba a délelőtt folyamán. A cseme-
ték két helyen is részt vehettek kézműves 
foglalkozáson, a HÍD Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgálat gipszfestéssel, ügyességi 
játékokkal készült, míg Betty az agyagozás 
minden apró részletébe vezette be a falu 
apraját-nagyját. Ezenkívül volt vagy két tu-
cat óriás ügyességi, logikai és népi fajáték 
minden korosztály számára.

A délutáni ünnepi műsor a Templom 
mellett felállított nagyszínpadon zajlott. 
15.00 órakor Budajenő polgármestere kö-
szöntötte a tisztelt megjelenteket. Ezt kö-
vette a fellépők sora a Pántlika Gyermek-
tánccsoport, a Töki Kotkoda Népdalkör, a 
Budajenői Hagyományőrző Dalkör, a Zenés 
természetes mozgás, a Budajenő–Telki Szé-
kely társulat és végül, de nem utolsó sorban 
a Ringlein Tánccsoport. A közel három órás 
színvonalas programot nagy számú közön-
ség kísérte figyelemmel és vastapssal. 
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Az esti műsor Tabáni István kiskoncert-
jével kezdődött, aki hangjával lenyűgözte 
a lelkes rajongókat. Az egy órás előadás 
után volt, aki autogrammért állt sorba, 
de többen közös fotót is készítettek az 
énekessel. A szombat esti utcabál vidám 
hangulatáról a helyi érdekeltségű SVÁB’N 
ROSES együttes gondoskodott. A felhőt-
len szórakozás egészen éjfélig tartott.

Vasárnap a búcsú napján ünnepi szent-
misével zárult a háromnapos rendezvény a 
Szt. Péter és Szt. Pál templomban. A szent-
mise után a jelenlévők a templom előtt sü-
teménnyel és borral ünnepeltek a SVÁB’N 
ROSES térzenéje mellett.

Köszönet a rendezvény gördülékeny le-
bonyolításáért a gondnokság, az óvoda és 
az iskola dolgozói és minden közreműkö-
dő önzetlen és fáradhatatlan segítségéért!

M.M.
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A Budajenői Karitász 
Csoport 

várja azok jelentkezését, 
akik segítséget 

szeretnének a 
mindennapok gondjaiban.

Keressék Kovács Ildikót 

a 06/30/332-0701-es 

vagy 06/26/372-766-os 
telefonszámon. 

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

Egyéni és csoportos ANGOL oktatás 
Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777

10-12 
hektár

rét/legelő 
vagy 

gyepesíthető 
mezőgazdasági területet

vásárolnék
reális áron,  

egyösszegű készpénzért, 
azonnali fizetéssel.

 

Bodorics István
Telefon: 06-1/401-0808 
vagy 06-20/9346-825
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Tanévzáró és ballagás az iskolában

A tanévzáró ünnepség az osztá-
lyok bevonulásával kezdődött, 

amit a ballagó nyolcadik osztályos 
tanulók sora zárt, akik a színpadon 
foglaltak helyet. A Himnusz elhang-
zása után Budai István polgármester 
köszöntötte a megjelent szülőket, 

nagyszülőket és hozzátartozókat. 
Külön köszöntötte a pedagógusokat, 
az iskolai dolgozókat és a tanulókat. 
Különösen bensőséges hangon szólt 
a ballagó nyolcadikosokhoz, akiket 
már ő köszöntött, mint elsősöket 
polgármesteri tisztségének kezdeti 

időszakában. Sok sikert és jó szeren-
csét kívánt nekik az élet új kihívásá-
hoz. Megköszönte a pedagógusok 
és szülők munkáját, amit az iskola 
színvonalának emelése érdekében 
végeztek. Ezek a közös tevékenysé-
gek nagyban hozzájárultak az iskola 
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Tanévnyitó

A 2014/2015-ös tanév nyitó-
ünnepsége 2014. szeptem-

ber 1-jén, reggel 8.00 órakor lesz 
a Budajenői Általános Iskolában.

régión belüli elismertségéhez.
Ezután a diákok színvonalas mű-

sora következett, amit a jelenlévők 
nagy tetszéssel fogadtak. Az igazga-
tó asszony tanévzáró beszédében 
elmondta, hogy a tanévben az isko-
la az alapvető célkitűzéseit teljesí-
tette. A diákok térítésmentes szak-
körökben vehettek részt, aki pedig 
úgy érezte elakadt valamelyik tárgy 
rejtelmeiben, felzárkóztatáson segí-
tették. A tanév során hangverseny-
re, múzeumba, színházba vitték a 
tanítványokat, kirándulásokat, elő-
adásokat, bemutatókat, rendezvé-
nyeket és sportversenyeket szervez-
tek. Igyekeztek minél több közösségi 
programba bevonni az iskola tanuló-
it, a szülőket, hozzátartozókat.

Elmondta, hogy a tanulók 25%-
a, 60 diák ért el kitűnő eredményt. 
Gratulált a kitűnők tanulmányi mun-
kájához, további szép sikereket kí-
vánt nekik, a többieket pedig arra 
ösztönözte, hogy jövőre az ő nevük 
is elhangozhasson dicséretképpen 
ebből az alkalomból. Beszélt a tanul-
mányi versenyeken elért sikerekről, 
melyek a honlapon közzétettek. A 
tanulók eredményes versenyeihez 
nagyban hozzájárult a pedagógusok 
felkészítő munkája. A tanulók nevé-
ben is megköszönte a pedagógusok 
szabadidejüket feláldozó önzetlen 
tevékenységét.

Elmondta, hogy az inklúziós index 
program segítségével az iskola a fel-
tárt problémáira kereste a választ. 

Iskolafejlesztési napokat szántak a 
tervek összeállítására. A program 
eredményeit már látják az iskola éle-
tében, de további együttműködésre 
van szükség a családokkal az agresz-
szív viselkedés féken tartására. A 
továbbiakban megköszönte a peda-
gógusok színvonalas szakmai mun-
káját, mellyel eredményessé tették 
az elmúlt tanévet. Továbbá köszö-
netet mondott a technikai dolgozók-
nak a pontos és hasznos munkáért. 
Kiemelte a szülők és a Szülői Szerve-
zet áldozatos munkáját a különböző 
programok lebonyolításában. Kü-
lön megköszönte a pedagógus napi 
meglepetés produkciót, mellyel a 
szülők meglepték a pedagógusokat. 

Végezetül megköszönte a község 
önkormányzatának és a Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak a támo-
gatást és a segítő együttműködést. 
Megemlítette az óvodával való szo-
ros együttműködést, mely lehetősé-
get biztosít az egymás munkájának 
megismerésére, kölcsönös megbe-
csülésére. Megköszönte az iskolaor-
vos, üzemorvos, védőnő iskolánkban 
folytatott lelkiismeretes munkáját. 
Köszönetet mondott Gábor atya és 
Boros Péter nagytiszteletű úr isko-
lánkban végzett szolgálataikért.

Legvégül kívánt tartalmasan, vi-
dám hangulatban eltöltött nyarat és 
mindenkit vár vissza épen, egészség-
ben és kipihenten a szeptemberben 
kezdődő új tanévben. Ezután átadta 
az elismeréseket és okleveleket a di-
cséretben részesített tanulóknak és 
szülőknek. A tanévzáró ünnepség a 
szózat eléneklésével zárult.
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A gyerekek kedvenc ünnepe a 
gyereknap, az oviban sem ma-

radhatott el igazán remek program 
nélkül. Az idei évben buszokkal kel-
tünk útra és mind a négy csoport a 
Fővárosi Állat és Növénykertbe ki-
rándult, hogy megismerjük lakóit, 
felfedezzük természeti kincseit.

Egy gyönyörű júniusi napon, út-
ravalóval gazdagon megpakolt há-
tizsákkal indultak el óvodánk kis-
csoportosai – a mi kis pillangóink 
– a Fővárosi Állatkertbe. Izgatottan 
és várakozásokkal tele léptek be 
a picik az óriási elefántos kapun. 
A gyerekek alma-ropogtatást kö-
vetően fegyelmezetten és szépen, 
sorban, a kísérő felnőtt kezét fogva 
megindultak felfedezni az állatok 
birodalmát. Egymást túlharsogva 
válaszoltak Barbara néni kérdéseire, 
hogy melyik állatot láthatjuk, an-
nak milyen a színe. Rácsodálkoztak 
az elefánt, a zsiráf és a zebra mé-
reteire. Kíváncsian kukucskáltak be 
az oroszlán, a tigris vagy a medve 
lakhelyére. És hangosan kacagtak a 
bolondozó majmok láttán. Egy-egy 
izgalmas helyszín után a gyerekek 
szusszantak egyet, falatoztak és 
kiélvezték a szabadság örömét. A 
legnagyobb szenzációt a fóka show 
nyújtotta, amely akrobata mutat-
ványokkal kápráztatta el a lelkes kis 
közönséget. A kirándulás végén a 
kicsik sok-sok tudással és élménnyel 
gazdagon, kipirult arccal ültek fel a 
buszra, amely hazafelé zötykölődve 
édes álomba ringatta őket.

Felejthetetlen nap volt ez min-
denki számára, örömmel fogunk 
visszagondolni rá. Köszönjük!

Halasi Vanda- „kiscsoportos” anyuka

A Micimackó kis-középső csoporttal utunk során a távoli tájak lakóit keres-
tük fel, akikkel a magyarországi erdőkben nem találkozhatunk.

Az oroszlán hatalmas mancsai ámulatba ejtették a gyerekeket, a majmok 
játékos ugrándozását hosszú percekig figyelték. Láthattunk óriáskígyót egé-
szen közelről, a gondozója kezéből. Az elefántházban megcsodálhattuk a kis-
elefántot, ahogy békésen szundikál anyja lábainál és megállapítottuk, hogy 
már most is sokkal nagyobb és nehezebb, mint bármelyikünk. Nevetve talál-
gatták, hogy a zsiráf nyaka mitől nőtt olyan hosszúra és miért olyan csíkos a 
zebra bundája, mint a gyalogátkelő. Megtanultuk: ha a víziló nagyra tátja a 
száját, nem azért teszi, mert éhes, csak megmutatja hatalmas hegyes fogait. 
Jártunk a föld alatt, hogy megfigyeljük a fókák víz alatti életét, hogy aztán az 
alagútból feljőve a felszínen is megcsodálhassuk őket. A tipegő pingvinek a 
sziklák közül hívogatták a gyerekeket, hogy rájuk is vessünk egy pillantást.

A nagy tónál megetettük a kacsákat és a gyerekek hátiszákjából is előke-
rült az elemózsia. A szép környezetben mindenkinek jól esett a sok otthonról 
hozott finomság. Utunk során találkoztunk a pávával, aki a kedvünkért szét-
nyitotta káprázó színekben pompázó tollait és peckesen járkált körbe, hogy 
mindenki jól láthassa ékét. Bekukkantottunk a távoli Ausztrália lakóihoz is, 
ahol még Kangával, a kenguruval is találkozhattunk.

Mancherné Benke Borbála-óvodapedagógus

Állatkerti kirándulás
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Az állatkertbe látogatás mindig nagy élményt jelent a gyerekeknek. A Misi 
Mókus- nagycsoportos gyerekek izgalommal várták ezt a napot és bol-

dogan, hátizsákkal felszerelkezve indultunk el.
Megérkezve, legelőször a zsiráfokat néztük meg, akik lehajolva hozzánk, 

köszöntöttek bennünket. A gyerekek ekkor szembesültek azzal, hogy mi-
lyen hatalmas állatok valójában. A nagy elefánt boldogan sétáltatta ki-
csinyét a mi szórakoztatásunkra. Érdekes volt látni a különböző gyíkokat, 
ahogy alkalmazkodva, átvéve környezetük színét, homokszínűvé változtak. 
Az igazi élményt, szórakozást, vidámságot a fóka show jelentette a gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt. A nagycsoportosok szinte egyszerre ne-
vettek, ujjongtak egy-egy jól sikerült mutatvány után. A fókák integettek, 
pörögtek, karikán átugrottak, vízbe csobbantak, aminek következtében 
ránk is jutott egy kis víz. A legérdekesebb mégis az volt, ahogy az állatok 
a labdát az orrukon egyensúlyozták. Láttuk még az oroszlánokat, a tigrise-
ket, akik igazi ragadozóként viselkedtek. 

Az állatkerti kirándulás során felelevenítettük az év közben tanult isme-
reteket. A személyes tapasztalásnak köszönhetően ezek még inkább rögzül-
nek, elmélyülnek.

Csapkó Ferencné- óvodapedagógus

A délelőtt hamar elröpült, mind-
annyian alaposan lejártuk a lábun-
kat, de minden fáradságunkért kár-
pótol az a rengeteg élmény, amivel 
gazdagabbak lettünk. Fővárosunk 
egyik legszebb, legvarázslatosabb 
„szigetét” barangolhattuk be. Re-
méljük, egyszer még visszatérhe-
tünk! 

A Bambi csoportos, nagy-közép-
sős óvodások nagy izgalommal 

készültek a Fővárosi Állatkertbe. Ter-
vezgették mit nézünk majd meg, mer-
re megyünk. A kőoroszlános kapun 
átlépve a kísérő szülők segítségével 
fedeztük fel a szavannák állatait, a 
nagytestű ragadozókat, sok kis Bambi 
kedvencét. Végignézhettünk egy vi-
dám, parádés fóka showt, benéztünk 
a nílusi krokodil házába, melynek 
kijáratát egy gyönyörű páva őrizte, 
majd a sétát a Pálma-ház akváriumá-
nak megcsodálásával zártuk. Sok-sok 
élménnyel és egy közösen eltöltött 
mozgalmas nap csodáival érkeztünk 
vissza az oviba. Köszönjük ezt a gyer-
meknapot!

Vén Erika- óvodapedagógus,
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Egy kellemes este 
az óvodás  
gyermekekért

Bizonyára többen emlékeznek rá, hogy tavasszal, 
pontosan március 29-én Jótékonysági estet ren-

dezett a Telki bár a budajenői Művelődési Házban 
az óvoda javára. A rendezők a belépő- és támogató 
jegyek, illetve a tombolaárusításból befolyt összeget  
– kiegyenlítve a zenét szolgáltató „fellépési díját”– 
az óvoda támogatására ajánlották fel.

A szórakozni vágyók nem voltak túl sokan, de aki 
ott volt, az tudja, hogy nagyon hangulatosan beren-
dezett, feldíszített teremben, a retró és a mai kor 
zenei kíséretében lehetett egy kicsit kikapcsolódni, 
táncolni, beszélgetni. Amellett, hogy mindenki na-
gyon jól érezte magát, a támogatás összege is szé-
pen növekedett. A végső számításokat követően az 

óvodát a Telki bár közreműködése által 115. 350 Ft-
tal támogatták a szülők, óvodai dolgozók és a ren-
dezvényen résztvevők. A befolyt összegből az óvoda 
udvari és mozgásos játékainak készletét bővítettük, 
fejlesztettük.

A gyerekek öröméről és köszönetünk kifejezéséről 
„beszéljen” helyettem az új játékok birtokba vétele 
közben készült néhány kép.

Benka Krisztina
megbízott óvodavezető

Terápiás kutyák  
az oviban

Nem mindennapi eseménnyel zárult június má-
sodik hete az óvodában, a gyerekek terápiás 

kutyákkal találkozhattak. Már kora reggel izgatot-
tan várták a pillanatot, hogy megismerkedhessenek 
velük. Büszkén mesélték egymásnak, hogy kinek 
milyen állata van otthon, mi a neve, milyen fajta. 
Csoportonként vettünk részt a programon, ami az 
óvoda udvarán, a focipályán került megrendezésre.

Eleinte megszeppenve ültek a padokon és mére-
gették a három kutyust a gyerekek. Aztán, ahogy 
hallgatták a szabályokat, hogy mit is kell tenni, ha 
kutyával találkozunk, úgy váltak egyre bátrabbá. 
Mikor sorban köszöntötték őket a kutyusok, szinte 
már minden arcon mosoly látszott és simogatással 
hálálták meg a kedves közeledést. Ámulva figyel-
ték, mi mindent megtesznek gondozójuk kérésére 
az állatok. Láthatták, hogyan ülnek, fekszenek, hall-
hatták, hogyan morognak és ugatnak a kutyák pa-
rancsszóra. Sőt a bátrabbak még pacsit is kérhettek 
tőlük. A vállalkozó szelleműek egy akadálypályán is 
végigkísérhették a kutyusokat, kerülhették velük a 
bójákat, átbújtathatták az alagúton, leültethették 
egy karikába őket.

A foglalkozás végére búcsúzóul már mindenki 
megsimogatta a kutyusokat és a félénkebb gyere-
kekben is megfogalmazódott a gondolat, hogy az 
ember leghűségesebb barátja nem más, mint a 
kutya. Többen tértek haza azzal a kéréssel: „Én is 
szeretnék egy kis-
kutyát!”

Köszönjük a 
tartalmas, hasz-
nos bemutatót  
dr. Sátor Áginak, 
dr. Csorba Endré-
né Herczeg Dóra 
Klárának és a ku-
tyáknak.
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FELHÍVÁS
KÁPOLNA FELÚJÍTÁSRA

Közös kiránduláson az óvoda dolgozói
A nyarat egy közös kirándulással 

kezdték az óvoda dolgozói. A sze-
merkélő esővel induló napon Eszter-
gomba vezetett a buszunk. Mire meg-
érkeztünk a történelmi városba, már 
a nap is kisütött. Kisvonatra szálltunk, 
hogy megnézzük a város nevezetessé-
geit, majd a Mária Valéria hídon átzö-
työgve, a szomszédos Szlovákia, Pár-
kány utcáit is végigjártuk. Kisvonatos 
városnézésünk a Bazilikánál ért véget. 
A 400 lépcsőt megtéve a kupolába, 
a magasból csodálhattuk meg Esz-
tergom látképét. A Kincstár és a Vár-
múzeum megtekintése után, a közös 
fagylaltozást követően, a Duna par-
ton sétálva elértünk a kikötőbe, visz-
szautunk kiindulási helyére. A Dunán 
lehajózva, gyönyörködve a táj szépsé-
gében, országunk nevezetességeiben, 
érkeztünk meg Budapestre. A tartal-
mas nap során átélt közös élményekre, 
a nagy nevetések kellemes emlékére 
jó lesz visszagondolni a nyár végén, a 
hétköznapok során.

A Telki KoKuKK Egyesület szervezé-
sében, Budajenő és Telki közsé-

gek önkormányzatai hozzájárulásával 
tervezzük felújítani a Szt. Péter és 
Pál-kápolnát. A kápolna több mint 
100 éve a budajenői sváb családok 
hozzájárulásából épült fel. Jelenleg a 
reorganizált hulladéktároló telep – a 
Pátyi út – mellett helyezkedik el Telki 
területén. A KoKuKK Egyesület kéri a 
két település lakosságát, hogy lehe-
tőségeikhez mérten támogassák hoz-
zájárulásukkal a kápolna felújítását. 
Az adományokat a KoKuKK Egyesület 
bankszámlájára várják: 

58300141-12006467
BRB Bank Zrt.



MEGHÍVÓ
2014. augusztus 20. 

Államalapító Szent István ünnepe
Tisztelettel várjuk Budajenő minden lakóját a 1600 órakor 

kezdődő ünnepi megemlékezésre az Öregtemplomnál.

PROGRAM:

Ünnepi szent mise és újkenyér szentelés

Polgármesteri ünnepi beszéd

Budajenőért kitüntetés átadása

Ünnepi műsor

1800 Borka Hanna és testvérei koncertje

Máglyagyújtás

A helyszínen meleg étellel, büfével várjuk a falu lakosait.


