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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BUDAJENŐ I. FOTÓPÁLYÁZAT
1.) A pályázat nyitott, minden 

amatőr és profi fotós részére.

2.) Pályázati kategóriánként egy 
szerzőtől legfeljebb három (3) 
fotó küldhető be, sorozat, kép-
pár nem adható be.

3.) A képeket JPG formátumban 
kell eljuttatni a fotopalyazat@
budajeno.hu címre, sRGB szín-
módban. 

4.) A pályázatra beküldhető képek 
hosszabbik oldala 2500 pixel. 
A fájlok maximális mérete 2 
Mbyte lehet. (A pályázónak 
rendelkeznie kell a képek 3800 
pixel szélességű változatával, 
mert díjazás esetén ebben a 
méretben kéri be a rendező-
ség.) A képek és nevezési lap 
együttes fájlmérete nem ha-
ladhatja meg a 15 Mbyte-ot. A 
kiállításra beválogatott képeket 
a kiíró rendező nagyíttatja ki 30 
× 20 cm-es méretben. 

5.) A képek fájlneve ékezet nélkül: 
KategóriaSorszám_Vezeték-
név_Keresztnév_Kép_címe.jpg

(pl. A1_Toth_Peter_Darvak_a_vetesen.
jpg, B3_Kiss_Janos_Szeretteim.jpg, 
stb.).

6.) A beérkezett és pályázati ki-
írásnak megfelelő képek szer-
zőinek listáját a kiíró rendező 
feltünteti a www.budajeno.hu/
fotopalyazat.hu oldalon.

7.) A beküldött fotók tartalmi és 
teljes jogi felelőssége a pályá-
zót terheli. A pályázók alkotá-
saik beküldésével nyilatkoznak 
arról, hogy rendelkeznek a ké-
pek személyiségi jogi engedé-
lyeivel. Pályázni kizárólag olyan 
fotókkal lehet, amelyeknek 
egyedüli és kizárólagos szerzője 
a pályázó, továbbá nem sértik 
harmadik személyek személy-
hez fűződő jogait. Amennyiben 

a beadott fotók mégis meg-
sértik más személyek szerzői 
vagy egyéb személyhez fűződő 
jogait, akkor az abból fakadó 
bármilyen igény tekintetében a 
pályázó teljes jogi felelősséggel 
tartozik, és köteles a pályázat 
kiíróját mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni.

8.) Amennyiben a szerző alkotásai 
nem felelnek meg a pályázati 
kiírásnak, úgy a zsűri nem bí-
rálja el őket. A rendezőség az 
elfogadott képeket a kiállítás 
népszerűsítése érdekében té-
rítés nélkül felhasználhatja a 
szerző nevének feltüntetésé-
vel, a kiállítás anyaga később 
elérhető lesz a www.budajeno.
hu/fotopalyazat.hu oldalon.

9.) A zsűri döntése végleges, az 
ellen fellebbezési lehetőséggel 
nem lehet élni.

10.) A pályázati képek mellé ne-
vezési lapot kell mellékelni, 
melynek mintája honlapunkról 
letölthető.

11.) Kategóriák:

A Budajenő épített öröksége és 
környéke természetfotói.

B Életképek Budajenőről 
(rendezvények, budajenőiek 
mindennapjai, a település ha- ha-
gyományai stb.).

C Egyéb fotók (feltétel a téma 
budajenői érintettsége, pl. 
híres emberek, sportolók, tár-
gyak stb.).

Minden kategória lehet színes vagy 
monokróm. A beküldött pályaművek 
közül kategóriánként három díjazot-
tat választ ki a hozzáértő tagokból 
álló zsűri.

12.) Díjak kategóriánként:

•	 1. díj: 20.000 Ft értékű ajándék-
utalvány

•	 2. díj: 15.000 Ft értékű ajándék-
utalvány

•	 3. díj: 10.000 Ft értékű ajándék 
utalvány

•	 FŐDÍJ: 1. kép – 30.000 Ft érté-
kű ajándék utalvány. A fődíjat a 
kategória nyerteseken felül kell 
odaítélni.

A pályázat kiírója a fotókat a www.
budajeno.hu/fotopalyazat.hu honla-
pon, továbbá a nyerteseket a „Kis-
bíró” című önkormányzati lapban, 
valamint egyéb elektronikus kiad-
ványban megjeleníti.

13.) Zsűritagok:

1) Horváth Imre, EFIAP/b,
2) Dékány Tibor, 
3) Budajenő Község Önkormányzatá-

nak delegáltja.

14.) Határidők: 

•	 Beküldési határidő:  
2015. október 26.

•	 Zsűrizés határideje:  
2015. november 9.

•	 Értesítés az eredményről: 
2015. november 11.

•	 Elfogadott képek  
nagy méretben küldése:  
2015. november 16.

•	 Kiállítás megnyitó és díjátadás: 
2015. december 6-án a Budaje-
női Hagyományőrzők Házában, 
2093 Budajenő, Fő u. 18.
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A hagyományoknak megfelelően idén 
is a Szent Mihály-templom előtt gyűl-

tünk össze. A megemlékezés szentmisével 
kezdődött. Gábor atya prédikációjában 
Szent István király alakját és hitét idézte 
elénk. Ezután Budai István polgármester 
úr ünnepi beszédét hallgathattuk meg. 
Először is köszöntötte a Gaidorfból ér-
kezett vendégeket, akik most barátként, 
protokoll mentes látogatásra érkeztek. 
Első szent királyunkkal kapcsolatban arra 
hívta fel figyelmünket, hogy Szent István 
erős, független államot álmodott a Kár-
pát-medencébe, s a mi feladatunk az, 
hogy megőrizzük Európában magyarsá-
gunkat, hazánkat. A megemlékezés után a 
képviselő-testület egyöntetű döntésének 
megfelelően polgármester úr átadta a Bu-

dajenőért kitüntetést a Ringlein tánccso-
portnak, kiemelve a faluban, a régióban és 
a nemzetközi porondokon való szereplé-
seiket.

Ezt követően került sor a kenyérszen-
telésre. A nagy kenyeret a polgármester 
felvágta, és a jelenlévők jóízűen elfo-
gyasztották, a kis cipókat pedig a csalá-
dok hazavihették. A színpadra először a 
Ringlein táncosai léptek, akik jó hangulatú 
műsorukkal szórakoztatták a megjelente-
ket. Őket a kis óvodások követték, akik az 
új kenyér ünnepköréhez kapcsolódó ver-
sekkel, énekekkel örvendeztették meg a 
nézőket. Végül a Német Hagyományőrző 

Szent István ünnepe 2015.
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Dalkör énekesei az ünnephez kapcsolódó 
dalokat adtak elő.

A hivatalos ünnepséget a papi sírkert át-
adása és felszentelése zárta. Polgármester úr 
beszámolt arról, hogy kétkörös pályáztatás 
után sikerült a sírkert rendbetétele. Kiemelte 
Beregszászi Olga közreműködését, aki jóté-
konysági koncertjével hozzájárult a terve-
zési költségek önrészének megteremtésé-
hez. Budai István megköszönte a hivatalos 
szerveknek és az egyéni adományozóknak, 
segítőknek, kivitelezőknek a közreműkö-
dést. Jelezte, hogy a bécsi skót bencésekkel 
felvették a kapcsolatot, folyamatos együtt-
működés alakult ki, és lesz közös program a 
sírkerttel kapcsolatosan is.
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Gábor atya is köszönettel kezdte be-
szédét. Emlékeztetett rá, hogy még évek-
kel ezelőtt az öregtemető és benne a skót 
bencés sírhelyei is elhanyagoltak voltak. 
Az önkormányzat segítségével sikerült 
megtisztítani és helyreállítani az öreg-
temető környezetét, és kialakítani a sír-
kertet. Felhívta a figyelmet azokra a skót 
bencésekre és világi papokra, akik hosszú 
éveken keresztül éltek a faluban, megépí-
tették a kolostort, és sokat imádkoztak a 
település lakosaiért. A megemlékezés a 
sírkert megszentelésével zárult.

Az Öregtemplomhoz visszatérve finom 
falatokkal, borral, sörrel, baráti beszélge-
téssel folytatódott az ünnepség, aminek 
csúcspontja a máglya meggyújtása volt.
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Szürke 
Barátok
Budajenő boros gazdái rendszeresen kós-

tolhatják egymás borait, vacsoráznak 
együtt és látják el egymást jó tanácsokkal. 
Emellett minden évben kétszer ünneplik a 
borokat egy téli és egy nyári rendezvénnyel. 
Ez évben a nyári fröccsnap különlegesen tel-
hetett boros gazdáinknak, mert Gaildorfból 
érkezett barátainkat láthattuk vendégül. Az 
este hatkor kezdődött rendezvénynek egy 
gyönyörű Fő utcai porta adott otthont. Boros 
gazdáink egymás után mutatták be jobbnál 
jobb boraikat a német barátaink nagy örö-
mére. A kiváló vacsora Bartos György keze 
munkáját dicséri, a harmonikaszóért pedig 
Pregitzer Gábornak tartozunk köszönettel. A 
rendezvény ugyan nem nyúlt az éjszakába, 
mert a vendégeknek este tíz óra előtt már 
haza kellett indulniuk, de ez alatt a négy óra 
alatt is nagyon kellemes élményekkel gazda-
godhattak, és remélhetőleg ismét új barátsá-
gok szövődhettek.

Borka 
nővérek 
koncertje 

2015. augusztus 20-án, államalapító Szent István 
ünnepén adtak komolyzenei koncertet a Borka 

lányok a budajenői Szent Mihály templomban. Eszter 
Párizsban tanul csellózni és énekelni, Hanna a Gen-
fi Zeneakadémia hárfa növendéke, Ráhel pedig itt-
hon csellózik. Színes műsort mutattak be a nézőkkel 
zsúfolásig megtelt Öregtemplomban. Felcsendült P. 
I. Csajkovszkij „Regarde!” duettje, melynek érdekes-
sége volt, hogy Eszter szoprán éneke mellett az alt 
szólamot Ráhel csellón szólaltatta meg, a zenekari 
kíséretet a hárfa játszotta. Hanna virtuóz hárfa műve-
ket, F. Dizi Grande Sonate-ját és E. Parish Alvars Sze-
renád-ját adta elő a kiváló akusztikájú templomban. 
A fináléban A. Vivaldi G-moll kettősversenyét játszot-
ta Ráhel és Eszter csellón, Hanna hárfán kísérte őket. 
Az ifjú művészek immár harmadik alkalommal kaptak 
vastapsot a nézőközönségtől. A koncert Budai István 
polgármester és Budajenő Község Önkormányzata 
támogatásával valósulhatott meg. Rokonaik, ismerő-
seik és barátaik körében a jövőben is nagy örömmel 
játszik a három nővér ebben a meghitt, Árpád-kori 
temetőkápolnában.

Borka Péterné
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2015. szeptember 5-én 
a tornacsarnokban 

gyűltünk össze, hogy 
jubileumunkat kórusta-
lálkozóval egybekötve 
ünnepeljük meg. Meg-
hívásunkat elfogadva 
Budakesziről, Etyekről, 
Tarjánból, Tátról, Zsám-
békról érkeztek hagyományőrző együt-
tesek. Az összejövetel műsorvezetője 
Reisner Tamás volt, aki sok szeretettel, 
humorral kedvesen üdvözölte és jelen-
tette be a sorra következő szereplőket. 
Az ünnepséget a magyar és a magyaror-
szági németek himnuszának éneklésével 
kezdtük.

A rendezvényt Budai István polgár-
mester úr nyitotta meg, aki meleg sza-
vakkal köszöntötte dalkörünket. Kiemel-
te, hogy civil kezdeményezésre alakult 
együttesünk évtizedek óta – elődjei által 
is támogatva – saját örömünkre, de a 
közösség szórakoztatására is énekelünk. 
Külön köszöntötte a találkozóra érkezett 
vendégeket, és ajándékot adott át az ön-
kormányzat nevében az együttesek veze-
tőinek.

A színpadra először mi, a Budajenői 
Német Hagyományőrző Dalkör sora-
koztunk fel.  Kórusvezetőnk, Maracska 

Károlyné, Annus néni emlékezett vissza 
az elmúlt 25 évre: „1990-ben, 25 évvel 
ezelőtt a falu akkori polgármesterének, 
Juhász Ágostonnénak támadt az ötlete, 
hogy hagyományőrző énekkart kellene 
alapítani, akik összejöhetnének közös 
éneklésre. Reisner Józsefné, Rézi néni 
segítségét kérte, aki a templomban, te-
metéseken főénekes volt, aki jól ismerte 
a magyarországi svábok régi dalait. A 
kezdeti létszám 25 fő, karmesterünk Kis 
László volt, őt követte Halbauer Lőrinc. 
Öt évig Nagy Mihályné Starz Teréz irá-
nyította a kórusunk munkáját. A nótázás 
kedvéért, a dalok szeretetéért, a társa-
ságért gyűltünk és gyűlünk össze hétről 
hétre. A dalok szerelemről, honvágyról, 
örömről és bánatról szólnak, tele érzel-
mekkel. Számos olyan éneket is isme-

25 éves a Budajenei Német 
Hagyományőrző Dalkör
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rünk, amelyet még a dunai svábok hoztak 
magukkal. A jelenlegi létszámunk 14 fő. 
Karmesterünk, aki harmonikán kísér min-
ket, Pregitzer Gábor. A közös munka so-
rán rendszeresen szerepelünk a faluban 
nyugdíjas találkozón, kitelepítési meg-
emlékezésen, Szent István-napi ünnep-
ségen, ősszel a borünnepen és az adventi 
gyertyagyújtáson. Kedves, szívhez szóló 
énekekkel szívesen állunk színpadra a 
környező településeken, sőt két alkalom-
mal a németországi testvértelepülésen, 
Gaidodrfban is felléptünk.

Három esetben kórusminősítő ver-
senyen vettünk részt, és mindhárom 
alkalommal ezüstminősítést nyertünk, 
legutóbb 2013. június 8-kán Solymáron. 
2014. március 15-kén hagyományőrző 
tevékenységünkért a Budajenőért kitün-
tetésben részesültünk, mellyel a település 
érdekében végzett munkánkat ismerte 
el az önkormányzat. Sajnos az évek so-
rán a munkahelyi vagy egyéb elfoglalt-
ságok miatt többen kimaradtak, illetve 
néhányan meghaltak. Szeretnénk, ha a 
jövőben fiatalok és idősebbek is csatla-
koznának hozzánk, hogy ne menjenek 
feledésbe a régi, szép dalok. 

Köszönjük, hogy az önkormányzat 
megalakulásunk óta segíti munkánkat. 
Köszönjük Budai István polgármester 
úrnak, hogy helyet ad a próbáinknak a 

tanácsteremben és támogatta, támogatja 
fellépéseinket belföldön és Gaildorfban 
is. 

Szeretnénk kifejezni hálánkat az is-
kola, az óvoda, a Ringlein Egyesület és 
a nőbizottság támogatásának, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzatnak, az 
ÉMNÖSZ-nek és a magánszemélyeknek, 
akik a hosszú évek során segítséget nyúj-
tottak rendezvényeinken.

Köszöntjük a résztvevő kórusokat, és 
örülünk, hogy jelenlétükkel, fellépésük-
kel a 25. évfordulónkat emlékezetessé 

teszik.”
A megemlékező beszéd után öröm-

mel köszöntöttük a vendégek között 
Bajkó Kati nénit és Halbauer Lőrincet, 
akik részvételükkel hozzájárultak a kó-
rus munkájához. Emléklappal, virággal 
és egy üveg borral ajándékoztuk meg 
őket. Ezután kezdődött az ünnepi mű-
sor. Német népdalainkkal, keringőinkkel 
sikert arattunk. Utánunk az Etyekről ér-
kező Rosmarin kórus, majd a Budakeszi 
Dalárda következett. Nagy sikerrel léptek 
a színpadra az Echo fúvószenekar tagjai 
Tarjánból. A sramlit játszó hét fiúból álló 
együttes jó hangulatot teremtett. Reisner 
Tamás a Budakesziről érkező férfi dalár-
dáról feltételezte, hogy megdobogtatja 
női szívünket, de rajtuk is túltettek ezek 
a gyerekek, akik nagy örömmel, átéléssel 

tolmácsolták a hagyományos sváb zenét. 
A találkozót a zsámbéki vegyes kórus és 
a táti női kar színvonalas előadása zár-
ta. Az ismertebb dalokat a kórusok és a 
megjelent vendégek együtt énekelték. Az 
együttesek vezetői néhány szóval bemu-
tatták munkájukat, emlékeztettek közös 
indulásunkról, közös vezetőnkre, Tercsi 
nénire is emlékeztetve, régi kapcsolata-
inkra, szoros barátságunkra. 

Az ünnepséget Bartos Gyárfás által 
készített finom vacsora zárta. A terítésig 
az Echo zenekar fiataljai sváb, magyar és 

gyerekdalokkal szórakoztattak, majd a 
Svab’n Roses zenekar szolgáltatott kelle-
mes muzsikát a vacsora mellé. A vidám 
dalokra a műsor alatt és a vacsora után 
is jó néhányan táncra perdültek, s mint 
mindig, öröméneklésre is összekapasz-
kodtunk. Vendégeinktől a mihamarab-
bi viszontlátás reményében búcsúztunk 
emléklappal és emlékplakettel.

A jubileumi alkalomból megrendezett 
kórustalálkozó szervezéséért, lebonyo-
lításáért minden résztvevőnek és segí-
tőknek köszönetet mondunk, kiemelve 
a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, 
Herb Józsefet és Évát, akik az emléklap és 
emléktárgy tervezésével és elkészítésé-
vel, az összejövetel hosszú hetekig tartó 
szervezésével felejthetetlenné tették szá-
munkra ezt az örömteli eseményt.



10 | Budajenő mindennapok 

260 fő fölé emelkedett iskolánk tanulói 
létszáma. A 13 osztállyal és a napközis 

csoportokkal teljesen belaktuk az épüle-
tet. Az igazgatói irodát szűkös osztályte-
remmé alakítottuk, én átköltöztem a ko-
rábbi vegyes használatú szertár szobájába. 
Az új irodából nagyon szép kilátás nyílik a 
nyár alatt elkészült fejlesztésekre. Csoda-
szép épület együttesünkhöz környezetbe 
illesztve készült el az önkormányzat által 
kibővített új ebédlő. 

Budai István polgármester úr öröm-
mel adta át tanévnyitó ünnepségünk ke-
retében a 80 fő együttes étkeztetésére 
átalakított étkezőt. A külső megjelenés 
igényessége szerint belső igényességé-
ben is reprezentatív az új épületrész. Pol-
gármester úr tanévnyitó köszöntőjében 
további lehetőségeket sorolt fel a minő-
ségi oktatás színvonalának fenntartására, 
amely bizony helyigénnyel is jár. Az új 
óvoda megépülésekor felszabaduló he-
lyeket felkínálta iskolai használatra. Terve-
ink szerint kialakításra kerül majd benne 
technika terem, ahol a fiúk barkácsolnak, 
a lányok a háztartási ismeretekkel foglal-
koznak. A könyvtárat és az informatikáa is 
kiszervezzül. 

Nagy örömmel vettük birtokba az is-
kola előtti parkolót, ez a létesítmény jól 
szolgálja az iskolába autóval érkezők biz-
tonságos közlekedését.

Nagyon fontos az iskola szempontjából 
a folyamatos támogató, együttgondolko-
dó gazdaszellem, amellyel polgármester 
úr és a képviselő-testület az iskola ügyét 

képviseli, iskolánkkal élő, napi kapcsolatot 
tart, gondjainkban segítséget nyújt.

A Szülői Szervezettel való együttműkö-
désünk eredményeként elkészült a bicik-
litároló felület. A helyreállított falfelületre 
tanulóink alkotását tervezzük felfesteni. 
Pályázatot írunk ki és a legötletesebb, leg-
szebb munkát festi fel a nyertes csoport 
a falra. Az elmúlt évben is új ötleteket va-
lósítottunk meg közösen a szülőkkel na-
gyon jó együttműködésben. Az idei évben 
is vannak terveink, amelyekről a megvaló-
suláskor beszámolunk.

Az idei nyáron elkezdhettük a már mél-
tatlan körülményeket nyújtó tanári felújí-
tását. Polgármester úr adománya nyomán 
az épület szépségéhez méltó munkahellyé 
varázsoljuk az egyik szobát. A tanári egy-
két héten belül elkészül, akkor fotókon 
megmutatjuk szépségét. Ez a nagylelkű 
adomány hosszú évekig, évtizedekig biz-
tosítja a benne dolgozók elmélyült mun-
káját.

Tantermeink is megszépültek a támo-
gató szülők jóvoltából. Az elsős termek 
parkettáit a szülők fellakoztatták, a bú-
torzatot gyarapították, kicserélték, sző-
nyeget, függönyt biztosítottak. A két tere, 
mint egy ékszerdoboz adja a szép kör-
nyezetet a kincseknek, akik benne tanul-
nak. Öröm az egymásra figyelő, egymást 
támogató, segítő, gyarapító gyermek–ta-
nár szülő kapcsolatban tanévet kezdeni. 
Tartson ki ez az együttmunkálkodás ben-
nünk, azért hogy a szép élmények, a jóra 
való energiafelhasználás töltse be az új, 
2015/16-os tanévet.

Rainer Ferencné, igazgató

Szép tanévet kezdünk
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A kerékpározás — legyen szó sportról vagy hétköznapi használatról — a két 
világháború között élte virágkorát, 1942-ben Magyarországon 1,2 millió 

kerékpár és 10 000 árukihordó tricikli volt forgalomban. A városiasodás, a né-
pesség növekedésének, a tömegközlekedés fejlődésének, valamint a gépjár-
művek rohamos terjedésének köszönhetően azonban népszerűsége jelentősen 
visszaesett, a 2011-es magyarországi KSH népszámlálái szerint a magyar né-
pességnek csak 3,6%-a, azaz alig 480 ezer ember használ kerékpárt rendszere-
sen. A visszaesés legjellemzőbb oka, hogy messzebbre járunk munkába vagy 
iskolába, ráadásul mindig időhiánybankszenvedünk, ezért gyorsabb közleke-
dési eszközt választunk. Emellett az is egy gyakran említett ellenérv, hogy a 
kerékpáros közlekedés nem elég biztonságos, különösen a gyerekek számára. 

Több kutatás számszerűsített eredménye is alátámasztja alá azt az elkép-
zelést, miszerint a városi kerékpározás biztonsága a kerékpározók számával 
egyenes arányban nő. A „Létszámban a biztonság” elv azért működik, mert a 
gépjárművezetők a kerékpárosok számának növekedésével egyre jobban tuda-
tában lesznek a jelenlétükkel, egyre inkább képesek lesznek felmérni egy adott 
közlekedési helyzetben várható reakciójukat. Emellett egyre több olyan autós 
fog részt venni a közlekedésben, aki maga is biciklizik, ezért mindenki számára 
előnyös közlekedési szokásokat tud kialakítani. Az sem mellékes, hogy a több 
biciklista jobb körülményeket tud kiharcolni az illetékes szerveknél is saját köz-
lekedési biztonsága érdekében.

A kerékpáros közlekedés elősegítése szempontjából a legfontosabb azon 
félelmek elsöprése, melyek a modern emberek jelentős részét eltántorítják a 
mindennapi nyeregbe szállástól. Ez elsősorban az autós közlekedési szemlé-
let formálásával és biciklisbarát utak kialakításával lehetséges, melyek - nagy 
mértékben javítva a kerékpárosok biztonságérzetét - ösztönző erőként hatnak. 

Szerencsére az elmúlt években számos olyan program indult Magyarországon 
is, amely úthálózat fejlesztésével, oktatásokkal, szervezett programokkal támo-
gatja a drótszamarak terjedését.

A Budajenői Általános Iskola szülői szervezetével az idei tanévre egyik céljaként 
a kerékpáros közlekedés népszerűsítését tűzte ki. A programunk célja, hogy minél 
több diák és környékbeli lakos váltson négykerekűről kétkerekűre. Első lépésként 
az iskolás szülők adományaiból új kerékpártárolót építettünk az udvaron, melynek 
falát a gyerekek körében kiírt rajzpályázat nyertes alkotásai díszítik majd.

2015. szeptember 22-én, az Európai autómentes világnapon családi közle-
kedésbiztonsági délutánt szervezünk a Telki Általános Iskolával együttműkö-
désben. A rendezvényen a gyerekek megismerkedhetnek a kerékpározás leg-
fontosabb KRESZ-szabályaival, a szükséges biztonsági felszerelésekkel, majd a 
nap végén kerékpáros ügyességi versenyen vehetnek részt. A program során a 
budajenői és telki helyszínek közt többször is megtesszük majd csoportosan az 
utat, ahol élesben is kipróbálhatják a frissen megszerzett tudásukat.

Reméljük, ezentúl gyakrabban szállnak kerékpárra, és sokkal körültekintőb-
ben közlekednek majd. Emellett az akcióval szeretnék felhívni a környékbeli 
autósok figyelmét is arra, hogy vigyázzanak az utak mentén, és óvatosabban 
haladjanak el a biciklizők mellett.

Tanév-
nyitó 

2015-2016

Szeptember első napján megkezdődött 
az új tanév a Budajenői Általános Isko-

lában. Az első osztályokba idén 41 kisdiák 
jelentkezett, Szilvi néni és Zsóka néni nagy 
szeretettel fogadta őket.

Az évnyitó után sor került a kibőví-
tett ebédlő átadására is, melyet a diákok 
örömmel vettek birtokba a délelőtti órák 
után.

Szeptemberi csengőszó
Szól a csengő, vár az osztály, 
Szedd a lábad, érj oda! 
Szeptember van, fiúk, lányok, 
Kezdődik az iskola. 
Matekóra, testnevelés, 
Ének-zene, olvasás, 
Év végére alig fér el 
Fejemben a sok tudás.

K. László Szilvia

Szeptember 22. 
Kerékpáros közlekedésbiztonsági 

nap az Általános Iskolában
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Beszámoló
A BUDAJENŐI ÓVODÁSOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK 
2014. ÉVBEN TÖRTÉNT FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Budajenői Óvodásokért Közhasznú 
Alapítvány 2007-ben alakult, közhasz-

nú státuszát ugyanezen évben nyerte el. 
Az alapítástól kezdve bevételei folyama-
tosan növekedtek, köszönhetően ez el-
sősorban annak, hogy 2009-től jogosulttá 
vált a személyi jövedelemadó-felajánlá-
sok fogadására. E mellett fontos tényező, 
hogy az óvodába járó gyermekek szüle-
inek ismerete az alapítvány létezéséről, 
céljairól, tevékenységéről fokozatosan 
gyarapodtak, így a felajánlások száma és 
összege is egyre növekedett. 

Az alapítvány a 2014. évi tevékenysé-
gét, céljainak megvalósítását részben a 
2013. és az azt megelőző évekbeli, rész-
ben a 2014. évben realizálódott bevéte-
lekből finanszírozta.

Az alapítvány bevételei a 2014. évben 
az alábbiak szerint alakultak: 

- SZJA 1%-ból származó bevétel: 844 
299 Ft,

- egyéb támogatásból származó bevé-
tel: 571 350 Ft.

Az egyéb támogatások közé tartozik 
például az óvoda támogatására szerve-
zett bál bevétele, egyéni támogatók által 
befizetett, célhoz kötött vagy célhoz nem 
kötött támogatások összege stb.

Az alapítvány az alapszabályában meg-
határozott céljait a 2014. évben az alábbi 
rendezvények, események támogatása 
révén valósította meg (az alapítvány 2014. 
évi kiadásai):

Az alapítvány által nyújtott támogatá-
sok közvetlen haszonélvezői a 2014. év-
ben a budajenői óvodába járó gyermekek. 
Az ő számuk az év során a következőkép-
pen alakult: 

2014. januártól augusztusig 104 gyer-
mek, 2014 szeptemberétől a kiscsoporto-
sok folyamatos beszoktatását követően 
november hónapra a gyermeklétszám 99 
főre emelkedett. Az évet ezzel a gyermek-
létszámmal zárta az óvoda. 

A támogatásra szánt célok, események, 
feladatok körét a kuratórium választotta 
ki az óvoda pedagógusai által javasolt, 
majd a vezetőség által előterjesztett terv 
alapján, a Szülők Óvodai Szervezete vé-
leményének figyelembe vételével. A be-
vételek felhasználásának tervezése leg-
alább a tanév félévére előre történik, az 
aktuális bevételek-kiadások ismeretében. 
2014-ben az alapítvány lehetőségeinek 
figyelembe vételével és az alapszabályban 
meghatározott célkitűzések alapján a ku-
ratórium az alábbi támogatásokról hatá-
rozott, melyek meg is valósultak:

2014. FEBRUÁR 4.:   
Tornaeszkö zök  (hullahopp karika, szi-
vacslabda, pöttyös labda, focilabda stb.) 
beszerzése révén a pedagógusok minden 
óvodai csoportban jobb minőségű, újabb 
eszközökkel tudják az egyébként korlá-
tozott feltételekkel megvalósuló óvodai 
tornafoglalkozásokon az egészséges, ha-
tékony testmozgást biztosítani: 38 674 Ft.

2014. FEBRUÁR 14.:   
Rajzos dalolás című programon vett részt 
a nagy-középső csoport, melynek célja az 
óvoda által végzett, kiemelt prioritásokat 
élvező zenei fejlesztés tevékenység támo-
gatása: 19 050 Ft.

2014. ÁPRILIS 1−4.:   
A már hagyományossá váló „Ovisok tava-
sza” rendezvény keretében a környezettu-
datosságra, a természetes és épített kör-
nyezet védelmére és szépítésére, valamint 
a hagyományok őrzésére helyezi az óvoda 
a hangsúlyt. Ennek keretében a rendez-
vényen lebonyolított kézműves foglalko-
zásokhoz alapanyagokat, az óvoda szé-
pítését, megújulását célzó virágültetéshez 
virágok és egyéb hozzávalók mind az ala-
pítvány által nyújtott támogatásból lettek 
megvásárolva: 61 203 Ft.

Ezen túl a rendezvény zárónapján nem 
csak az óvodás gyerekek, de testvéreik, 
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 „Hej, óvoda
óvoda, 
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja, 
de szép tiszta 
minden terme,
zsibong a sok
gyerek benne;
olyan, mint egy kacsalábon
forgó, ékes palota.”

(Kormos István: Mese Vackorról, 
 egy pisze kölyökmackóról) 

A nyár az mindig rövid. Gyorsan véget 
ér. A strandlabdák még be sem kerül-

tek a szekrény mélyére, az ovi előtt máris 
kíváncsi tekintetű gyerekek kukucskáltak 
be az ablakon nap mint nap: vajon mi vál-
tozott meg a nyáron? 

Az elballagó nagycsoportosok már 
iskolatáskával a hátukon várják, hogy a 
„nagy” nyolcadikosok átkísérjék őket az 
iskolába. Csak pár lépés, mégis hosszú 
ez az út. Könnyes szemű szülők és az óvó 
nénik terelgették a gyerekeket, biztatták 
őket, magukat, hogy minden rendben 
lesz. És rendben is lesz! 

Az új kiscsoportosok már el is kezdték 
az ovis életet, bátortalanul nézik, várják mi 
fog történni? Legördül pár könnycsepp is, 
de az óvó nénik szerencsére jó sok varázs-
port gyűjtöttek a nyáron, és a mesetarisz-
nya is dagad a sok mesétől, verstől, daltól. 
Minden rendben lesz!

Kicsiknek és nagyoknak kívánunk sok 
bátorságot, élményekkel teli évkezdést!

Vén Erika, Bambi csoportos óvodapedagógus

szüleik is részt vehettek a Napvirág zene-
kar koncertjén, mely 75 000 Ft alapítványi 
támogatásból valósult meg.

2014. MÁJUS 19.:   
Kezes-lábas előadás keretében a testtu-
datosság, a kreativitás fejlesztésére he-
lyezték a hangsúlyt: 50 000 Ft.

2014. MÁJUS 28.:   
A ballagó nagycsoportos gyermekek ha-
gyományosan tarisznyát kapnak, benne 
apró útravalókkal. Ezeknek a beszerzésére 
a kuratórium döntése alapján 2013. évtől 
az alapítvány biztosítja az anyagi fedeze-
tet, melynek összege 2014-ben 30 400 Ft 
volt.

2014. JÚNIUS 3.:   
2014. évben valamennyi budajenői óvo-
dás gyermek a nemzetközi gyermek-
nap alkalmából a Budapesti Állatkertben 
tölthetett el egy napot. A belépőjegyek 
megváltása 74 200 Ft alapítványi forrás-
ból történt. Az alapítvány ezzel nem csak 
a gyermekek kikapcsolódását, szórakozá-
sát, de a növény- és állatvilág megismeré-
sét célzó óvodai program támogatását is 
megvalósította. 

2014. ÁPRILIS 28.  
ÉS MÁJUS 22. KÖZÖTT:   
Az óvoda folyamatos amortizációnak 
kitett udvari játékainak pótlására, újak 
beszerzésére került sor: 4 db tanulóbicikli, 
dömper, ügyességi játékok, libikóka, ejtő-
ernyő, egyensúlyozó tölcsér, bója, ugráló 
zsák stb., összesen 104 405 Ft.

2014. AUGUSZTUS:   
Az óvodai csoportok öltőszekrényein a 
függönyök cseréje hosszú ideje napiren-
den szerepelt, azonban az óvoda saját 
forrásból ezt megvalósítani nem tudta. 
Az alapítvány támogatásának köszönhe-
tően minden gyermek szekrényén meg-
történhetett a függönyök cseréje: a régi, 
vékonyabb, könnyebben fakuló és köny-
nyebben rongyolódó anyag helyett stra-
pabíróbb, vastagabb, tartósabb anyagok-
ból készültek az új függönyök, figyelve a 
gyermekek ízlésének megfelelő mintázat-
ra is. A függönyök alapanyagának beszer-
zésére az alapítvány 96 110 Ft támogatást 
biztosított.

2014. SZEPTEMBER 10.:  
Nemcsak óvodai, de szinte már falusi ese-
ménnyé nőtte ki magát a Dióünnep. Az 
ekkor lezajló kézműves foglalkozásokhoz 
alapanyagokat biztosított az alapítvány 
12 750 Ft összegben, illetve a gyermekek 
szórakozását és zenei nevelését támogat-
ta a Napvirág zenekar koncertjének finan-
szírozásával: 75 000 Ft.

2014. NOVEMBER HÓNAPBAN  
került sor a Mikulás csomagokba kerülő 

apróságok beszerzésére 65 150 Ft érték-
ben. A csomagok összeállításában a kura-
tórium tagjai személyesen is részt vettek.

2014. NOVEMBER HÓNAPBAN  
a decemberben tartandó Karácsonyi vá-
sáron kiállításra került dekorációs tárgyak 
elkészítését az óvoda dolgozói vállalták. 
Az ehhez szükséges alapanyagok be-
szerzésére az alapítvány biztosította a fe-
dezetet (6 db számla) összesen 37 350 Ft 
értékben.

A fentieket összesítve elmondható, 
hogy nem csak az alapítvány bevételei 
növekedtek jelentősen az elmúlt időszak-
ban, ennek megfelelően az alapszabály-
ban meghatározott célkitűzések megva-
lósítására is arányosan nagyobb összeget 
fordított. A támogatásra érdemes célok 
kiválasztásakor a kuratórium figyelemmel 
volt arra, hogy minél nagyobb gyermek-
létszám élvezhesse a programokat, ese-
ményeket, továbbá arra, hogy az óvoda 
pedagógiai programjában kiemeltként 
megjelölt célkitűzések, fejlesztési prog-
ramok, közösségi célok megvalósítá-
sát segítse. A 2014. évben támogatott 
események, programok közül a hagyo-
mányosnak nevezhető elemek további 
támogatása a rövi- és hosszú távú célkitű-
zések között szerepel, illetve a bevételek 
további növelése révén folyamatosan bő-
víteni szeretnénk azon események körét, 
amelyhez az alapítvány biztosítani tudná 
az anyagi fedezetet. 

dr. Kovácsné dr. Pokorádi Zsófia, a kuratórium elnöke
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I 

TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. AUGUSZTUS 25-I 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Óvodai maximális csoportlé-
tszám emelés engedélyezése
A nyár folyamán több család 
költözött Budajenőre óvodás 
korú gyermekkel, akik gyerme-
küket a helyi óvodába íratták. 
A nemzeti köznevelésről szó-
ló törvény 2015. szeptember 
1-jétől hatályba lépő rendel-

kezése szerint a gyermeknek 
abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalko-
záson kell részt vennie. Emiatt 
szükségessé vált három óvo-
dai csoport maximális létszá-
mának fenntartói engedéllyel 
történő átlépése. Budajenő 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete − a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25.§-ában foglalt 

hatáskörében eljárva − en-
gedélyezte a Budajenői Óvo-
da részére, a fent hivatkozott 
törvény 4. sz. mellékletében 
meghatározott maximális cso-
portlétszám 20%-kal történő 
túllépését a 2015/2016. neve-
lési évre, a Misi Mókus kis-kö-
zépső csoportban, a Pillangó 
nagy–középső csoportban és a 
Micimackó nagycsoportban is.

Erdészeti szakirányítói 
szerződés megkötése
Az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szó-
ló törvény rendelkezései alap-
ján az erdő tulajdonosának er-
dőgazdálkodói nyilvántartásba 
vételi kérelmet kell benyújtani 
a hatáskörrel és illetékesség-
gel rendelkező erdészeti ha-
tósági szervhez, esetünkben a 
Pest megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóságához, 
továbbá az erdő művelését 
arra jogosultsággal rendelke-
ző erdészeti szakszemélyzet 
bevonásával lehet folytatni. 
Fentiekre tekintettel Budajenő 
Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, 
hogy az erdészeti szaksze-
mélyzeti feladatokra Dudás 
László Péter erdőmérnökkel 
megbízási szerződést köt.

Döntés a Magtár nyílászárók  
kivitelezéséről
Az Önkormányzattal egyet-
értésben és támogatásával 
a Budajenői Német Nem-
zetiségi Önkormányzat (to-
vábbiakban BNNÖ) sikeres 
pályázatot nyújtott be az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumához, a magtárépület 
nyílászárói legyártásának/
beszerzésének támogatására. 
Az elnyert támogatás bruttó 
4 000 000 -Ft. A pályázat be-
nyújtásakor az alsó két szint 
lezárása és hasznosítása volt a 
cél, ám az időközben elkészült 
módosított tervek és üteme-
zés szerint az összes küls, és az 
alsó két szint nyílászáróit cél-
szerű egy ütemben legyártatni, 
mivel egyedi ablakok készül-
nek, fajlagosan kisebb költség-
gel. A legelőnyösebb ajánlatra 
figyelemmel az önkormány-
zat többletköltsége bruttó 
1 080 000 -Ft. A BNNÖ a 
műemlék magtárépület nyílás-
záróinak gyártására, beszerzé-
sére vonatkozó pályázatához 
és döntéséhez kapcsolódóan, 
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy 1 080 000 -Ft 
értékben megrendeli a Kaiser 
és Kaiser cégtől a pályázat-
ban nem szerepeltetett, de a 
módosított-ütemezett új terv 
szerint a kivitelezés első üte-
mében beépítendő nyílászá-
rókat, a 2015. évi költségvetési 
rendelet magtár felújításra biz-
tosított keret terhére. 
 



V Á G J A  K I  É S  H A J T S A  Ö S S Z E
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Egyéni és csoportos ANGOL oktatás Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

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

HORVÁTH 
ÁDÁM

 rendőr 
főtörzs-

őrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét hétfő 

14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Zongorahangolást  
és -javítást vállal szakember 
Elérhetőség:  1155 Budapest, Rákos út 205. 

Telefonszám: 30/ 21-12-094.

KÖSZÖNET
Júliusban egyik nap váratlanul észrevettem, 

hogy a személyi igazolványom jó pár hete 
lejárt. Felhívtam Horváth Ádám körzeti meg-
bízottat, hogy tanácsot és segítséget kérjek. 
Ádám eljött, ő is megállapította az igazolvány 
érvénytelenségét, és máris felajánlotta, hogy 
bevisz Budakeszire az okmányirodába. Ezt kö-
vetően az okmányiroda javaslatára meghatal-
mazást írtam alá, amivel körzeti megbízottunk 
elintézte az ügyemet, és pár hét múlva egy új 
személyi igazolványt hozott.

Számomra ez óriási segítség volt, amit ez-
úton is köszönök Ádámnak.

KóKai Józsefné
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Az idén augusztus 29-én viszo-
noztuk a Teveli Fiatalok Egye-

sületének tavaly Budajenőn a Szüret 
és Borünnepen tett látogatását. Min-
den évben ilyen tájt rendezik meg a 
Galuska Fesztivált Tevelen, ami nem 
más, mint nagyon finom töltött ká-
poszta.

Tevel Tolna megyében, Bonyhád 
közelében található. Társulatunk 
reggel 9 órakor indult el úti célja 
felé igen jó hangulatban. Megérke-
zésünkkor Asztalos Zoltán, a Teveli 
Fiatalok Egyesületének elnöke (a 
Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetségének elnöke) fogadott ben-
nünket.

Rövid tájékoztatást kaptunk arról, 
hogyan is kerültek Tevelre a buko-
vinai székelyek, majd ebédre elfo-

gyasztottuk az ízletes galuskákat.  A 
műsorfolyam délután fél kettőkor 
kezdődött. A fellépők hosszú sorá-
ból néhány: Teveli Székelykör, Roz-
maring Kórus, Férfi Dalárda, Varsádi 
„Remény” Német Tánccsoport, Teve-
li Német Nemzetiségi Kórus, Teveli 
Fiatalok Egyesülete.

A Budajenő−Telki Székely Tár-
sulat zárta a színvonalas műsort, a 
Napkeltétől napnyugtáig című dara-
bunk rövidített programjával, melyet 
góbéságokkal fűszereztünk. A siker 
most sem maradt el. 

A nagy meleg ellenére a gyerme-
kek és felnőttek vidám énekétől és 
nótájától volt hangos a hazavezető út.

Köszönjük a meghívást, nagyon 
jól éreztük magunkat.

Szabó Attila 

A Budajenő−Telki 
Székely Társulat Tevelen

TOVÁBBI FELLÉPÉSEINK: 
 

BIATORBÁGY  
Székelynap 

2015. 09. 12-én
 

BUDAJENŐ  
Szüret és Borünnep 

2015. 09. 19.
 

TÖK  
Nem esik messze 

 alma a fájától
 2015.10 .12.

 
ZSÁMBÉK,  

Nyugdíjas klub 
2015.10. 25. 
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Ha behunyom a szemem, magam előtt látom nagymamám tö-
rékeny kezét, ráncos redőkkel keretezett arcát, szerető, óvó 

tekintetét, dallamos hangját. Egyszerű munkásasszony volt, aki a 
kertnek, jószágoknak és mindenekelőtt családjának élt. Szerete-
te élő, meghatározó forrásként táplál. Halálával az általa kapott 
ajándék nem halványul. Megtapasztaljuk ezt a nem választott kö-
teléket, ajándékot mindannyian. Örökségeink, küldetéseink elkí-
sérnek minket élethosszig, mígnem egy nap mi is nagyszülőként 
az unokák kacajában találjuk magunkat, mely új életcélt, örömet, 
fiatalító életelixírt varázsol körénk. 

Társadalmunk évgyűrűit a generációk rajzolják. A régmúltban 
az időseket tisztelet és elismerés övezte. Ők képviselték az élet-
évekkel gyarapított tapasztalati tudást, bölcsességet, melynek 
átadásában nélkülözhetetlen volt szerepük, jelenlétük. 

Ma egy olyan individualizált társadalomban élünk, ahol a kap-
csolatok gyakran háttérbe szorulnak, a tudást, bölcsességet az 
internet és a médiák szállítják. Kizárólag a személyes kapcsolatok 
által megélhető szeretetünket „palackba zártuk”, mert az időt tár-
gyiasítjuk, piacosítjuk. E tendencia nem kőbe vésett. Rajtunk mú-
lik, hogy élünk-e kapcsolataink által kínált lehetőségekkel. Arra 
buzdítok mindenkit, hogy nézzünk körbe magunk körül, s vegyük 
észre mindazt, ami állandó és tartós, ami szép és érték. 

Időseink által hordozott értékek olyanok, mint a jó bor. Az 
évgyűrűk nem csak barázdákban nemesítik a vonásokat, ízeket. 

A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szeretné az idősebb 
generációk tudását, örökségét megosztani az ifjúsággal, a fiata-
labb generációkkal. 

Ezért megalapítottuk a fenntartó önkormányzatok támoga-
tásával Budakeszin az Erdő utca 83.szám alatt a GENERÁCIÓK 
HÁZÁT. 

Alap célkitűzésünk az időskor értékeinek megismertetése, 
pozitív átkeretezése, integrálása családi, helyi közösségi, városi 
szinten egyaránt. Szeretnénk − a szükségletekhez, egyénekhez, 
élethelyzetekhez adaptálódó − szolgáltatásokkal, szabadidős és 
kulturális programjainkkal a „generációs hidak” rehabilitálásának, 
építésének segítői lenni.

Jelenlegi lehetőségek, amire szívesen vesszük a jelentkezése-
ket!

„Bölcsességek receptjei”: előadássorozat, mely a mindennapi 
életvitelt segíti elő, közgazdász, orvos meghívott előadókkal;

ingyenes számítógép-kezelői képzés;
sakk-klub;
pinpong bajnokságok;
mozi;
zeneterápia;
tematikus kvíz;
varróklub.

Sajnos nem minden szerettünket egyformán ajándékoz meg 
a gondviselés fizikai jóléttel. Vannak olyan hozzátartozóink, akik-
nek az egészségi állapota nem teszi lehetővé az aktívabb prog-
ramokban való részvételt. A Generációk Háza ezen időseknek 
is színes palettát biztosít a hétköznapok tartalmas eltöltésére. 
Segítőinkkel állandó jelenlétet és támogatást biztosítunk, meleg 
étkezésre is lehetőség van intézményünkben. Budajenőn élő la-
kosoknak Társult Önkormányzatként szintén lehetőség van in-
gyenesen igénybe venni a Generációk Házát. 

Azoknak az időseknek, akik a mindennapokban kiszá-
mítható és rendszeres segítség nélkül maradnak, lehető-
séget jelenthet a házi segítségnyújtás szolgáltatásunk. Az 
ellátás a segítséget igénylő lakó környezetében történik, 
egyénre szabott bánásmóddal. Teljes diszkréció mellett biz-
tosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást (alapvető gondozási feladatok elvégzését, bevásár-
lást, ügyintézést, lakókörnyezet higiéniás megtartását… stb.). 

Amennyiben részt szeretnének venni a Generációk Háza „épí-
tésében” vagy szeretné igénybe venni a házi segítségnyújtást, 
várjuk jelentkezésüket a 23/451-279 telefonszámon (információt 
is ezen az elérhetőségen adunk minden felmerülő kérdésre).

Bízunk benne, hogy Budajenővel karöltve a „bölcsesség re-
ceptjeit” szeretettel átitatva, generációkat átívelve tudjuk meg-
osztani! 

Bencsik Zsolt, intézményvezető

„Palackba 
zárt 

szeretet”




