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A későbarokk, klasszicizáló épület az 
1800-as évek elején nyerte el mai 

formáját. A főbejárat fölötti attika fa-
lon építtetőjének, a bécsi skót bencések 
1807-1831 közötti apátjának Andreas 
Wenzelnek a címere látható.

A címer öt mezőre osztott címerpajzs, 
amelyet egyik oldalán tölgyfaágak, má-
sik oldalán virágok, gabona kalászok és 
leveles, fürtös szőlővesszők kereteznek. 
A két felső sarkon egy-egy kovácsoltvas 
pásztorbot utal a címer egyházi tulaj-
donosára. A címerpajzs bal oldali, felső 
mezőjében zsákos-könyv és pásztorbot, 
a bécsi skót bencések kiscímere látható. 
A jobb oldali mezőben Szt. István király 
felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának, 
a 3. mezőben az osztrák pólyás kiscímer, 
a 4. mezőben Andráskereszt (a címerben 
történő alkalmazása az apát keresztnevé-
ből eredeztethető), az 5. mezőben Szent 
Vencel lovas figurája (alkalmazása az apát 
vezetéknevére utal).

A címerpajzs címerképe azonos a bé-
csi skót bencések kolostora főhomlok-
zatának timpanonjában látható címerrel 
(Schottenstift - Wien, Freyung 6.), amely 
épületegyüttes kiépítése szintén Andreas 
Wenzel főapátsága idején kezdődött el.

A kő címer állapota mára leromlott, 
felülete erősen szennyezett, a finomabb 
részleteken felszíni mállás mutatkozik, 

minek következtében ezen részletek egy 
része megsemmisült. A viszonylag puha 
kőzetből faragott címer egyes részletei 
merészen áttörtek, ennek következtében 
a tölgyfalomb egy jelentős része letörött. 
A címeren több lövésnyomot is találtunk 
(láthatóan az épület elől célba lőttek a cí-
mer elemeire).

Az Önkormányzat 2016. évben döntött 
a címer, a mellette lévő két kő urna és a 
kapun lévő kő virágvázák felújításáról. 
A restaurálási munkálatokat Sax László 
kőfaragó mester végzi, Kovács Attila kő-

szobrász-restaurátor szakmai felügyelete 
mellett. A munkára az anyagi fedezetet 
Gerhardt Schick Úr támogatása biztosítja. 
Az iskolaév befejezése után a címert és a 
többi elemet leemelték a helyükről, mű-
helybe szállították, ahol a nyár folyamán 
elkészülnek a kiegészítések, javítások és a 
szükséges felületvédelem, hogy az iskola-
kezdésre minden elem visszakerülhessen 
a helyére. Igazi díszei lesznek az iskolának, 
remélhetőleg mindannyiunk örömére!

Csóka Balázs, főépítész
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. MÁJUS 26-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

A Rendőrség tájékoztatója a 
közbiztonság helyzetéről
A pozitív, segítő hozzáállás és a 
bizalom a település részéről a 
Rendőrőrs felé, meghozta gyü-
mölcsét, ezt példázza a bűn-
cselekmények minimális száma, 
amely évről-évre csökkenő ten-
denciát mutat. Cél a jövőben is 
hasonlóan jó, kellő hatékonysá-
gú együttműködés. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és el-
fogadta a Budakeszi Rendőrőrs 
2015. évi beszámolóját.

Víziközmű szolgáltatók  
tájékoztatója működési  
tapasztalatairól
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta és elfogadta a Község 
víziközmű szolgáltatójának 2015. 
évi beszámolóját.

Óvodavezetői állás ellátása
A Budajenői Óvoda vezetője 
hosszabb idejű tartós távolléte 
miatt gondoskodni kell ősztől a 
vezetői helyettesítésről. A feladat 
határozott idejű ellátása előnyö-
sebb saját óvónői állományból 
kinevezni a helyettesítőt az óvo-
davezető helyettes személyében. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Budajenői 
Óvoda intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására 
Benka Krisztina intézményveze-
tő szülési szabadságának idejére 
Bernáth Mihályné óvodavezető-
helyettest bízta meg.

Iskolai épületek és az  
iskolaudvar felújítási munkák 
kivitelezőjének kiválasztása
Budajenő Község Önkormányza-
ta adományban részesült az is-
kolai épületek, az udvar és címer 

felújítási és részbeni átalakítási 
munkáihoz. A támogatóval, isko-
laigazgatóval, szülői szervezettel 
egyeztetve az adományból a 
főépület címer és kővázák, kapu 
kővázák restaurálása, Kossuth 
Lajos utcai épület belső felújí-
tás, tanterem kialakítás, északi 
kert lépcsők felújítása, Fő utca 
és Kossuth Lajos utcai gyalogos 
átjáró szilárd burkolatú kiépítése 
munkákra kerül sor. Az ajánla-
ti felhívásban kiírt feltételeknek 
megfelelő árajánlatok közül az 
összességében legelőnyösebb 
ajánlatot adó a Teskár Bau Kft. 
az építési-felújítási munkákat, 
míg a címer és kővázák restaurá-
lását Kovács Attila okleveles kő-
szobrász restaurátor vezetésével 
Sax László kőszobrász, kőfaragó 
mester végzi.

Főzőkonyha felújítási és  
korszerűsítési munkák  
kivitelezőjének kiválasztása
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete döntött a 
Kossuth Lajos u. 19. sz alatti óvo-
daépületben működő főzőkony-
ha felújítás és korszerűsítés kivi-
telezéséről, a következők szerint:
konyhai eszközök, berendezések 
beszerzése a Gammo Európe Kft-
től bruttó 2 811 006,-Ft értékben,
a gépészeti munkák kivitelezé-
si munkáival megbízta a Rose 
Linear Bt-t bruttó 1 567 434,-
Ft ár elfogadásával, valamint a 
szellőzés gépészeti munkái ki-
vitelezésével bruttó 889 000,-Ft 
összegben,
a zöldségtároló fagymentesítési 
munkáit a Teskár Bau Kft. végzi 
889 000,-Ft összegben.

Szervezeti és működési  
szabályzat módosítása
Az Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának 
módosítása vált szükségessé a 
kormányzati funkciók, államház-
tartási szakfeladatok és szak-

ágazatok osztályozási rendjéről 
szóló NGM Rendelet módosítása 
miatt. A módosítást a Magyar 
Államkincstár hivatalból átvezet-
te a törzskönyvi nyilvántartásán, 
amelynek meg kell feleltetni a 
helyi rendeletünket is. A meg-
szűnt kormányzati funkció a 
„104042 Gyermekjóléti szolgál-
tatások”, amelyet ezért törölni 
kell az szmsz-ből is. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a rendelet módosítá-
sát jóváhagyta.

Fotópályázat kiírása
A tavalyi fotópályázat sikerén fel-
buzdulva Budajenő Község Ön-
kormányzat képviselő-testülete 
„Budajenő II. fotópályázata 2016 
-2017” címen idén ismételten 
fotópályázatot írt ki, aminek az 
eredményhirdetése a 2017. évi 
falunapon lesz. Egyben felkérte 
szakmai felügyeletre és a pályá-
zat bonyolítására a Pro Budajenő 
Egyesületet. Az Önkormányzat 
biztosítja a pályázat előkészí-
téséhez, lebonyolításához és a 
nyertesek díjazásához szükséges 
költséget a 2016-2017. évi költ-
ségvetésben.

Budajenői bemutató film 
készítése
A képviselő-testület az ön-
kormányzatot megkereső 
Budakörnyéki TV által adott ár-
ajánlatot elutasította, mivel a na-
gyobb beruházások befejezése 
utáni időszakra tervezi a tájékoz-
tató reklámfilm megrendelését. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. MÁJUS 26-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Javaslat díszpolgári címre 
(Péter-Pál nap)
Budajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2016. június 25-i Falunap 
és Búcsú alkalmából díszpolgári 
címet nem adományoz.

Megállapodás jóváhagyása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát 
képező 144, 145 helyrajzi számú 
ingatlanokat érintő, úgynevezett 
„terasz” ügyben, az önkormány-
zat jogi képviselője által elké-

szített megállapodás tervezetet 
és ingatlanrendezési szerződést 
elfogadhatónak tartja. A kép-
viselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szerződések 
előkészítésére és a testület által 
elfogadott tartalommal aláírásra 
és az azt követő szükséges vég-
rehajtási intézkedések megtéte-
lére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JÚNIUS 2-I  
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Útépítés és útfelújítás  
közbeszerzési eljárás  
eredményének kihirdetése
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az „Útépítés 
és útfelújítás Budajenőn 2016” 
tárgyú építési munkák kivitelező-
jének kiválasztására lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről a következő döntéseket 
hozta: a közbeszerzési eljárást 
valamennyi rész vonatkozásában 
eredményesnek nyilvánította, az 
eljárás nyertesének valamennyi 
rész vonatkozásában a STRABAG 
Általános Építő Kft. Ajánlattevőt 
hirdette ki. 

Közszolgáltatási szerződés 
módosítása (Depónia)
2016. január 1-től változott a 
Hulladékról szóló törvény (a to-
vábbiakban: Ht.), valamint beve-
zetésre került az állami hulladék-
gazdálkodási közfeladat kör. A 
legsürgetőbb intézkedést a Ht. 
rendelkezései szerint a közszol-
gáltatási díjak számlázási felada-
tainak változása okozza, ezért 
minden önkormányzatnak 2016. 
június 30-ig módosítani kellett 
a közszolgáltatási szerződését. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete jóváhagyta 
a Depónia Nonprofit Kft. és az 
Önkormányzat között fennálló 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási szerződés módosítását. 

Döntés közvilágítási szakértő 
megbízásáról
Budajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a „Közvilá-
gítás bővítés Budajenőn 2016” 
projekt bonyolításához műszaki 
tanácsadás és műszaki ellenőri 
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feladatok elvégzésére megbízta 
Ludányiné Gréczi Katalint. Egy-
ben felhatalmazta polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására, 
valamint a közvilágítás korsze-
rűsítés ügyében az ELMŰ cég-
csoporttal történő tárgyalások, 
megállapodások, nyilatkozattéte-
lek során az önkormányzat teljes 
körű képviseletére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JÚNIUS 23-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2015. évi gyermekvédelmi  
és a HÍD beszámolójának 
elfogadása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Község 2015. évi 
gyermekvédelmi és a HÍD Szo-
ciális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ éves beszá-
molóját.

Óvodai maximális  
csoportlétszámtól való  
eltérés engedélyezése
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25.§-ában foglalt 
hatáskörében eljárva engedé-
lyezte a Budajenői Óvoda részé-
re, a fent hivatkozott törvény 4. 
sz. mellékletében meghatározott 
maximális csoportlétszám 20%-al 
történő túllépését a 2016/2017. 
nevelési évre, a Micimackó kis-
csoportban, a Bambi kis-középső, 
a Misi Mókus nagy-középső és a 
Pillangó nagycsoportban.

Helyi Építési Szabályzat eseti 
módosítása
A rendeletmódosítás célja volt 
a HÉSZ magasabb szintű jog-
szabálynak való megfeleltetése, 
a HÉSZ 7.§ (16) bekezdésének 
hatályon kívül helyezésével. Az 
eseti módosítás a teljes HÉSZ-
re vonatkozó folyamatban lévő 
felülvizsgálattól független, tár-
gyalásos eljárás szerint történt. 
A végső szakmai véleményezési 
szakaszt az állami főépítész ha-
táskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal, Építésügyi, Ha-
tósági, Oktatási, és Törvényessé-

gi Felügyeleti Főosztály, Építési 
Osztály vezetője lefolytatta, záró 
szakmai véleményét megküldte. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a rendelet 
módosítását jóváhagyta.

Önkormányzati víziközmű 
rendszerek vagyonértékelésé-
nek jóváhagyása
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, a 
tulajdonában lévő vízi közművek-
re vonatkozó, az Észak-dunán-
túli Vízmű Zrt. által 2015. június 
30-i fordulónappal elkészíttetett 
vagyonértékelést, továbbá az 
abban szereplő vagyonleltárt 
elfogadta, azt az önkormányzat 
számviteli nyilvántartásába átve-
zette.

Energetikai pályázathoz kap-
csolódó döntések meghozatala
Budajenő Község Önkormányza-
ta pályázat benyújtásáról döntött 
a „Pályázatos épületenergetikai 
felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányza-
tai számára” című KEHOP-5.2.9. 
kódszámú felhívásra. A pályázat 
tárgya, tartalma: a Budajenői Ál-
talános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése. Feltételes közbeszer-
zést kell végrehajtani annak ér-
dekében, hogy az önkormány-
zat indulni tudjon fent nevezett 
energetikai pályázaton. Ezen felül 
pedig dönteni kellett: a közbe-
szerzési terv módosításáról, a 
közbeszerzési eljárás megindítá-
sáról és közbeszerzési szakértő 
megbízásáról, valamint műszaki 
ellenőr megbízásáról. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a szükséges döntése-
ket meghozta.

Döntés ’56-os emlékmű  
pályázat benyújtásáról
Budajenő Község Önkormányza-
ta úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Közép- és Kelet-eu-
rópai Történelem és Társadalom 
Kutatásért Közalapítvány „Az 
1956-os forradalmat és szabad-
ságharcot valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, 
a hősöknek és az áldozatoknak 
emléket állító úgynevezett „Büsz-
keségpontok” létrehozására” kiírt 

KKETTKK-56P-02 jelű pályázati 
felhívásra, a meglévő 56-os em-
lékmű felújítása, környezetének 
kertépítészeti fejlesztése tarta-
lommal.

Tájékoztató a BÖT tevékeny-
ségéről
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a polgármester be-
számolóját a Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás tevékeny-
ségéről.

Határozat módosítása telek-
alakítás ügyében
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Budakeszi 
Járási Hivatala Földhivatali Osz-
tály végzésében foglalt hiánypót-
lásnak tegyen eleget az Önkor-
mányzat jogi képviselője útján.

Közvilágítás fejlesztés közbe-
szerzési eljárásához kapcsoló-
dó döntések meghozatala
Budajenő Község Önkormányza-
ta az általa indított „Közvilágítási 
hálózat korszerűsítése átalánydí-
jas vállalkozási szerződés kereté-

ben a kiviteli dokumentációban 
meghatározottak szerint” tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredmény-
telennek nyilvánította. Mivel az 
eljárásban egyetlen ajánlat érke-
zett be Ajánlatkérőhöz, ami lé-
nyegesen eltért a tervezői érték-
becsléstől és a rendelkezésre álló 
forrástól. A továbbiakban a kép-
viselő-testület új közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról döntött.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JÚNIUS 23-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Javaslat kitüntetésre 
(augusztus 20.)
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az idei évben, augusztus 
20-a alkalmából budajenőért 
kitüntetést adományoz. A kitün-
tetett személy értesítéséről gon-
doskodik.

Tájékoztató a folyamatban 
lévő jogi ügyekről
Budajenő Község Önkormány-
zat képviselő-testülete a folya-
matban lévő jogi ügyekről szóló 
polgármesteri beszámolót elfo-
gadta.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
FIGYELMÉT, 

hogy Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 6/2016. (V.02.) önkormányzati rendeletében szabályozza a 
2016. évi igazgatási szünet elrendelését. A Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet

2016. július 25. napjától  
- 2016. augusztus 5. napjáig tart.

(Az első ügyfélfogadási nap 2016. 
augusztus 8., hétfő)

Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart, amely az 
iratok átvételét, továbbá az anyakönyv-vezetési feladatkör-
be tartozó sürgős ügyek intézését jelenti.

Szíves megértésüket köszönjük.
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Falunap és búcsú

Minden esztendőben az egyik legin-
kább várt esemény településünkön a 

Budajenői Falunap és Búcsú, ahol színvo-
nalas programok mellett találkozhat a falu 
apraja-nagyja. Ez idén sem volt másként, 
akik remek szórakozásra számítottak, 
azoknak idén sem kellett csalódniuk, hisz’ 
a színvonalas programok között megtalál-
hatta ki-ki a magának valót.

Az idei rendezvénysorozat első nap-
ján, 2016. június 24-én pénteken 19:00 
órai kezdettel a Hagyományőrzők Há-

zában került megnyitásra 
Csomortáni Gál László er-
délyi festőművész Napima 
című kiállítása a Pro Bu-
dajenő szervezésében, és 
Budajenő Község Önkor-
mányzata támogatásával. 

A kiállításon közreműködött, és átfogó 
művészettörténeti előadás keretében né-
hány gondolattal ellátta a kedves résztve-
vőket a művész munkásságáról Pap Gábor 
Magyar Örökség Díjas művészet- és iro-
dalomtörténész professzor. A Csontváry 
vonalat követő ősi és népi motívumokat 



használó művész átütő erejű üzenetet 
közvetítő képeit Heinzinger Miklós- Mika, 
a Misztrál Együttes tagjának népi-és világ-
zenei előadása tette teljes egésszé. 

Másnap, 2016. június 25-én szombaton 
délelőtt a gyermekek birtokba vehették 
az óvoda előtti füves területen felállított 
ügyességi és játékparkot, illetve készít-
hettek homokképeket, és agyagozhattak 
Arany Betty keramikussal. Ezzel egy idő-
ben megnyílt a kézműves vásár is az Óvo-
daközben, ahol helyi és vendég kézműve-
sek és őstermelők árulták a nap folyamán 
portékájukat.

Az ünnepi program kora délután a 
Templomtéren felállított nagyszínpadon 
zajlott, ahol Budai István polgármester úr 
köszöntötte a nagy meleg ellenére szép 
számban jelenlévő helyi polgárokat, és 
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vendégeket. Köztük Günther Kubin ve-
zetésével a Gaildorfból érkezett küldött-
séget, Szelenczy Gabriella Járási Hivatal 
vezetőjét, Tök és Remeteszőlős polgár-
mestereit. Néhány mondatban összefog-
lalta, az elmúlt év eseményeit, illetve a jö-
vőben várható, valamint folyamatban lévő 
beruházások állását, majd mindenkinek jó 
szórakozást kívánt.

A program a helyi és vendég együt-
tesek műsorával folytatódott. Fellépett a 
Pántlika és Szederinda Együttes, a Buda-
jenői Hagyományőrző Kórus, a Budaje-
nő-Telki Székely Társulat, a Ringlein Tánc-
csoport, és a szomszédos településekről a 
Töki Kotkoda Asszonykórus és Zombory 
Zsuzsanna Zumba csoportja. Ezúton is kö-
szönjük nekik a színvonalas műsorokat. 

A hivatalos program ezzel véget ért, 
innentől tényleg a kötetlen szórakozásé 

lett a főszerep. A színpadi programokkal 
egyidejűleg a délután folyamán, a Sport-
pályán jubileumi focitalálkozó zajlott. A 
pincesoron pedig a gasztronómia szerel-
mesei helyben készült ételeket és minősé-
gi borokat fogyaszthattak.

Késő délután kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhattak Pályi János Elátkozott 
malom című Vitéz László bábelőadásán, 
ahol a mese aktív részesei lehettünk, 
együtt élve a történet alakulásával, és se-
gítve Vitéz László hadakozását az ördö-
gökkel, szellemekkel, sőt még a halállal is, 
mindezt egy zsák búza megőrlése miatt.

Kora este a színpadon a Rojtos Együttes 
aprók táncházával folytatódott a program, 
ahol ismert népi gyermekdalok és játékok 
csendültek fel Dalosné Kovács Györgyi 
közreműködésével, aki táncba hívta az 
aprókat és nagyocskákat, majd a Rojtossal 
a népzene szárnyán bebarangoltuk Szék, 
Kalotaszeg és Mezőség dallamvilágát. 

Őket követte Ihos József humorestje, 
ahol a rekeszizmainkat is megdolgoztat-
hattuk, majd a Retroleum Zenekar kiful-
ladásig gondoskodott a talp alá valóról, 
magyar és külföldi örökzöld slágerek se-
gítségével. 

2016. június 26-án vasárnap ünnepi 
szentmisével zárult a háromnapos rendez-
vény a Szt. Péter és Szt. Pál templomban. 
Köszönet a rendezvény gördülékeny lebo-
nyolításáért a gondnokságnak, az óvoda 
és az önkormányzat dolgozóinak és min-
den közreműködő önzetlen és fáradhatat-
lan segítségéért!

M. Csikai Andrea

megbízott szervező
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Idén a Romániai választások miatt egy 
időben került megrendezésre a Bu-

dajenői Falunap és Búcsú, valamint 
Gyergyóditró testvértelepülésünk hagyo-
mányos Falunapok rendezvénye. Ebből 
kifolyólag idén nem tudott ditrói küldött-
ség részt venni a mi Falunapunkon, de Bu-
dajenő községet Kuli László alpolgármes-
ter képviselni tudta Ditróban, akit az újra 
megválasztott Puskás Elemér polgármes-
ter úr látott vendégül.

Június utolsó hétvégéjén gyönyörű 
arcát mutatta a ditrói medence. Az itt is 
szokatlanul meleg időjárás kedvezett a 
színvonalas és programokban gazdag 
rendezvénynek. A kirakodóvásárral, kon-
certekkel, sportvetélkedőkkel, motoros 
bemutatóval, autós ügyességi versennyel, 
sakkbajnoksággal, divatbemutatóval, kre-
atív foglalkozásokkal, főzőversennyel és 
zenés-, táncos eseményekkel tarkított 
hétvégén a felszabadult szórakozás mel-
lett maradt idő a komolyabb programokra 
is.

Szombaton a Művelődési Ház melletti 
parkban felavatták Puskás Tivadarnak, a 
ditrói születésű mérnöknek, a telefonhír-
mondó feltalálójának kopjafáját. Az avatás 
után a Művelődési Ház színháztermében 
tartották meg a választás utáni első „Dísz-
tanácsülést”, ahol Ditró község megvá-
lasztott képviselő testülete mellett meg-
jelentek megyei vezetők és meghívott 
díszvendégek. Az ünnepi ülésen Budajenő 
és Kamut testvértelepülések küldöttségét 
is a színpadra szólították, ahol ajándékkal 
kedveskedtünk egymásnak és alkalmunk 
volt gratulálni Puskás polgármester Úrnak 
és a képviselőtestületnek a választáson el-

ért eredményhez, egyben megerősítettük 
együttműködésünket.

Vasárnap vetítették le Nagy József, 
Bárány Krisztián és Wonke Dezső „Ke-
reszthegy” című filmjét, amely a második 

világháború gyergyói határvadász és szé-
kely határőr alakulatok történetét mutatja 
be. A történészi kutatásokkal, veteránok 
beszámolójával alátámasztott, régi felvé-
telekkel és újrajátszott jelenetekkel aláfes-

tett dokumentumfilm megrázó és egyben 
felemelő érzéseket keltett a nézőkben. A 
filmben szereplő családnevekből igen sok 
ismerősen cseng a budajenői fülnek, ez-
által is megerősítve, hogy településeink 

testvérkapcsolata valódi és mély gyöke-
rekkel bír. Alátámasztotta ezt a szívélyes 
vendéglátás és a baráti hangulat is, mely 
az egész látogatást jellemezte.

Kuli László, alpolgármester

XIV. Ditrói 
Falunapok
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Az Eutendorfi sportegyesület fennállá-
sának 50. jubileumi sportrendezvénye 

keretében július 9-én került megrendezés-
re 12 labdarúgó egyesület meghívásával 
az U-12-es korosztályú csapatok futball-
gálája, amire a Budajenői Községi Sport-
egyesület is meghívást kapott. Eutendorf 
Gaildorfi testvértelepülésünk városrésze. 
A fiatalok és a küldöttség utazása Gerhard 
Schick Budajenő díszpolgára által a diák-
csere programok támogatására biztosított 
keretből lett finanszírozva. A delegáció 
tagjai Budai István polgármester, Kompp 
György képviselő és klub elnök, valamint 

Gombos Sára tolmács voltak. Az U-12-es 
csapat tagjai Póka György tanár-edző, 
Székely Benedek, György Áron, Horváth 
Benedek, Klinger Dániel, Salamon Gábor, 
Brezina Gergely, Orbán Álmos, Sárai Ta-
más, Fodor Ábel, Fodor Levente, Heitler 
Balázs, Brazina Dávid diák sportolók. A 
delegációt és a csapatot Gaildorf vezeté-
se, Gerhard Schick és felesége, a vendég-
látó csapat Eutendorf sportegyesület ve-
zetői és U-12-es diák sportolók fogadták 
vacsorával egybekötött baráti összejöve-
telen, ahol Németország-Franciaország 

Európa bajnokság elődöntő megnézésére 
is sor került.

Másnap pénteken a gyerekek elutaztak 
a Stuttgart melletti vidámparkba, utána 
laza edzésen vettek részt az eutendorfi 
pályán. A delegáció tagjai Günther Kubin 
alpolgármester vezetésével megtekintet-
ték az új készülő beruházásokat.

A futball gálán az eutendorfi csapaton 
kívül a bundesliga első, második, harma-
dik szintű csapatai vettek részt, ami ko-
moly megmérettetés volt a kis csapatunk 
számára. Eutendorffal azonos szintű csa-
patunk ellenük kétszer is vezetett és csak 
az utolsó percben kapott góllal kaptunk 
ki tőlük 3:2-re. A kis csapatunk először 
vett részt ilyen magas színvonalú tornán, 
ahhoz képest becsülettel helytállt. Erre a 

Jubileumi futballgála 
Eutendorfban
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tornára minden évben sor kerül. Ha meg-
hívást kapunk már a felkészülésnél a ta-
pasztalatokat figyelembe tudjuk venni. 
Gaildorf város gondoskodása a fiatalokról 
teljes körű volt. A rendezvényt megláto-
gatta Frank Zimmermann polgármeste-
ren kívül, Gerhard Schick és felesége Ilse 
asszony, Günther Kubin, Jürgen Jackel 
Eutendorf elöljárója, Lack Mihály Budaje-
nő díszpolgára és több gaildorfi Budaje-
nőhöz kötődő polgár, akik segédkeztek a 
csapatunkról történő gondoskodásban. A 
delegáció és a csapat tagjai megköszönve 
az ellátást és gondoskodást, elköszöntek 
a vendéglátóktól és két jelentős baleset 
miatti útzárat átélve, két és fél óra késés-
sel szerencsésen hazatértünk. A gyerekek 
épségben visszakerültek a szüleikhez.

Budai István, polgármester
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Szabadulószoba 
 a Suliklubban

Május 19-én volt az idei Suliklub utolsó, és egyben záró 
eseménye, mely ez alkalommal a felsősöknek kedvezett. 

Hogy minél többen részt vehessenek a programon, kitelepült 
iskolánkba egy szabadulószoba. A diákok 7 csapata mérkő-
zött meg egymással, ki tudja előbb megfejteni a rejtvénye-
ket, kirakni a megfejtést, hogy végül kinyissák a kincset rejtő 
kalózládikát. A gyerekek nagyon élvezték a játékot, és egyre 
jobb időeredményekkel szerezték meg a számkódot. Jövőre 
remélhetőleg az alsó tagozatosok is ki tudják magukat pró-
bálni ebben az izgalmas szobában.

Köszönöm Marton Kriszta segítségét az egész évi Suliklub 
szervezésben.

Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát a programo-
kon, sok élménnyel és új ismerettel gazdagodott!

Pappné Polacsek Orsolya, szervező-tanár

Ballagás
Egy órával a ballagás előtt megérkeztünk a gyönyörűen fel-

díszített tantermünkbe, és elkezdtük a búcsúzkodást egy-
mástól és osztályfőnökünktől. Kati néni személyes üzeneteivel 
egyenként vett búcsút tőlünk egy- egy útravaló gondolattal. 
A padokra letéve kedves meglepetés várt ránk. 17:00 órakor 
az utolsó csengetéssel kezdetét vette az osztályunkkal eltöl-
tött utolsó óra, a ballagás. A tarisznyaátadás után énekelve, 
virágokkal és lufikkal megrakodva értünk a tornaterembe. Bú-
csúbeszédeink után megkaptuk a bizonyítványainkat benne 
a megérdemelt jegyekkel. Majd utoljára visszaballagtunk a 
termünkbe, elbúcsúztunk egymástól, még egy utolsót szto-
rizgattunk, végül elhagytuk azt az iskolát, ami 8 évig volt az 
otthonunk, és megtettük az első lépést a nagybetűs élet felé.

Szücs Ádám 8. osztály
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Sport sikerek

Taferner Dominik 6.a osztályos és Szabó Soma 7. osztályos 
tanuló a Budakeszi Labdarúgó Akadémia labdarúgója. Sza-

bó Soma a 2015/2016-os idényben a II. osztály, U14 Közép-

Nyugat tagjaként aranyérmet kapott, a csapata bajnoki címet 
szerzett. Soma ebben az idényben a mérkőzéseken 30 gólt lőtt.

Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Pappné Polacsek Orsolya

És a ráadás! 
FAMILYPARK, ÉLMÉNY ÉS SZABADSÁG!

Június 13-án, az iskola vége előtt két nappal, mikor már úgysem tudunk figyelni 
semmire, csak várjuk az iskola végét, hogy elkezdődjön már a nyári szünet, még 

egy utolsó, felejthetetlen, önfeledt kirándulást tettünk Ausztriába a Familypark-ba. 
Egy kisebb busznyi gyerek ment volna, de az utolsó pillanatban kaptunk egy na-
gyobb buszt, így az addigi létszámon felül majdnem az egész 6.a osztály is velünk 
jött. Egész úton egy kérdés izgatott mindenkit: „Mikor érünk végre oda?”

Bevallom, talán én vártam a legjobban. A gyerekek, hozzám hasonlóan minden 
játékot kipróbáltak, nem is egyszer. Délben finomat ettünk az egyik étteremben, és 
még ajándék poharat is kaptunk. A negyed ötös találkozó előtt Roland bácsival már 
ott pilledtünk az egyik padon. A gyerekek még száguldoztak, pörögtek, csúsztak, 
szárnyaltak. Mi már csak úgy öregesen megvártuk őket, és élményekkel teli tértünk 
haza az esti órákban. Feledhetetlen nap volt mindenki számára, és záró gondolatként 
csak ennyit írnék: Jövőre, veletek, ugyanitt!

Pappné Polacsek Orsolya, szervező tanár

fotó: familypark1-2

Suliklub - FAME MUSICAL

2016. június 9-én nálunk járt a Zsámbéki Musical Stúdió, akik 
a Fame című musical-t adták elő nekünk. Nagyon jó volt, tet-

szett, hogy korunkbeliek játszottak, így mindent értettünk. Voltak 
benne vidám, humoros jelenetek, amin a közönség jókat neve-
tett, és szomorúak is. A társulat egyik szereplője a mi iskolánk 
tanulója.  A diákszereplők nagyon jól játszottak, beleélték magu-
kat, és mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A végén 
jó nagy tapsot kaptak tőlünk. 

Körber Zita 5.b

Spiel und 
Gewinn! 

ORSZÁGOS NÉMET 
NYELVI  

LEVELEZŐ VERSENY

Iskolánkat nagy öröm érte, Kovács Rita 
2.a osztályos tanulónk kezdő szinten a 

német nyelvi versenyen az országosan in-
duló 47 tanulóból 1. helyezést ért el.

Ezúton is gratulálunk neki és további 
sok sikert kívánunk!

Pappné Polacsek Orsolya
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Gaildorf-i cserekapcsolat
A GAILDORF-I DIÁKOK BUDAJENŐN

Június 3-án nagy izgalomban voltak az 
iskola 6. osztályos tanulói, ugyanis késő 

délután érkeztek meg hozzájuk a gaildorfi 
Schloss-Realschule cserediákjai. Ki a vi-
szontlátás örömével, ki az első találkozás 
izgalmával várta, hogy a németek busza le-
parkoljon az iskolánk mellett. Miután min-
denki üdvözölte a cserediákját, a magyar 
családok hazavitték hétvégére a német 
gyerekeket. A cserediákok a szombatot és 
vasárnapot a fogadó családokkal töltötték.  
Mindenki maga dönthette el, hogy mit is 
szeretne megmutatni Magyarország szép-
ségeiből a gyerekeknek. Voltak, akik ki-
rándultak, várost néztek Budapesten vagy 
leutaztak a Balatonra egy napra. 

Hétfőn az iskola előtt találkoztunk 8 
órakor és az egész csoport, magyarok és 
németek, beutazott Budapestre. Először 
a Hősök terét és környékét néztük meg, 
majd átsétáltunk a Fővárosi Állatkertbe, 
ahol a gyerekek önállóan barangolhatták 
be a területet. Délben összegyűltünk egy 
közös ebédre, amit mindenki jóízűen elfo-
gyasztott.  Az állatkerti látogatás után egy 
dunai sétahajókázáson vettünk részt. A Du-
náról tekinthettük meg Budapest főbb lát-
ványosságait, majd a Margitszigetet meg-
kerülve visszamentünk a kikötőbe. 

Kedden ismét 8 órakor indultunk el az 
iskolától, de most nem a főváros irányába, 
ugyanis úti célunk Tata volt. Tatán az első 
állomásunk a Német Nemzetiségi Múzeum 
volt. Az egykori malomban berendezett 
múzeumban a gyerekek megismerked-
hettek a magyarországi svábok egykori 
használati tárgyaival, ruháival, bútoraival. A 
múzeumlátogatás után elsétáltunk a tatai 
tóhoz, megnéztük a várat, majd a kikötő 
felé vettük az irányt. A csoport két felé oszt-
va kipróbálhatta az evezés szépségeit sár-
kányhajózás közben. Az egyik hajó dobosa 

Orsi néni, a másik hajóé pedig a német 
buszvezető, Peter volt. A tavat megkerül-
ve még egyszer megcsodálhattuk a várost. 
Evezés után egy pizzériában ebédeltünk, 
ahonnan mindenki jóllakottan távozott. A 
nap lezárásaként pedig a tatabányai Gyé-
mánt Fürdőbe látogattunk el. 

Szerdán a német és a magyar diákok 
egy közös testnevelés órán vettek részt 
Roland bácsi vezetésével. Játszottak fogó-
kat, kidobóztak, óra végére jól elfáradtak. 
A sportolás után újra buszra szálltunk, és 
elindultunk Visegrádra. Először a királyi pa-
lotát néztük meg idegenvezetéssel, majd 
egy hagyományőrző lovagi tornán vettünk 
részt. A város különleges fekvése és a Du-
nakanyar szépsége mindenkit lenyűgözött. 
Hazafelé úton még Esztergomban megáll-
tunk a Bazilikánál, átnéztünk Szlovákiába, 
majd elindultunk vissza az iskolához. 

A csütörtöki nap is egy közös tanítási 
órával kezdődött. Timi néni vezetésével a 
német és magyar diákok közös alkotásokat 
készítettek színes papírokból, filctollak és 
ceruzák segítségével. Az elkészült művek a 
délutáni búcsúest dekorációjaként is szol-
gáltak. Az alkotó munka után újra buszra 
szálltunk, és elindultunk a Tropicariumba.  
Megnéztük az esőerdő izgalmas állatait, 
Magyarország vizeiben őshonos halakat, 
és természetesen az óceánok mélyén élő 
különleges cápákat, rájákat, kisebb halakat 
is. Az akvárium látogatás után mindenki 
szabadon nézelődhetett, vásárolhatott a 
Campona Bevásárlóközpontban. A prog-
ram végeztél visszaindultunk az iskolához, 
vagyis a Hagyományőrzők Házához, ahol 

már folytak a búcsúest előkészületei. A lel-
kes szülők fantasztikus büfével készültek, 
voltak szendvicsek, édes és sós sütemé-
nyek, üdítők; egyszóval rengeteg finom-
ság. A búcsúest az igazgató asszony, Teca 
néni köszöntőjével kezdődött, majd Budai 
István Polgármester Úr mondott egy rövid 
beszédet és két képviselő társával együtt 
átnyújtotta az önkormányzat ajándékait 

A DIÁKOK 
BESZÁMOLÓIBÓL:

„Ez volt életem első komolyabb csereprog-
ramja, így hát nincs nagyon mit mivel ösz-
szehasonlítani. Viszont elég belátást nyertem 
a dologba ahhoz, hogy rájöjjek, ez az egyik 
legjobb módszer a nyelvek tanulására. Hogy 
idézzem magam, „beszéddel és még több 
beszéddel lehet a nyelvtudást a tökéletes-
ségig fejleszteni”, úgy vélem ez be is iga-
zolódott. Többet tanultam itt, egy hét alatt, 
mint mondjuk az iskolában, de nem egy hét 
, hanem hónap alatt. De ha már a dolgokat 
nem tanulás szempontjából nézzük, úgy is 
megérte, mivel ebben az egy hétben, remek 
barátságok születtek vagy mélyültek el, illetve 
közelebb kerültünk egy másik kultúrához és 
még folytathatnám. Személy szerint nagyon 
sokat beszéltem a cserediákokkal, de nem is 
csak velük, a tanárnőkkel is, véleményekről, a 
cserediák programot illetően.
A kezdeti előítéletek miatt nehéz volt diákot 
találni, de mégis sikerült és akik itt voltak, 
nem bánták meg. Frau Ryndin mesélte, hogy 
gyermekeitől minden reggel élménybeszá-
molót kapott. … Mondta, hogy teljesen más 
gondolatokkal jöttek ide és távoztak el, hogy 
nem hitte volna, hogy mi milyen közvetettek 
vagyunk egymáshoz. …
Köszönetet mondott a mi pedagógusaink-
nak, a szülőknek és a gyermekeinknek a köz-
reműködésben. Úgy érzem sikerült egy jó 
képet mutatni önmagunkról. Én is köszöne-
tet mondanék a tanároknak a szervezésért, a 
programok zökkenőmentes lebonyolításáért, 
a szülőknek a hétvégi programokért, a kosz-
tért és szállásért, a diákoknak mert jól visel-
kedtek, és Péternek a királynak a busz végett.”

Szücs Ádám, 8. osztály

„...élmény volt számomra, hogy értem, amit 
mond és ő is érti, amit én mondok. Örültem, 
hogy jól érezte magát. ... A legjobb volt a 
programban, hogy velünk egyidős gyere-
kektől tapasztaltuk meg, hogy milyen kifeje-
zéseket használnak a mindennapi nyelvben. 
A szép közös élmények lendületet adnak 
ahhoz, hogy szeptemberben más érzésekkel 
üljek a németkönyv mellett.

Sárdi Attila, 6.a osztály
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a német partneriskola tanárainak, illetve 
közvetetten Gaildorf polgármesterének is. 
Végül a szülök kedves köszönet nyilvání-
tása következett az itteni német tanárok 
felé. A beszédek után a németek egy rövid, 
zenés műsorral búcsúztak el, majd a ma-
gyar diákok is énekeltek néhány jellegzetes 
népdalt. Az est lezárásaként mindenki kö-
zösen evett-ivott, beszélgetett. 

Pénteken reggel háromnegyed 7-kor 
már tele volt az iskola melletti parkoló. A 
csendesen szemerkélő eső is tükrözte a 
búcsú hangulatát. A gyerekek egymás nya-
kába borulva sírtak, könnyes szemmel bú-
csúzkodtak. Mindenki megfogadta, hogy 
ha teheti, nyáron meglátogatja a másikat, 
de legalábbis írnak egymásnak és tartani 
fogják a kapcsolatot. Amikor a németek 
felszálltak a buszra és elindultak, mindenki 
lelkesen integetett és az együtt töltött hét 
szépségeire gondolt magában.

Burjánné Heinisch Diána, némettanár

Mozimatiné 
a nyári szünet 

előtt
Az iskolai tanév utolsó napján, június 15-én délelőtt 10 órakor kezdődött a 

Mammut moziban a vetítés. Az egész terem tele volt diákokkal. Velünk, az 
iskola alsó tagozatával. 

A több éven át forgatott Évszakok Európa elmúlt csaknem húszezer évének 
történetét mutatta be – az állatok nézőpontjából. Minden idők egyik leglátványo-
sabb természetfilmje, gyönyörű és lenyűgöző. A film az európai erdők aranyko-
ráról, illetve máig is tartó pusztulásáról szólt. Csodálatos felvételeket láthattunk 
a természetről, a benne élő állatokról és növényekről. Közeli szemlélőként cso-
dálhattuk az erdőt, a látványt, szinte ott érezhettük magunkat. A film második 
fele arról a pusztításról szólt, amit mi emberek, saját magunknak köszönhetünk. 
Gondolatébresztőkét hatott a gyerekekre is, hallottam a hangos megjegyzéseket, 
sajnálkozásokat, indulatokat. Remek kikapcsolódás, ajánlom mindenkinek, akinek 
van másfél órája belefeledkezni valami szemet gyönyörködtetőbe!

Köszönjük a szervezést Horváth Szilvia tanárnőnek!
Pappné Polacsek Orsolya

„Miért jó a cserekapcsolat? Azért mert kül-
földön tudunk új barátokat szerezni és köz-
ben a német nyelvet is gyakorolhatjuk ,de 
hogyha ezt a barátságot ápoljuk, később 
is megmarad ez az értékes kapcsolat az új 
barátaimmal. És mindezt a német cserekap-
csolatnak köszönhetem.”

Kovács Leonetta 6.a

„Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy 
ebben részt vehettem. Amilyen csodálatos, 
olyan nehéz is volt a fordítás szempontjá-
ból. A programok fantasztikusak voltak. 
Szerintem mindenki nagyon élvezte.... Min-
denkinek csak ajánlani tudom, mert ez egy 
életre szóló élmény volt.”

Molnár Ingrid 6.b osztály

„Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehet-
tem ezen a cserediák kapcsolatban! Amikor 
jelentkezni kellet sokat gondolkodtam azon, 
hogy menjek-e, ...Nem bántam meg hogy 
jelentkeztem. Amikor kint voltunk az első 
pár napban borzalmasan ment a német. A 
hét második felében már nekibátorodtam 
és nem érdekelt, hogy helyesen mondom-e, 
azt amit, csak mondtam és beszélgettem a 
partneremmel. Nagyon jó ott kint Német-
országban. Úgy éreztem nagyon sokat fej-
lődtem németből. Egész félévben tartottam 
a partneremmel a kapcsolatot. Mikor meg-
érkeztek határtalanul boldog voltam, hogy 
újra látom őt. Itthon már sokkal bátrabban 
beszéltem németül. Többet beszélgettünk, 
nevettünk játszottunk, mint náluk. Itthon 
egyre jobban ment a német, bár a névelők 
sohasem stimmeltek, ők mindig megértet-
ték. Nagyon szeretném, ha jövőre is me-
hetnék ki. Bár másik suliba megyek, nem 
szeretném megszakítani ezt a kapcsolatot. 
Örülök, hogy új barátokat szereztem. Kö-
szönöm ezt a csodás két hetet!”

Nagy Júlia 6.a osztály

Az idei pedagógus nap jól sikerült. Na-
gyon tetszett mindegyik osztály műsora, 

és úgy érzem, a tanárok büszkék lehetnek a 
gyerekekre. Sokszínű és változatos előadá-
sokkal lepték meg a diákok nevelőiket e jeles 
nap alkalmából: vers, jelenet, tánc, vetítés. A 
8. osztály egy videót készített az itt eltöltött 
nyolc évről, amely annyira tetszett a taná-
rainknak, hogy a banketten még egyszer 
megnézésre került. A pedagógusokat meg-
ajándékoztuk egy-egy illatozó virágcsokor-
ral és egy 1 napos nevelőtestületi kirándu-
lással. Aznap délután 15-órakor kezdődött 
a bankettünk. Megható és egyben humoros 
műsorral készültünk a minket tanító pe-
dagógusoknak, akik szeretettel és odaadó 
figyelemmel neveltek és tanítottak bennün-
ket. Ezt a napot is szépen zártuk és már csak 
egy nagy esemény várt ránk… a ballagás. 

Szücs Ádám 8. osztály

Pedagógusnap
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Rajzos-
dalolás 

Címmel interaktív zenés-rajzos foglal-
kozáson vehettek részt a budajenői 

óvodások 2016. május 26-án, csütörtökön. 
A délelőtt folyamán az előadók (Bori és 

Tamás) sorra járták a csoportokat műso-
rukkal. Izgalmas programjukat a négy év-
szak köré építették fel. Dalaikat rajzokkal 
és gitárjátékkal kísérték.  A gyerekek éne-
keltek, tornáztak, táncoltak, „akadálypá-
lyát jártak be”. Vendégeink folyamatosan 
mozgásban tartották a lelkes, kíváncsi, 
minden jóra kapható kicsiket; figyelmük 
egy pillanatra sem tudott elkalandozni, 
mindvégig éberek maradtak. 

Lezárásként szabadon, kreatívan raj-
zolhatott minden gyerek hatalmas lapok-
ra a parkettán hasalva. Évszakhoz köthető 
eseményeket vetettek papírra, saját élmé-
nyeik alapján. A gyönyörű, színes rajzok 
díszítésként kikerültek a csoportok fali-
újságjaira, ahol napokig nézegethették, 
megmutathatták saját és társaik rajzait 
szüleiknek, beszélgetés közben feleleve-
níthették, visszaidézhették a jó hangulatú 
vidám délelőttöt.  

Czeizing Csilla- óvodapedagógus

Nagycsoportosok 
plakátversenyen!

Alkotói pályázatot írt ki a Fair-Play Trade és Happy Tennis az Alma együttes támo-
gatásával. A pályázat célja volt: Felhívni a gyerekek figyelmét a mozgás, a sport 

fontosságára az egészségtudatos életre. Mi is rendkívül fontosnak tartjuk tudatosítani a 
mozgás értékét, hisz ez az egyik alapja a boldog felnőtté válásnak. Az aktuális projekt-
tervbe is beleilleszthető témára felfigyelve, egyetértve a kezdeményezéssel és meglátva 

a benne rejlő lehetőséget, belevágtunk a tervezésbe. Jó 
alkalomnak véltük, hogy alkotói és kreatív lehetőségei-
ket felhasználva inspirálhatjuk a gyerekeket a sportolás 
örömére és életükre gyakorolt pozitív hatásaira.

A „Kapd el az ütőt, hogy egészséges maradj” címmel 
meghirdetett plakáttervező pályázaton a nagycsopor-
tos gyerekek örömmel vettek részt. Sok szép és ötle-
tes kép készült akvarell technikával, amikből Csilla néni 
megtervezte és összeállította a kiírt pályamunkák mére-
téhez igazodó plakátot.

Kis idő múlva örömmel értesültünk, a gyerekek fára-
dozása nem volt hiábavaló, 6. helyezést értek el. 2016. 
május 25-én, szerdán délelőtt volt az óvodában az díj-
kiosztás. A gyerekeket két értékes társasjátékkal jutal-
mazták, továbbá két csoport (Micimackó és Pillangó) 
gyermekei vehettek rész egy-egy órás időtartamban a 
Happy Tennis sportolói (Kapros Anikó és Gubacsi Zsófia) 

által vezetett játékos tenisz- foglalkozáson, ami felejthetetlen élménnyel ajándékozta 
meg óvodásainkat. Szülők figyelem: Többen kedvet is kaptak egy „igazi” teniszedzés 
meglátogatásához! Mindezen felül szeretnénk megköszönni a Szülői Szervezet elisme-
rését is, akik meglepetéssel kedveskedtek a csoportnak.

Czeizing Csilla óvodapedagógus
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Misi Mókus  
kis-középső csoport

Május 3. szombatján került megrendezésre az óvoda évzáró ünnepsége. Ezt a 
napot mindannyian nagy izgalommal vártuk; a gyerekek és az óvónénik hosszú 

hetek óta készültek a műsorral, amelyen keresztül megmutatták mit tanultak ebben 
az évben. Mi, szülők pedig azért drukkoltunk, hogy az otthon oly ügyesen elsza-
valt vers, vagy elénekelt dal az ünnepségen is ugyanolyan jól sikerüljön. Az idén a 
Misi Mókus kis középső csoport évzáró műsorának címe „Évszakok” volt. A gyerekek 
magyarul és németül énekeltek, verseltek, sőt még a Vajas Pánkó című mesét is el-
játszották, a végén pedig megmutatták a néptáncon tanultakat is. A műsor remekül 
sikerült, és ahogyan ez a félóra, olyan gyorsan repült el az egész nevelési év is.

Gerlei Gyöngyvér 

ÉVZÁRÓ AZ ÓVODÁBAN

Bambi  
kiscsoport

Sokat alakultak a gyerekek ezalatt az 
egy év alatt. Leküzdték félelmeiket, ki-

nyíltak, picit felbátorodtak. Erika néni elvitt 
mindannyiunkat egy igazi vásárba. Volt ott 
minden mi szem-szájnak ingere, mézeska-
lácsszív, perec és dió, no meg amire egy 
kisgyerek nagyon vágyik, sok játék, kato-
nák és bohócok. A vásári események és 
állatok előcsaltak egy-egy kedves kis dalt 
vagy versikét a gyerekekből. A „fél pén-
zünkből” rengeteg vásárfiára futotta, volt, 
amiből hatot is vettünk! Az „asszonyok” 
a vásárban megilletődötten pletykáltak, a 
katonák büszkén masírozva védték a ha-
zát. A vásári bábszínházban a gyermeke-
ink meseszereplőkké váltak, és Kriszti néni 
segítségével remekül előadták Vlagyimir 
Szutyejev: A gomba alatt című vidám me-
séjét. Megtanulták, hogy a bajba jutotta-
kon segíteni kell, és talán nem csak a me-
sében, de a valóságban is nőtt közöttük az 
összetartozás érzése. Mivel minden magá-
ra valamit adó vásárban van táncmulatság, 
Györgyi néni is megtáncoltatta a vásározó-
kat. A lányok pörögtek, a fiúk csapkodták 
a bokájukat és azt hiszem megkönnyeb-
bülten énekeltek a komoly előadás után. 
Mosolyogva nézzük őket és velük együtt 
izgulunk, drukkolunk, hogy vajon sikerül-e 
végigmondani? Vajon be tudják-e mutat-
ni nekünk milyen ügyesen megtanulták 
a verseket, dalokat? Hiszen otthon, játék 
közben mindig előugrik egy-egy új kis 
dalocska, vagy versike, de ez most más. Itt 
most kell. Most és együtt. És sikerült!

Köszönjük szépen fáradtságos munká-
tokat, Kata néninek és Erzsi néninek is a 
kitartó gondoskodást és pihentető feltöl-
tődést kívánunk nektek a nyári szünidőre!

Sz. V. Edina

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!
Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha!

A Micimackó csoport 
ballagása

Eltelt 4 év, elballagtak a gyermekeink a Micimackó csoport nagycsoportosai. Az ilyen-
kor szokásos módon búcsút vettek az óvodától, óvó néniktől, itt maradó volt ovis 

társaiktól, mindazoktól, akikkel együtt voltak, együtt éltek, játszottak, együtt énekeltek, 
verseltek, rajzoltatok, festettek az itt eltöltött évek alatt. 

A búcsúzás megható, érzésekkel teli pillanatai voltak ezek, melyben mi szülők és 
hozzátartozók osztozhattunk a Ballagás alkalmával. Hiszen az idevezető út is kinek mi-
lyen küzdelmes, vagy épp sima volt, mindenki mérlegelhette. De az biztos, hogy az 
elmúlt napokban már számolták izgatottan mennyit kell aludni, hogy átléphessenek a 
jelképes virág 6-os számon, mely egy új út kezdete, és mennyit igyekeztünk gyakorolni 
a búcsúzó verseket itthon és az óvodában. De ma már nem próba volt, elbúcsúztak 
gyermekeink, hiszen tárt karokkal várja őket szeptembertől az iskola. Ti, ballagó ovisok 
már bizonyítottátok szorgalmatokat az óvodás éveitek alatt. 

Sokat dolgoztatok készültetek ünnepekre, jeles napokra, eseményekre. Sok- sok 
munka van mögöttetek, hogy bármilyen rendezvényen helyt tudjatok állni. Megmu-
tattátok, hogy talpra esett, okos, bátor óvodások vagytok. Itt szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik ebben segítettek benneteket: Éva néninek, Bori néninek, Marika 
néninek, akik a kezdetekkor fogták kezeteket, vigasztaltak, tanítgattak titeket és Csilla 
néninek, Erika néninek, és Györgyi néninek, akik az iskolába vezető úton támogattak 
benneteket.

Kívánom mindannyiótoknak, hogy:
Vigyétek magatokkal az óvodában szerzett szép 
élményeket, vidámságot, melyben itt éltetek.
Vigyétek magatokkal a szorgalmat, amellyel az 
iskolában sok-sok ötöst gyűjthettek.
Vigyétek magatokkal a figyelmet, amellyel a 
tanító néni megtanít írni, olvasni, számolni 
benneteket.
Vigyétek magatokkal a szófogadást, amellyel 
mindig örömet szereztek szüleiteknek.
És vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel 
boldogabbá válik az élet körülöttetek.

Egy képzeletbeli kis táblácskát is kaptatok a 
kezetekbe, hogy akikkel találkoztok az útjaitok 
során tudják, hogy:
Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a 
mosolyt tanítja neked.
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, 
hogy vele legyél.
Elfogad – mindegy, ki vagy – nem irigy, bármit 
neked ad.
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az 
élet iskolájába vezesd.

Matyasovszkiné Csikai Andrea
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URSULA PRIEST: Már megint ez az óvoda

-„ Már megint ez az óvoda! Minek járunk mi oda?”
Lányom minden egyes nap ezt kérdi, de a választ sosem érti.
-„Mert anya és apa is dolgozóba jár, egész nap robotol, pénzt csinál.
Neked pedig ez a dolgozó; 
játék, vidámság, az ám csudajó!
Bezzeg, ha cserélnénk, de jó is lenne, 
a dadus néni mindig friss kenyeret kenne, 
s reggeli után jöhetne a móka, okosodnék, ügyesednék, fára másznék, verekednék,
dalolnék és mesélnék ám, ezt mind szóról-szóra.
Edéd után aludhatnék, ó ez édes álom,
az udvaron a pörgő-forgót, fogócskát úgy várom.
Ha elbújnál, én keresnélek, menten elkapnálak,
s lerombolnám csakazértis a nagy homokvárad.
De jó lenne, ha egy kicsit megint te lehetnék,
önfeledten, vidáman óvodába én mehetnék.
Óvó nénim vigyázna rám, dédelgetne, óvna,
tanítana szép dalokat, verseket is sorra.
Megszidna, ha rosszat tettem,
s dicsérne, ha szépet,
bárcsak ez a kisgyermekkor sose érne véget!”
A lányom rám nézett, és megfogta a kezem:
-„Dehogy megyek dolgozóba, nem ment el az eszem!”
És azóta mindig, minden áldott reggel,
óvodába megyünk a dolgozó gyerekkel.

Szeretettel a Pillangó csoportban minden pedagógusnak és dadusnak!
Pappné Polacsek Orsolya

Pillangó 
csoport

Piros rózsa, gyöngyvirág... jaj! – mondta 5,5 
éves nagyfiam május közepén a konyha-

asztalnál és gyorsan befogta kezével a szá-
ját. Csodálkozva néztem rá. – Mikor lesz már 
évzáró?! – fakadt ki pár másodperc múlva. 
– Addig nem énekelhetem itthon a dalokat! 

Már gyakoroljátok a műsort? – kérdeztem.
Igen, mindennap. Meglepetés lesz! 
Kipirult gyerekarcok, itt-ott egy nyak-

kendő igazítás, „ügyes legyél” suttogások 
az anyukáktól, izguló óvónénik és dadusok 
– megint vége egy évnek, eljött az évzáró! A 
Pillangó csoportosok – akik jövőre átveszik 
a stafétát a búcsúzó nagycsoportosoktól – 
körben felsorakoznak és a meghatott szülői 
pillantások kereszttüzében felcsendül a „Ta-
vaszi szél vízet áraszt” című dal, és elkezdő-
dik a műsor, mely lezárja az évet, valamint 
nem mellesleg bemutatja, hogy mi mindent 
tanultak gyermekeink az elmúlt hónapokban. 
A színvonalas program része „A lusta méh” 
című színdarab előadása, melynek során a 
főszereplő lusta méhecske a darab végére – a 
virágoknak hála – megtanulja, hogy szorgal-
masnak lenni kifizetődőbb, mint egész nap 
semmit tenni. A negyedórás darab minden 
monológ között tarkítva van magyarul és né-
metül csengő hangon előadott gyerekdalok-
kal. Az előadás második felében a gyerekek 
néptánctudásából kapunk ízelítőt, amikor is 
a hegedű hangjaira hirtelen párokba rende-
ződnek, a fiúk derékon kapják kis partnernő-
iket és elkezdődik a lábdobogás, csujjogatás. 
Minden száj fülig ér, és helyenként egy-egy 
könnycsepp is kicsordul a büszke szülők sze-
méből, akiknek fogalmuk sem volt róla, hogy 
gyerkőcük ilyet is tud! 

Vajon kitől örökölte ezt a gyerek? – kér-
dezgetjük egymástól, és amikor elhallgat a 
zene, vastapssal köszönjük meg a gyerekek-
nek, óvónőknek, dadusoknak, felkészítő pe-
dagógusoknak az önfeledt könnyes-nevetős 
pillanatokat – és az egész évet.

Krausz- Szujó Zsófia

Gyermeknap az oviban
Elérkezett a várva várt nap, amikor is felkerekedett az egész óvoda! Reggeli után 

vidám hangulatban felkerekedtünk és csoportonként elindultunk a sportpályára. 
A padokkal, asztalokkal berendezett hatalmas sátorban, két kitartó szülőnek köszön-
hetően, készültek a szebbnél-szebb csillámtetoválások a gyerekek nagy örömére. A 
pálya egy nagy területén kézügyességet, kitartást fejlesztő népi gyermekjátékok vár-
ták a kicsiket, melyet a Mosoly Birodalom Alapítvány biztosított számunkra. Mellette 
a két légvárat is nekik köszönhettük. Az ügyes kezű, gyerekek kívánságait szorgosan 
teljesítő testfestő hölgy is az alapítványtól érkezett, csakúgy, mint a fotós, aki körbe-
körbe járva folyamatosan lencsevégre kapta az önfeledten játszó gyerekeket. 

Buchoffer János az ovisoknak ajándékozott egy egész délelőttöt. Kistraktorral és 
lovas kocsival megállás, pihenés nélkül hozta-vitte a csoportokat a falu utcáit róva. 
Egy-egy „állomáshely birtokba vétele” között jól esett a napernyők alatti pihenés, 
gyümölcsfogyasztás. Külön élmény volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt a szabad-
ban elfogyasztott gulyásleves és a frissen sült bukta. 

Örömmel vették a gyerekek, hogy ezen a napon nem volt ALVÁS, hanem folyta-
tódtak az izgalmas programok uzsonnaidőig. A kellemesen elfáradt kicsik nagy része 
ekkor búcsúzott el tőlünk. Reméljük boldogan, élményekkel telve érkezett haza min-
den óvodás a gyereknapon! 
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Közbiztonsági 
hírek

2016. június 27-én 12 óra 30 perckor Telki 
KMB-tal, Czelvikker Mátéval közösen láttam el 

szolgálatot Budajenő és Telki területén. Budajenő 
belterületén mozgó ellenőrzést hajtottunk végre, 
ahol felfigyeltünk egy narancsszínű teherautóra és 
az abban utazó 5 fő férfire. Éppen vasat gyűjtöget-
tek, kéregettek. Az ellenőrzés során két személy 
ellen élő körözés volt kiadva. A szóban forgó sze-
mélyek előállításra kerültek a Budaörsi Rendőrka-
pitányságon.

Korábban, körülbelül két hónapja Gulyás Ist-
ván budajenői polgárőr bejelentést tett részem-
re, hogy vasat gyűjtő emberek vannak Budajenő 
területén. Ekkor is előállításra került egy körözött 
személy.

Horváth Ádám, körzeti megbízott

Az év eleji jogszabályi változások talán az eddigi 
legnagyobb beavatkozásnak tekinthetők a hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatába. Április 
1-jétől már nem a közszolgáltatók számlázzák a közszol-
gáltatási díjat. Az új rendszerben az állam által alapított 
NHKV Zrt. végzi a számlázást és kintlévőség kezelést, 
mely társaság feladata a közszolgáltatók szolgáltatási 
díjának megfizetése. Jogszabálykövető cégként a Depó-
nia Nonprofit Kft. fenti időszaktól nem bocsát ki köz-
szolgáltatási díj számlát. A Zrt. az informatikai fejlesztése 
csúszása eredményeképpen nem képes egyelőre szám-
lát kiállítani, így bevétele sem keletkezik. Eddig szintén 
a fejlesztések nem megvalósulása következtében a be-
vallásainkat sem tudjuk megtenni. Mindezek eredmé-
nye, hogy díjbevételünk eddig  április 1-től nem volt 
és bizonytalan ideig nem is lesz. Társaságunk igyekszik 
mindenben együttműködni a koordináló szervvel, így 
vállaltuk a nevükben bérszámlázás végzését. Reménye-
ink szerint legkésőbb augusztusban kibocsátjuk a Zrt. 
nevében a II. negyedéves számláikat, majd a következő 
időszakos számlákat is egészen addig, míg maguk nem 
képesek erre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy automa-
tikusan hozzájutunk a szolgáltatási díjhoz. Addig, míg 
bérszámlázásban végezzük a számlázást, nem kapunk 
díjat, legfeljebb annak 10-60 %-át előlegként. Előleget 
viszont csak az a közszolgáltató kérhet, mely bizonyítja, 
hogy finanszírozási gondjai vannak.

A nyári hónapokban biztosan nem lehetnek ellátási 
körzetünkben szolgáltatás kiesési problémák. Azonban 
abban az esetben, ha ősszel sem rendeződik a helyzet, 
problémák adódhatnak. Nincs az a tartalék, ami el nem 
fogy bármely cégnek, ha kiadásai fennállnak, bevételei 
pedig nullával egyenlők. 

Személy szerint abban reménykedem, hogy a likvidi-
tási helyzet vészessé válása előtt rendeződnek a tartha-
tatlan állapotok. Ismereteim szerint máshol már komoly 
gondok vannak és a következő 1-2 hónapban egyre 
több helyen lehetnek, amin az előleg nem biztos, hogy 
segít. Cégünk rendelkezik tartalékokkal, lehetőségekkel 
és az önkormányzatok egyik legerősebbike áll mögöt-
tünk, mint 100 %-os tulajdonos. Részemről meg vagyok 
győződve, hogy társaságunk minden szerződéses válla-
lásának eleget fog tudni tenni. Természetesen, ha az év 
vége felé változatlan a helyzet, komoly beavatkozásokra 
lehet szükség.

Ennél több információ sajnos nem áll birtokomban. 
Amennyiben bármilyen változás áll be, minden partne-
rünk felé azonnal közölni fogjuk.

Steigerwald Tibor, 
ügyvezető igazgató, 

Depónia Nonprofit Kft.
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