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A főpítész 
bemutatkozik

Ez év február elsejétől felkérést kaptam Budajenő polgár-
mesterétől a település főépítészi feladatainak ellátására. 

Pár gondolat az építészeti tanulmányaimról és az eddigi 
építészi tevékenységemről. 1976-80 között a zalaegersze-
gi Dimitrov Építőipari Szakközép Iskolába jártam. 1983-ban 
szereztem építész üzem-
mérnöki diplomát a pécsi 
Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolán. 1991-ben a Bu-
dapesti Műszaki Egyete-
men védtem meg az  épí-
tészmérnöki diplomámat. 

Építész munkásságo-
mat 1984-ben magán-
tervezőként kezdtem és 
1993 óta foglalkozom 
kivitelezéssel is. Hobbim 
a kemence építés, amely-
lyel 2004-ben kezdtem 
el foglalkozni. A tűztér 
kialakításánál követem a 
régi magyar kemenceépí-
tés hagyományait és csak 
hagyományos anyagokat, 
agyagot, cserepet, tég-
lát építek be. A kemence 
használatát 2010 óta taní-
tom a tulajdonosoknak, vagy az érdeklődőknek. 

Új kihívás számomra az a lehetőség, hogy szakmai mun-
kámat Budajenő főépítészeként végezhetem. Ennek külö-
nösen örülök, mert a folyamatosan fejlődő, bővülő telepü-
lés arculatának kialakításában részt venni nagy kihívás és 
szép, szakmai feladat. Budajenő jelentős épített örökséggel 
és természeti értékekkel rendelkezik. Ennek megóvása, és 
szebbé tétele számomra fontos közösségi feladat. 

Minden itt élő ember számára kiemelt jelentőségű a nyu-
godt, harmonikus lakó környezet. Ehhez mindannyiunknak 
hozzá kel járulnunk, az épületeink megfelelő színvonalúan 
legyenek megtervezve, és a megjelenése, felújítása illesz-
kedjen a település arculatához. Ehhez ad útmutatást a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv, a Településképi Rendelet és 
a Helyi Építési Szabályzat. Ezt csak közösen tudjuk végezni, 
ezért arra kérem Önöket, hogy már a tervezés megkezdése 
előtt vegyék igénybe a főépítészi szakmai konzultáció le-
hetőségét, bármilyen építési, felújítási munkát is terveznek 
elvégezni. 

Várom az építészeti elképzeléseik és problémáik helyi 
szintű megoldása érdekében az érintett tervezőket és tu-
lajdonosokat minden hétfői napon, előzetesen egyeztetett 
időpontban. Bízom a jó együttműködésünkben.

Kóbor József, főépítész.

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok kivételével 
 MINDEN HÓNAP 2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők Házában 16.00 órakor.

Körzeti Megbízott

HoRVáTH áDáM
 rENDőr főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FogADÓÓrA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJElENTKEzés: 
23/450-007
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ÖNKoRMáNYZATI 
tÁjÉKoztatÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. MáRcIuS 22-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Az ÖNKorMáNyzAT 2018. évI 
KÖzBEszErzésI TErvéNEK JÓváHA-
gyÁsa
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Budajenő község 
2018. évi közbeszerzési tervét jóváhagyta. 

ÉlelMezÉsi tÉrítÉsi díjaK felül-
vIzsgálATA

Az Önkormányzati főzőkonyhában alkal-
mazandó nyersanyagnormákat a fenn-
tartó állapítja meg minden évben, ami a 
konyha üzemeltetését ellátó óvoda veze-
tésével és az élelmezésvezetővel történt 
egyeztetés alapján, az előző évi költségek 
figyelembevételével kerül megállapítás-
ra. Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017-ben 10 %-kal 
emelte a nyersanyagnormát, ezért azt az 
idei esztendőben változatlan formában el-
fogadta. Viszont az iskolai nettó térítési dí-
jak tekintetében +5%-os emelést javasolt 
az étkezés mennyiségi (korosztályok kö-
zötti lényeges különbségek miatt) és mi-
nőségi (reggeli és uzsonna tekintetében) 
javítása érdekében. A képviselő testület az 
élelmezési térítési díjakat elfogadta.

forgaloMszabÁlyozÁsi  
döNtÉseK

Lakossági kérelmek és jelzések alapján 
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az alábbi forgalomszabályo-
zási döntéseket hozta:

A Laska utcában 2 db „Tehergépkocsi-
val behajtani tilos” táblát helyez ki 2 db 
„Kivéve célforgalom” kiegészítő táblával, 
az utca két végére. 

Az Akácfa utcában Budajenő települést 
jelző táblát („lakott terület kezdete”) helyez ki. 

A Templomvölgyi út körforgalom felöli 
elejére „Súlykorlátozás” táblát helyez ki, 
7,5 tonnás korlátozással, „kivéve enge-
déllyel” kiegészítő táblával, továbbá köz-
vetlenül a körforgalom után lévő 70km/h 
sebességű táblát el kell távolítani, vala-
mint a Templomvölgy út elejére „Korláto-
zott sebességű övezet” illetve „Korlátozott 
sebességű övezet vége” táblát, 30 km/h 
sebesség határral helyez ki. 

Az Ady Endre u. 50. számmal szembeni 
oldalon kialakított parkolóhelyhez „Vára-
kozóhely” táblát helyez ki kizárólag moz-
gáskorlátozott személyt szállító járművek 
részére fenntartva.

Az ÖNKorMáNyzAT szErvEzETI és 
MűKÖDésI szABályzATáNAK, vA-
lAMINT TÖrzsKÖNyvI ADATAINAK 
MÓdosítÁsa

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2018. február 15-i 
ülésen meghozott döntése alapján – mi-
szerint a Magtárban kialakított szálláshe-
lyet az önkormányzat fogja üzemeltetni 
– felvette az önként vállalt feladatai közé a 
081071: Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
és étkeztetés
086090: Egyéb szabadidős szolgáltatás 
kormányzati funkciókat.

A Képviselő-testület felkérte a Polgár-
mestert, hogy a Hivatal közreműködésé-
vel vezettesse át a Magyar államkincstár 
törzskönyvi nyilvántartásán a módosítást.

BuDAJENőI KÖzÖs ÖNKorMáNy-
zATI HIvATAl DoKuMENTuMAINAK 
MÓdosítÁsa

A képviselő-testületek a 2018. évi költ-
ségvetés elfogadásával jóváhagyták a 
közös hivatal létszámának változását. 
Összességében 1 fővel növekedett a lét-
szám, amely Budajenőn a koordinációs 
és szervezési ügyintéző munkakör kiala-
kításával jelentkezett. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
valamint Remeteszőlős és Tök községek-
kel közösen működtetett Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
fenntartására kötött megállapodás, vala-
mint a szervezeti és működési szabályza-
tának módosítását elfogadta.

JAvAslAT IgAzgATásI szüNET El-
reNdelÉsÉre

A közszolgálati tisztviselők jogállásá-
ról szóló törvény, valamint kormányzati 
döntések is tesznek ajánlásokat az igaz-
gatási szünet elrendelésére vonatkozóan. 
A munkavállalók éves rendes szabadsá-
gának kiadása – a hivatal kis létszámá-
ra tekintettel - minden évben nagy ne-
hézségbe ütközik. Az igazgatási szünet 
időtartama alatt a munkáltatónak ki kell 
adni a szabadságot, illetve a köztisztvise-
lő köteles a szabadsága egy részét ezen 
időszakra időzíteni, így elkerülhető a ki 
nem vett szabadságok nagymértékű fel-
torlódása. A képviselő-testület az idei 
évben is megalkotta az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletet, amely két 
időszakban kerül elrendelésre:

- nyári 
igazgatási 

szünet:
2018. július 23. napjától 

2018. augusztus 3. napjáig

- téli 
igazgatási 

szünet:

2018. december 27. 
napjától 2019. január 4. 

napjáig

i M p r e s z u M 
K i s b í r ó  –  B u d a j e n ő  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  t Á j É K o z t a t Ó  l a p j a

Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062  
• Felelős kiadó: Budai István polgármester • Felelős szerkesztő: Balczó Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 06(30) 

6308597 • Fotók: Bernáth István, Bernáth Mihályné, Bognár István, Éhleiter Tünde, Gulácsiné Kozma Sarolta, Jandó Zsuzsa, Papp 
Katalin, Pappné Polacsek orsolya, Török Tímea • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 

példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.
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HozzáJárulás zárTKErTI MűvElé-
sI ágBÓl vAlÓ KIvoNásHoz

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a budajenői 
1188 helyrajzi számú ingatlan 4/48 hánya-
dú tulajdonostársa, hozzájárult az ingatlan 
zártkerti művelés alól kivonásához azzal 
a feltétellel, hogy az összes költséget (el-
járási költség, művelésből kivonás stb.) a 
kérelmező tulajdonosnak kell viselnie.

döNtÉs zsÁMert  
MEgszüNTETéséről

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Zsámbéki Medence 
Regionális Területfejlesztési Társulás 2018. 
március 31-vel történő megszüntetését 
jóváhagyta. Egyben felhatalmazta a pol-
gármestert a társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodás aláírására.

felhatalMazÁs MagtÁr  
projeKt boNyolítÁsÁra

Tekintettel arra, hogy több szerződés, 
megrendelés aláírására kerül sor rövid 
időn belül (pl. támogatási szerződés, föld-

mérő megbízása, kertépítészeti tervezés-
hez kapcsolódó tervezők megbízása, köz-
beszerzési szakértő megbízása, ingatlan 
adás-vételi szerződések), ezért javasolt a 
projekt gördülékeny lebonyolítása érde-
kében a polgármester teljes körű felhatal-
mazása. Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete „A Kárpát-medencei 
nemzetiségek zarándoklatai kiállítóhelyé-
nek létesítése” tárgyú, NEMZ-E-18-0031 
azonosítószámú, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától kapott támogatáshoz 
kapcsolódóan támogatta a további fej-
lesztés megvalósítását, és felhatalmazta a 
polgármestert a projekt lebonyolítására, 
az önkormányzat teljes körű képviseletére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. áPRILIS 13-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

sportcsarNoK ÉpítÉsÉre KöteN-
Dő ElőzETEs lEHETőség MEgTár-
gyalÁsa

A képviselő-testület előzetesen megtár-
gyalta a Ball Sport Klub kezdeményezé-

sére, esetlegesen TAo-s támogatással 
megvalósulható iskolai testnevelésre 
is felhasználható csarnok létrehozását, 
az önkormányzat tulajdonában lévő Fő 
utca végén található sport-rekreációs 
területen.

KÖzBEszErzésI TErv MÓDosíTásA, 
vAlAMINT KÖzBEszErzésI ElJárás 
iNdítÁsa

Budajenő Község Önkormányzata a 2018. 
évi költségvetési rendeletében, fedezet hi-
ányában, nem tervezte be a Magtár mel-
letti területen a kiállításhoz kapcsolódó 
kertépítészeti munkákat és az új óvoda 
építését. Így a költségvetésben nem sze-
replő tételek nem szerepelhettek a közbe-
szerzési tervben sem. A két pozitív támo-
gatási döntés következtében lehetővé vált 
a két fejlesztés megvalósítása. Mindkettő 
értékét tekintve a közbeszerzési törvény 
hatálya alá esik, ezért vált szükségessé 
Budajenő község 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosítása. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Budajenő község 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosítását elfogadta. 

Értesítjük BuDAJENő lakosságát, hogy 
2018. május 25-én és 28-án

a Hagyományőrzők Házában 
(Budajenő, Fő utca 18.)

T ü D ő s z ű r é s
lesz.

A VIZSGáLAT IDEJE: 

május 25-én és 28-án
(pénteken és hétfőn)

800-1800 óráig
KÉRJÜK, HoGY szEMélyI IgAzolváNyáT,  

TAJ-KárTyáJáT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPoTT 
TüDőszűrő IgAzolásáT HoZZA MAGáVAL!

TáJÉKoZTATÓ:
Az ingyenes mellkasröntgen szűrésre, beutaló nélkül, minden 40 év 
feletti, területi címen bejelentett lakos (illetve aki tartósan ott tartózkodik, pl.: 
albérlet, munkavégzés, családtag stb.) jogosult, akinek 1 éven belül nem volt 
TBc szempontjából negatív mellkasröntgen felvétele. Továbbá térítésmentes 
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely - 18/1998.(VI.3.) NM 
rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó munkát végeznek, így számukra a 
munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez csekk a helyszínen vagy az 
Önkormányzat titkárságán átvehető) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, 
akiknek munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági, orvosi 
vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. A vizsgálat eredményéről három 
héten belül szakorvosi leletet adnak ki, amelyhez boríték leadása is szükséges.
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Budajenő 2018. március 15.
Budajenőn 2018. március 15-én ünne-

peltük a 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc 170. évfordulóját. Budai István, 
Budajenő község polgármestere ünnepi be-
szédében, ma is aktuális következtetéseket 
tartalmazó gondolataival indult a megem-
lékezés. Az ünnepi beszéd megerősítette a 
mai embert is abban, hogy nem reményte-
len kiállni a szabadságért ahhoz, hogy célt 
érhessünk. A kiállás a nemzeti értékeink 
mellett ma is aktuális kérdés. Emlékeztetett 
minket arra, hogy amit a „márciusi ifjak” ad-
tak nekünk a Nemzeti dallal, a 12 ponttal, 
az „nemcsak az ő életüknek volt egy fényes, 
szép napja, de az egész nemzet életének egy 

olyan pillanata, amely azóta is erőt ad ne-
künk, amikor egy szebb és boldogabb élet-
ről gondolkodunk”. Az Budajenői általános 
Iskola 4. osztályosainak műsorát fantasztikus 
tapsvihar kísérte. Visszafogott verseléssel, 
énekkel és hihetetlen összhatású zenei alá-
festéssel színesítették az ünnepi megemlé-
kezést. A Szózat után együtt vonultunk át az 
emlékműhöz. A koszorúzás alatt az időjárás 
nem volt kegyes hozzánk, az emlékmű előtt 
tiszteletüket tették az Önkormányzat, a Ki-
sebbségi Önkormányzat, az iskola, az óvoda 
és a civil szervezetek képviselői. A megemlé-
kezés után Gábor atya mondott szentmisét a 
Szent Péter és Szent Pál Templomban.
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Kitelepítési 
megemlékezés

Az 1945-1948 közötti időszak rendkívül nehéz kor-
szakot jelentett a Magyarországon élő németség 

számára. El kellett viselni a kollektív bűnösségből fakadó 
megbélyegzést, az embertelen, családokat, testvéreket 
szétszakító kitelepítési rendelet következményeit. Buda-
jenőt és környékét hetvenkét éve, 1946-ban érte el a kite-
lepítési folyamat. 1946. április 1-jén Biatorbágyról indult 
el az a szerelvény, amely Budajenő németajkú lakosságá-
nak nagy részét vitte Németország felé. Több mint 800 
budajenői lakos kényszerült elhagyni otthonát, minden 
vagyonát, amelyért egész életén át dolgozott. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Budajenő 
történetének erre a legtragikusabb napjára emlékeztünk 
április 7-én a Fő téri Kitelepítési emlékműnél. A megem-
lékezés a Dicke Schwäne zenekar közreműködésével a 
magyar és a magyarországi németek himnuszával kezdő-
dött, majd Budai István polgármester tartotta megemlé-
kező beszédét. A megemlékezésen fellépett a Budajenői 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Dalkör, valamint a 
Budajenői általános Iskola diákjai. Honvágyról és haza-
szeretetről szóló német versekkel, énekekkel készültek az 

emlékezésre. A Dicke Schwäne zenekar kíséretében ko-
szorúzással zárult a rendezvény. A kitelepítési emlékmű-
nél koszorút helyezett el a Budajenő Község Önkormány-
zata, Budajenői Német Nemzetiségi önkormányzat, az 
általános Iskola, a Budajenői Óvoda, a Ringlein Egyesület, 
a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
a Budajenő-Telki Székely Társulat. 

„Wir sind eines volkes söhne,
deutsche sprache, deutsche Art,
die die väter hoch gehalten,
haben treu wir uns bewart.”

  Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Nyugdíjas találkozó

A tavaszi ünnepek sűrűsége miatt egy 
délutánra került a kitelepítési meg-

emlékezés és az ugyancsak hagyományo-
san Húsvét után sorra kerülő nyugdíjas 
találkozó. A tornateremben már sok ér-
deklődő vendég várta az emlékműtől ér-
kezőket. Az összejövetelt Polgármester úr 
nyitotta meg, aki beszámolt az egy év alatt 
bekövetkezett fejlesztésekről és a jövőbeli 
tervekről. A Magtár két szintjének felújítá-
sa után – ahol az első szinten közösségi 
tér és a második szinten szálláslehetőség 
alakult ki – idén sor kerül a felső két szint 
kialakítására, ahol a Kárpát medencei 
nemzetiségek egyházi gyűjtemény kiállító 
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tere fogadja majd a látogatókat. Az épület 
mellett egy kis tavon az elbeszélések sze-
rinti bárka, illetve az abból készült házikó 
fogja szemléltetni az ide érkező svábok 
betelepülését. Végül tájékoztatta a je-

lenlévőket, hogy az önkormányzat több-
szöri próbálkozás után megnyerte az új 
óvoda építésére kiírt pályázatot. A szo-
kásoknak megfelelően Budai István kö-
szöntötte a résztvevők között jelenlévő 

legidősebb falubelieket: a hölgyek kö-
zül Lack Józsefné, Etus nénit egy csokor 
virággal és a férfiak közül Baricz András 
bácsit egy üveg borral. Ezután követke-
zett az óvodások kedves, szívet melen-
gető műsora. utánuk a Hagyományőrző 
Dalkör lépett színpadra német és magyar 
dalokkal. Őket a Ringlein tánccsoport 
tapsra ingerlő előadása követett. Kis szü-
net után megérkezett a nap vendége, az 
országosan ismert Soltész Rezső, aki a 
jelenlévő hölgyek szívét dobogtatta meg 
régi slágereivel. Végül a Székely Társulat 
fergeteges műsorral lépett a színpadra. 
Az Önkormányzat finom szendvicsekkel, 
süteményekkel, innivalóval kínálta a meg-
jelenteket. A hangulatot a cigányzenekar 
zenéje fokozta. Köszönet a szervezőknek, 
a támogatóknak, a résztvevőknek és a se-
gítőknek!

Hargitainé Bárczy orsolya
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Természet-
tudományos  

sikerek
Örömteli feladat, hogy tavasszal évről-évre hírt adunk a 

budajenői iskolások sikereiről. A természettudományos 
versenyeken ebben a tanévben is szép eredmények születtek. 
Tanulóink kémia tantárgyból két versenyen indultak. A Lila Ve-
gyészbajnokság levelezős 1. fordulója után Szabó Dalma 7. A 
osztályos tanuló közel maximális ponttal jutott a 2. fordulóba. 
A magas színvonalú Hevesy György Kárpát-medencei Kémia 
Verseny pest megyei fordulójában, Százhalombattán négy 7. A 
osztályos diák versenyzett. Dallos Anna 16. helyezést ért el a 
61 fős mezőnyben, de Furka Dominik, Szilágyi Eszter és orbán 
álmos is példa értékű munkát végzett élete első kémiaverse-
nyén. A nyolcadik évfolyamos tanulók számára kiírt XXVIII. Öv-
eges József Kárpát-medencei Fizikaverseny iskolai fordulójában 
három lelkes diákunk vetélkedett. Takács Benjámin, Kursawe 
Richárd és Heitler Anna néhány ponttal lemaradt ugyan a to-
vábbjutásról, de a rangos megmérettetésen való részvétel to-
vább erősítette a fizika iránti érdeklődésüket. Jedlik ányos Fi-
zikaverseny regionális fordulóját 2018. március 2-án rendezte 
iskolánk, amelyre azok a diákok kaptak meghívást, akik az 50 
feladatból álló munkafüzetet helyesen töltötték ki otthon: 

Bartha zsombor  3.b, Döntős
skapér zsigmond  4.b,
Bartha ábel   5.a, Döntős
sugár Balázs   5.a, Döntős
sebestyén József  6.o, Döntős
skapér zsóka   6.o,
Közülük négyen, fantasztikus teljesítménnyel, továbbjutottak 

az országos döntőbe. Sugár Balázs és Sebestyén József 80%-ot, 
a legkisebbek között induló Bartha Zsombor 87%-ot, testvére, 
Bartha ábel 97%-ot (!) ért el. Gratulálunk a budajenői diákoknak, 
és felkészítő tanáruknak, Gulácsiné Kozma Sarolta tanárnőnek 
az eddig elért eredményekhez, és további sikereket kívánunk!

A Természettudo-
mányi Múzeum-

ban jártunk
„2018. március 10. munkanap volt, nekünk is iskolába 

kellett menni, de a két ötödik osztály cseppet sem bán-
kódott emiatt. Kati néni és Bea néni iskolán kívüli programot 
szervezett: látogatást a Természettudományi Múzeumba!”

„Amikor beléptünk az épületbe, meglepődve néztük a 
mennyezetre rögzített barázdás bálna csontvázát, óriási volt. 
Miután lepakoltunk, elindultunk megtekinteni a múzeum cso-
dáit.”

„Abban a szerencsében volt részünk, hogy nem csak a mú-
zeum állandó kiállítását nézhettük meg, hanem lemehettünk 
a raktárba is, mert az egyik osztálytársunk édesanyja a Ter-
mészettudományi Múzeumban dolgozik, paleontológus. A mi 
csoportunk (5.a) először a pincébe ment. Nagyon sok érdekes 
dolgot láttunk ott. Kitömött állatokat, csontokat, csontvázakat, 
különböző köveket.” „Nekem legjobban egy óriási jávorszar-
vas tetszett, olyan magas volt, hogy az agancsa el sem fért 
a plafontól, így le kellett venni. A raktárban mindenki kapott 
egy-egy Nummulitest, ami egy megkövesedett egysejtű. Ezt 
az emberek Szent László pénzének is hívják”

„Az állandó kiállításon először a dinoszauruszok termében 
voltunk, majd láttunk gyönyörű ásványokat, kitömött mamu-
tot, a vértesszőlősi Samut, végigsétáltunk Noé bárkáján.”

„Nagyon érdekes és tanulságos volt ez a nap, jól éreztük 
magunkat.”

Részletek az 5. a és az 5. b osztály fogalmazásaiból 
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Nemzeti ünnep 
az iskolában

2018. március 14-én iskolánkban méltó módon megünne-
peltük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulóját. A negyedik évfolyam tanulói elevenítették meg a 
márciusi forradalom eseményeit, táncokkal énekkel és zenével 
tették még tartalmasabbé és színesebbé az ünnepi hangu-
latot. Ezt az igen színvonalas és látványos műsort a két osz-
tályfőnök Blaskó Szilvia és Beleczky Ernesztina tanították be. 
Nemzeti ünnepünk napján a falu és a szülők számára ismét 
bemutatták műsorukat, majd a templomtéren álló emlék-
műnél elhelyezték a megemlékezés koszorúját. Mindannyian 
nagy örömmel fogadták az elismerő szavakat, dicséreteket, 
gratulációkat, amit a mindenki által nagyon tartalmasnak és 
szépnek ítélt műsoruk után kaptak.

györgy Andrea tanítónő

Német  
szavalóverseny  

az alsó tagozaton
Mint minden évben, idén is megrendeztük iskolánkban a 

Regionális Német Nemzetiségi vers-és prózamondó Ver-
seny alsós elődöntőjét, amelyen nyolc diák vett részt. Örömmel 
hallgattuk, hogy mennyire lelkesen és gyönyörűen szavaltak. 
Közülük négyen jutottak tovább a regionális döntőbe, melyet 
Budaörsön rendeztek meg. Ezúton gratulálunk minden résztve-
vőnek, és további szép eredményeket kívánunk nekik. Remél-
jük, jövőre még több diákot köszönthetünk a versenyen.

Az IsKolAI vErsENy ErEDMéNyEI:
I. kategória: Heim Anna 1.b 
  Kertész zalán és Kókai Anna 1. a
II. kategória: Telegdi Johanna 3.b
  vingelmann Nóra 3.b
III. kategória: Jeck viktória és vermes Anna 4.b
  olasz Kamilla 4.b

Ezúton köszönöm kollégáimnak a felkészítést, és a szülők-
nek a támogatást és a segítséget!

Pappné Polacsek orsolya, némettanár

Alkotónap  
az iskolában

Az idei évben hagyományainkhoz híven a tavaszi alkotó-
napot március 28-án tartottuk. A tanárok 20 helyszínen 

várták a kiscsoportos foglalkozásokba beosztott tanulókat. 
Lehetett készíteni tojásfűzért, báránykát, nyuszi figurát, kulcs-
tartót, nyuszis pólót, bárányos ajtó díszt, noteszt, répadobozt, 
pom-pom nyuszit, lufinyuszit, tavaszi terráriumot, békás ce-
ruzatartót, báránykát- nyuszit cserépből, nyuszis ablakdíszt, 
gyöngyvasalással különböző figurákat. Andi néni húsvéti 
népszokásokból vetélkedőt szervezett. A Hagyományőrzők 
Házában ügyességi népi játékokon vehettek részt a tanulók, 
valamint Gyuri bácsinak is lehetett segíteni a tornaterem kö-
rüli takarításban. Kristóf bácsival az udvari kertek szépítése, 
rendbe rakása volt az alkotónapi tevékenység. Új helyszín volt 
az idén a szobrok készítése természetes anyagokból, amelyet 
Péter László tanár úr tartott. Főleg nyolcadikos, hetedikes gye-
rekek voltak, akik kibontakoztathatták kreativitásukat, alkotási 
vágyukat. Készítettek madárszobrot (kiterjesztett szárnyú pá-
vát, ill. mesemadarat), óriásbogarat, hajtogatós térdimenziós 
papír maketteket. Zsinegelt hurkapálcából és hártyapapírból 
összeépíthető mértani formákat, tetraédereket, piramisokat. 
Izgalmas programokon vehettek részt az alkotónapon az is-
kola első osztályosai. A nap első felében a csapatoknak szük-
ségük volt az ügyességükre, hogy megoldják a feladatokat, 
s pontokat gyűjtsenek. Vigyázni kellett, hogy a tojás benne 
maradjon a kanálban, s minél több víz legyen a csapat edé-
nyében. Ezután fejtörős játék következett, hogyan juttassák el 
a húsvéti nyuszit az elveszett tojásokhoz, hogyan áll össze egy 
darabokban lévő kép, mely tavaszi virágot ábrázol, s egy fur-
fangos rejtvény megoldásán is törni kellett a fejüket. Kézmű-
ves alkotásuk egy bárányka, nyuszi báb volt, amelyet örömmel 
vihettek haza. Ezen a napon az volt a legjobb, hogy tanár, diák 
együtt játszott, kreatívan alkotott. A nap végén újabb élmé-
nyekkel, tudással, alkotásokkal távozhattunk az iskolából!

“… a kreativitásnak nincs köze semmilyen meghatáro-
zott munkához. A kreativitásnak a tudatosságod minő-
ségéhez van köze. Bármi, amit teszel, kreatívvá válhat, 

ha tudod, mit jelent a kreativitás. A kreativitás azt jelenti, 
hogy minden munkát meditációként élvezel, minden mun-

kát mély szeretettel végzel.” /osho/

Dalosné Kovács györgyi
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Német nemzetiségi 
énekverseny  
Biatorbágyon

Idén tavasszal is megrendezésre került a Regionális Német 
Nemzetiségi Énekverseny a biatorbágyi Faluházban. A verseny-

re egész Pest megyéből érkeztek nemzetiségi iskolában tanuló 
diákok, többek között Vecsésről, Budaörsről, Dunaharasztiból és 
természetesen Biatorbágyról is. A délelőtt folyamán színvonalas 
produkciókat hallgathattunk meg kórus, kis csoport és duó kate-
góriákban. Idén először iskolánk német nyelvű kórusa is indult a 
versenyen. A kis csoportos kategóriában kórusunk bronz minő-
sítést szerzett, ami nagyon szép eredmény. A kórus tagjai: Szabó 
Dalma, Szilágyi Eszter (7.a), Demeter Vivien, csereklyei Zsófia, 
Kovács Leonetta, Kovács Maja, omray Fanni (8.a), Kaiser Dorina 
(8.b). Felkészítő tanár: Pappné Polacsek orsolya

A jövőnket befolyásoló döntéseink közül talán a legfon-
tosabb, amikor kiválasztjuk, melyik foglalkozás, melyik 

pálya áll hozzánk legközelebb. Gyakran a felnőttek is évekig 
keresik a helyüket a munkaerőpiacon, ezért nem meglepő, 
hogy milyen nehéz ugyanez egy tizennégy éves diák számá-
ra. Az általános iskolát befejező fiatalok nagy többsége gim-
náziumba jelentkezik – így néhány évvel elodázza a döntést 
-, de mindig vannak olyan tanulók, akik informatikai, mű-
szaki, közgazdasági, vagy más szakmákat oktató középfokú 
intézményben tanulnak tovább. 

A Budajenői általános Iskolában idén több lehetősége 
volt a tanulóknak a tájékozódásra.

IráNyTű ProgrAM
Iskolánkban a gyerekek már ötödik osztályos koruktól 

megismerkedhetnek a szakmák színes világával. Néhány 
éve elindítottunk egy Iránytű programot, amelyen vállalko-
zó kedvű szülők a saját foglalkozásukkal ismertetik meg az 
iskola tanulóit. A diákok előre kiválaszthatták, hogy melyik 
négy szakma képviselőjét hallgatnák meg legszívesebben, 
és a férőhelyek függvényében kialakított csoportokban, 
több idősávban, tizenkét lelkes előadótól kaphattak választ 
kérdéseikre. Betekintést nyerhettek a paleontológus, a fa-
faragó, a szoftvertanácsadó vagy a vízirendőr munkájába, 
több interaktív előadás keretében megtapasztalhatták mit 
jelent ápolónőnek, könyvtárosnak vagy villamosmérnöknek 
lenni. Mivel foglalkozik egy dramaturg, hogyan dolgozik ma 
egy építészmérnök, milyen feladatai és kihívásai vannak egy 
rajzfilmkészítőnek. mi szükséges ahhoz, hogy jó idegenve-
zetővé váljon valaki? A szülői szervezet segítségével április 
4-én lebonyolított programon tanulóink azt is megtud-
hatták, hogy mennyire illik hozzájuk egy-egy foglalkozás, 

rendelkeznek-e a pályához szükséges elengedhetetlen tu-
lajdonságokkal, mekkora fizetést kaphatnak majd munká-
jukért, és biztos ez utóbbi-e a legfontosabb? Köszönjük a 
lelkes előadóknak, hogy eljöttek és segítettek a diákoknak 
eligazodni a foglalkozások világában. És köszönjük azoknak 
a szülőknek is a felajánlását, akiket idő hiányában most nem 
tudtunk meghívni.

INTErAKTív FIzIKA ÓrA
Előző számunkban már írtunk az MVM Partner Zrt. Edu-

kációs Programjáról,  amelyen a műszaki pálya szépségéről 
és lehetőségeiről hallhattak hetedikes-nyolcadikos tanuló-
ink személyes beszámolót. Kedvcsinálónak pedig érdekes 
fizikai kísérleteket láttak és a vállalkozó kedvű diákok ki is 
próbálhattak néhány eszközt.

NyoMdalÁtogatÁs
Február végén hetedikes diákjaink az újpesti Pauker 

Nyomdába látogattak a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Egy kor-
szerű gépekkel felszerelt, magas színvonalú munkát végző 
nyomda működésébe pillanthattunk bele, ahol elvarázsolt 
a dolgozók elhivatottsága, és néhányunkat a szemünk előtt 
készülő könyvek illata.

ElEKTroMos és MűszAKI szAKMáK BEMuTATásA
Az április 4-i Iránytű programba ágyazva lehetőség adó-

dott az általánosan fiús szakmának tartott villanyszerelő, 
ipari gépész, gépi forgácsoló, elektronikai műszerész, és 
cAD-cAM informatikus munkájának, és a modern techno-
lógiákban betöltött szerepének megismerésére. A gyakor-
lati elemekkel fűszerezett előadást Gulyás József, a csepeli 
Weiss Manfréd Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai 
igazgatóhelyettese tartotta a hetedikes-nyolcadikos fiúk-
nak. Köszönjük az Érdi Kereskedelmi és Iparkamara munka-
társának, Bott Katalinnak a szervezést!

A jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásol-
hatja az életünket. Ezért fontos tudatosan végiggondolni 
milyen foglalkozást, pályát válasszunk, hogy helyes döntést 
hozzunk. Reményeink szerint diákjaink a pályaorientációs 
programok segítségével könnyebben hozzák meg majd a 
saját döntésüket, ha itt lesz az ideje.

gulácsiné Kozma sarolta-Papp Katalin

Pályaorientációs 
programok 
az iskolában
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Március 15-ei 
megemlékezés 

az óvodában

Nemzeti ünnepünket hosszas készülődés előzte meg óvo-
dánkban. A csoportok nemzeti szín zászlókat, kokárdát 

festettek, melyekkel ünnepi hangulatba öltöztették az öltöző-
ket, csoportszobákat. A gyerekek lelkesen hallgatták a kato-
nadalokat, a lovaskatonákról, huszárokól szóló történeteket. 
Megismerhették Kossuth Lajos és Petőfi Sándor nevét, kora-
beli képeken felismerhették őket, a magyar nép élén szóno-
kolva. Az ünnepet megelőző napon, március 14-én a gyere-
kek ünneplőbe öltözve szívük fölött nemzetiszín kokárdával 
érkeztek. A Bambi csoport műsorán megható pillanatoknak 
lehettünk tanúi, ahogy az őszinte gyermeki tekintetek énekel-
ték, hogy „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” A kisebb 
csoportok is verset szavaltak, huszárdalokat énekeltek. Zárás-
ként együtt vonultunk ki az óvoda elé, hogy a saját készítésű 
zászlóinkat kitűzzük a templom előtti emlékmű lábához.

A kipirult arcokat, őszinte tekinteteket látva fogalmazódott 
meg bennünk felnőttekben az ünnep üzenete, hogy milyen 
nagy dolog a szabadság!

Mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

Húsvéti készülő-
dés az óvodában

A húsvétot megelőző héten már megkezdődött óvodánk-
ban a készülődés. Locsolóversek tanulása, nyuszis mesék, 

versek, dalok mellett szorgos kezek munkájának gyümölcse-
ként szebbnél szebb alkotások készültek, köztük a legfonto-
sabb: a festett tojás. Könyvek, régi képek nézegetésével me-
séltük el a gyerekeknek, hogy régen milyen hagyományok 
tartoztak az ünnepkörhöz. Hagyományosnak mondható a 
„Tojásvadászat” a csoportok életében. Idén is voltak családok, 
akik szívesen fogadták a csoportokat, így feledhetetlenné téve 
a tojáskeresést. Az időjárás is kedvezett a kedvelt tevékeny-
ségnek, így sok-sok csillogó szempár indult, hogy megkeresse 
a nyuszi ajándékát. Voltak, akik sétájuk alkalmával bárányokat 
figyelhettek meg közelről; ahol locsolkodás történt; voltak, 
akik nagyon sokat kézműveskedtek, így tartalmassá téve ezt a 
fontos ünnepi készülődést.

sánta-Mihály Anna, óvodapedagógus
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Tájékoztató az  
óvodai beíratásról,  

felvételről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község 

Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodá-
ba a 2018/2019. nevelési évre 2018. május 7. és 11. között az 
alábbi időpontokban lehet beiratkozni: 

május 7-8-án: 8:00-17:00
május 9-11-én: 8:00-12:00
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cXc. törvény (to-

vábbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő ren-
delkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján 
az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meg-
határozza, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétel-
lel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. 

A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azo-

nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
• a gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós be-

tegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság 
által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyar-
országon való tartózkodásának jogcímét igazoló do-
kumentum (az Nkt. 92. § alapján) 

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

A 2018/2019. nevelési év első napja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30 

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási te-
rülete. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Nyílt napok  
a Pillangó  

kiscsoportban
Elérkeztek végre az első nyílt napok, amikor a szülők kiscsoportos 

gyermekük óvodai életébe először tekinthetnek be. A kiscso-
portosnak és szüleiknek nagy lépés az óvodás korszak kezdete. A 
szülők aggódva engedik el gyermekeik kezét (vajon jól érzi-e majd 
magát, lesznek-e barátai, nem sír-e sokat). A héten a víz világnapját 
ünnepeltük, így a tevékenységeket a téma köré építettük. Izgalom-
mal reméltük, hogy a gyerekeket nem csak a szüleik látogatása, 
hanem a mi játékos kezdeményezéseink is motiválja majd. A hetet 
Barbara néni nyitotta meg, ahol beszélgettek a vízről, a vízi élővi-
lágról. Mondókáztak, horgásztak, halacskát és színezőt színeztek, 
majd a színes halakat, újra meg újra kihorgászták. A játék közben 
észrevétlenül fejlődött a gyermekek szem-kéz koordinációja. A 
keddi nap Fruzsi néni foglalkozását tekinthették meg a szülők, 
ahol A gomba alatt c. mesét dramatizálták el közösen a gyere-
kekkel. Mindenki átváltozhatott egy hozzá közel álló állatkává, és 
bebújhatott az eső elől a hatalmasra nőtt gomba alá. Beszélgettek 
a víz fontosságáról, majd vizuális tevékenység keretén belül ha-
lat díszítettek fénylő pikkelyekkel. Az előző napi lelkes horgásza-
tot látva a gyerekeknek ismét lehetőséget biztosított Fruzsi néni 
arra, hogy az elkészült fényes halakat kihorgászhassák a „tóból”. 
Mindkét napi foglalkozás közben egy-két kisgyermek néha inkább 
anya vagy apa ölébe ült be egy-egy pillanatra, de a pedagógusok 
a tevékenységek ideje alatt is néhány kedves, motiváló gondolat-
tal vissza tudták terelni azokat a gyerekeket is, akik odabújtak egy 
kis szülői babusgatásra. A szülőktől való elválás nem ment könny-
cseppmentesen, de az óvónénik közreműködésével hamar játék-
ba merültek az elválásnál szomorkodó gyermekek is.

Csík Fruzsina, óvodapedagógus

Iskolai nyílt nap
cinca Katica: Bizony nagy vagyok /részlet/
   „ ősszel már iskolába megyek,
      Bizony, ilyen nagy vagyok!
      Fejemben kérdésekből hegyek…
      ugye, ott is játszhatok?”

Hagyományunkhoz híven, ismét ellátogattunk a Budajenői 
általános Iskolába. A gyerekek és szüleik bepillantást kap-

hattak egy iskolai tanórába, ahol a tanító nénikkel énekeltek, 
meséltek, kézműveskedtek a tavasz jegyében. Egy kellemes, 
vidám délelőttöt töltöttünk el közösen. 
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• 2018. január 21–28. között tartottuk 
meg a Krisztus-hívők egységéért 
szervezett imahetet. Segédanyagát 
ez alkalommal a karibi keresztény 
testvérek állították össze. Az imahét 
jegyében idén is ellátogatott hoz-
zánk Budakeszi református gyüle-
kezetének lelkipásztora, Boros Péter, 
aki Gábor atyával és a megjelentek-
kel együtt imádkozott. Az együttlé-
tet közös éneklés, baráti beszélgetés 
követte süteményekkel, innivalóval.

• Március 4-én látogatott el hozzánk 
Spányi Antal püspök atya, hogy az 
újonnan épült Plébániát felszentelje. 
Az ünnepségen Püspök atyát ugrits 

Tamás iroda igazgató atya kísérte 
el. Jelen volt Soltész Miklós állam-
titkár, csenger-Zalán Zsolt ország-
gyűlési képviselő, Venczel Ferenc 
a Pest megyei Közgyűlés alelnöke, 
Budai István polgármester, Dr. Ko-
vács Dénes jegyző és a Budajenői 
Önkormányzat képviselő testületé-
nek tagjai. A vendégek között jelen 
volt Szabó Attila, a Budajenő-Telki 
Székely-társulat vezetője és Reisner 
Ferenc, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselője, valamint az 
építkezést lebonyolításában résztve-
vő vállalkozók és a hívők közössé-
ge.  Kis műsort adott Kókai Mária és 
György Enikő, akik magyar népdalt 
énekeltek és a Budajenői általános 
Iskola Singundsang nevű kórusa, 
akik német dalokkal szórakoztatták 
a megjelenteket Burjánné Heinisch 
Diana és Pappné Polacsek orsolya 
tanárnők vezetésével. oláh István 
felolvasta Gerhard Schick úr üzene-
tét, aki betegsége miatt nem tudott 
jelen lenni az ünnepségen. A sok-sok 
köszöntő után Püspök atya meg-
szentelte az épületet és a támogatók 
segítségének köszönhetően finom 

sütemények és innivalók fogyasztá-
sa mellett jóízű beszélgetésre is al-
kalom nyílt.

• Néhány éve hagyománnyá vált, hogy 
Virágvasárnapon és Nagypénteken 
az egyházközösség tagjai Steiner 
Márk vezetésével eléneklik a Passiót. 
Idén – nagy örömünkre – a Hagyo-
mányőrző Dalkör tagjai mellé sokan 
felsorakoztak: legfiatalabb résztve-
vőink Steiner Botond, Kókai Mária, 

Zára Hédi és Kincső volt, de erősí-
tette kórusunkat Komp Éva, Horváth 
Adrienne, Lázárné Judit, Zára Zsolt, 
Hámori Róbert, Major Gábor és oláh 
István is. Húsvéti felkészülésünket 
nagyban segítették a hétről-hétre 
tartott próbák, és a szertartásokon 
való aktív részvétel.

Hargitainé Bárczy orsolya

A Budajenői Óvodásokért Közhasznú 
Alapítvány és a Szülők Óvodai Szervezete 
idén is megrendezi a

családi sport- és futónapot, 
valamint Mini sportágválasztót 
2018. május 26-án
Helyszín a Budajenői sportpálya, 
kezdés 9 órától 
RÉSZLETEK ÉS A NEVEZÉSI INFoRMácIÓK HAMARoSAN  
PLAKáToN ÉS A SZÓSZ FAcEBooK oLDALáN: 
https://www.facebook.com/szoszbudajeno/

Színes programokkal, fellépőkkel és büfével várjuk a 
sportolni, szórakozni vágyókat!

A rendezvény műsorvezetője Szép Bence humorista 
és bűvész, aki gyerekműsorral is készül a kisebbeknek.

Az eseményt Budajenő Község Önkormányzata támogatja.

Húsvéti koncert 
Budajenőn

2018. április 14-én a Szent Péter és Pál templomban lépett 
fel a Telki Nőikar Szijártó Tímea vezetésével. Már hagyo-

mányosnak mondható, hogy a húsvéti ünnephez kapcsolódó-
an látogatnak el hozzánk. Az esti szentmise után helybeli és 
környékbeli érdeklődők várták a fellépőket. Budai István pol-
gármester úr is megtisztelte jelenlétével a koncertet. Gábor 
atya kedves szavakkal köszöntötte a Nőikar tagjait és meghí-
vott vendégeiket. Idén Alessandro Scarlatti Stabat Mater című 
művéből adtak elő részleteket, majd Michael Haydn Laudate 
pueri Dominum című művét hallhattuk tőlük. Közreműködött 
Szili Gabriella (szoprán), Fledrich Zsanett és Danhauser Zol-
tán (hegedű), Kapronyi Gábor (cselló), valamint Asztalos Rita 
(continuo). Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagy 
élménnyel gazdagodva távoztunk.

    Tavaszi  
plébániai hírek
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BUDAJENŐ 

SPORTPÁLYA 

13:00 ÓRAKOR MOTORSZENTELÉS A SZT. 
PÉTER-PÁL TEMPLOM ELŐTTI TERÜLETEN 

A programokon való részvétel ingyenes! 


