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• Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
• Hip-hop tánc
• Szülésfelkészítő kismama torna (március 4-től)
• Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás 
 elősegítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre, 
 egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.

További információ, bejelentkezés érdekében látogasson 
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket 
az alábbi elérhetőségeken.

Cím: 2053 Herceghalom, Őszirózsa utca 
(Gesztenyés út felől)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

Herceghalom legújabb közösségi tere, 
melyet elsősorban sportolásra 
és a szabadidő aktív eltöltésére 
alakítottunk ki.

MEGNYÍLT

Az elmúlt hónapok történéseit alapve-
tően a koronavírus okozta veszély-

helyzet határozta meg. Az újkori történel-
münkben ilyen helyzettel generációk óta 
nem kellett szembenéznünk. Szokatlan 
volt ez generációktól függetlenül mind-
annyiunk számára. Szigorú korlátok között 
kellett dolgoznunk és mindennapi tevé-
kenységeinket végezni úgy a munkahe-
lyen, mint a családban. A veszélyhelyzet 
hivatalosan megszűnt, de teljesen még-
sem engedhetjük el magunkat, mert a kór, 
ha kisebb mértékben is még köztünk van. 
Vannak országok, ahol napjainkban van a 
tetőzése. Ezért a saját biztonságunk érde-
kében oda kell figyelnünk milyen körülmé-
nyek között és kikkel érintkezünk, valamint 
milyen biztonságos úticélt választunk a 
nyári szabadidő eltöltésére. A hivatalban 
visszaállt a pandémia előtti ügyintézés és 
munkarend, de továbbra is fokozott fi-
gyelmet fordítunk a fertőtlenítésekre és a 
személyi higiénia betartására. Az ügyinté-
zésnél az arc eltakarása nem kötelező, de 
ha valaki igényli, akkor az ügyfélnek és az 
ügyintézőnek is el kell takarni az ügyinté-
zés kapcsán az arcát. A veszélyhelyzet ide-
jén több helyi védelmi intézkedést kellett 
kiadnom a katasztrófavédelemről szóló 
törvényi felhatalmazás alapján. A Kormány 
rendeletei és a helyi utasítások együttesen 
szolgálták az itt lakók biztonságát. Helyi 
szinten törekedtem arra, hogy a Kormány-
rendeletek betartása mellett ne legyenek 
az amúgy is nehezen viselhető, túlzott 
helyi korlátozások. A lakosok az életsze-
rűség határán belül betartották a veszély-
helyzeti szabályokat. Az intézkedéseknek 
és az itt élők fegyelmezett hozzáállásának 
köszönhetően településünkön nem for-
dult elő koronavírus megbetegedés. Saját 
kezdeményezésre házi karanténban voltak  
heten, hatósági járványügyi megfigyelés 

alá voltak helyezve eddig tizenegyen. Ez 
még nőhet, mert ha olyan országból érke-
zik hozzánk bárki, ahol még jelentős fer-
tőzöttség áll fenn, járványügyi megfigyelés 
alá helyezik az illetőket. A védett korban 
lévőkről, akik igényelték, gondoskodtunk. 
Különös tekintettel, akik egyedül élnek és 
nem voltak helyben rokonaik. A szociális 
kérelmek mind elbírálásra kerültek és a tá-
mogatásokra a határozatokat kiadtam. Az 
élet nem állt meg, ha vontatottabban is, de 
folytak a beruházások, az óvoda, az orvosi 
rendelő, a temető térburkolata, a járdaépí-
tés a Szőlődomb I-en és az iskola bővítés, 
sportudvar és mosdók felújítása. A búcsún 
fel tudjuk szentelni a Patak és Sport utcák 
találkozásánál a felújított kőkeresztet is. 
A pályázatokkal sem álltunk le. A Magyar 
Falu Program keretében pályáztunk útfel-
újításra, karbantartó gépek beszerzésére, 
a Hagyományőrzők Háza tetőszerkezet 
cseréjére és az óvodai játszóudvar játszó-
eszközök bővítésére. Az iskolai projekt 
befejezése után elkezdjük a már többször 
elhalasztott Hilltop sétány járdaépítését. A 
jelenlegi állás szerint az óvoda kivitelezése 
június végére, július elejére befejeződik. A 
külső terepmunkát a két hete folyamatos, 
jelentős esőzések nagyban hátráltatják. 
Ma úgy tűnik a reális óvodakezdés az új 
óvodában szeptember vége-október ele-
je. A vegetáció az esőzésekkel jelentősen 
beindult. Az öt fős gondnokság a középü-
letek és közterületek gondozását képes 
ellátni. Kérek mindenkit, hogy a település 
gondozottsága érdekében a saját külső 
és belső környezetét tartsa rendben. Nem 
csak azért, mert miniszteri és helyi rende-
let előírja, hanem a jó közérzetünkért is. A 
parlagfű és a különféle gazok irtását folya-
matosan mindenkinek el kell végezni. A 
Kormányrendelet már folyamatos irtást ír 
elő. A pandémia idején a lakosok jelentős 

részét foglalkoztatta a mobil átjátszó ál-
lomás megépítésével kapcsolatos döntés. 
Többen számon kérték rajtunk, hogy az Ő 
megkerülésükkel hoztunk döntést. Ezekre 
az a válaszom, hogy 2002 óta többször ug-
rottunk neki a problémának. Számos tanul-
mány és elképzelés lett kidolgozva, hogy a 
település mélyebben lévő központjában a 
mobil lefedettség gyenge, az eszközök bi-
zonytalan működését feljavítsuk. Az itt élő 
vállalkozók és Budajenő intézményeinek 
jogos igénye a probléma megoldása. Az 
elkészült tervek figyelembe veszik a WHO 
előírásait és minden követelményt, ami 
egy átjátszó állomás megvalósításához 
előírás. Részben megértem az aláírók ag-
gályait, de ezt a problémát csak bizonyos 
technikai feltételek között lehet megolda-
ni és a településnek csak bizonyos részei 
alkalmasak arra, hogy a teljes falu meg-
bízható lefedettségű legyen. Jártak benn 
nálam többen is és felajánlottam, ha bárki 
megkeres hozzáértő szakértővel, akinek 
a véleményét a szolgáltatók is elfogadják 
és közelebb visz egy olyan megoldáshoz, 
amit az ellenzők többsége is elfogad, hoz-
záigazítjuk a terveket. Ezt hat hónapon 
belül le kell rendeznünk. Lehetőleg olyan 
megoldást találjunk, amit a szolgáltatók is 
felvállalnak. Az Önök által benyújtott alá-
írások véleménynyilvánításra alkalmasak, 
de ügydöntésre nem. Akik bent jártak ná-
lam, azt javasolták, egyelőre ne tartsak fa-
lugyűlést. Várjuk meg az Önök által felkért, 
független szakértő véleményét is. 

Végezetül köszönöm mindannyiuk po-
zitív hozzáállását a pandémia időszakában. 
Különösen azoknak, akik felajánlották ön-
kéntes segítségüket, ha igénybe vettük, ha 
nem. Szép nyarat és kellemes időtöltést kí-
vánok mindnyájunknak egy nehéz időszak 
után.

Budai István, polgármester

A Polgármester válaszol
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Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és azok 
megsértésének jogkövetkezményeiről 
szóló 9/2018. (VII. 2.) önkormányzati ren-
delete olyan magatartásokat szabályoz, 
amelyek tapasztalatok. illetve a helyi 
gyakorlat alapján a lakosságot zavarják 
vagy közérdekbe ütköznek, ezért e ma-
gatartások megsértését büntetni rende-
li. Lássunk néhány aktuálisan problémát 
okozó ügyet!

A kerti munkák során keletkezett 
zöld vagy kerti hulladék száraz, fás szá-
rú és azok fertőzött részeit Budajenőn – 
a jogszabályi feltételek betartása mellett 
- el lehet égetni. A kerti hulladékége-
tést szélcsendes időben, cselekvőképes 
nagykorú személy állandó felügyelete 
mellett, oltóanyag kikészítése után sza-
bad végezni. Csak száraz kerti hulladé-
kot szabad égetni, jól kialakított tűzrakó 
helyen, magánterületen. Vasárnap és 
ünnepnapon tilos az égetés! Minden 
egyéb lombhulladék égetése – mivel 
környezetszennyező és egészségkárosí-
tó hatású – tilos.

Fontos megjegyezni, hogy a priori-
tást élvező komposztálás és a Depónia 
Kft. közreműködésével évente (nov-
ember) megszervezett ingyenes zöld-
hulladék-szállítás mellett csak kivételes 
esetben van szükség égetésre (pl. beteg 
növényi részek megsemmisítése). A De-
pónia Kft. további ingyenes nyolc darab 
matricát biztosít a kampányszerű mun-
kák (úm. tavaszi metszések és őszi lomb-
gyűjtés) között keletkező kisebb mennyi-
ségű zöldhulladék elszállításához, illetve 
további matricák a Hivatalunkban besze-
rezhetőek (e matricák díjának összegét 
a következő hulladékszállítási számlába 
építi be a szolgáltató) és várhatóan a kis-
boltban is megvásárolhatóak lesznek. 

A lomb vagy avar égetése, az Önkor-
mányzat 4/2020. (III. 27.) önkormányza-
ti rendelete alapján, 2020. április 1-től 
tilos. Ezt követően a szabály megszegői 
– a vonatkozó kormányrendelet alapján 
– százezres nagyságrendű bírsággal szá-
molhatnak. 

Újabb fejlemény, hogy az Országgyű-
lés 2020. június 5-i döntése értelmében 
2021. január 1-től megszűnik az önkor-

mányzatok jogalkotási lehetősége, azaz 
a levegő védelméről szóló kormányren-
delet alapján válik általánossá a kerti 
hulladék égetésére vonatkozó tilalom 
az egész országban.

Természetes kertjeink használatát – 
észszerű keretek között – nem kívánja 
korlátozni sem a magasabb szintű jogal-
kotó, sem a helyi önkormányzat, így lehet 
bográcsozni, grillezni, kemencés ételeket 
sütni, de e tevékenységek során is – is-
mét csak az észszerűségre hivatkozva – 
csak az arra megfelelő, környezetazonos 
tüzelőanyag (fa, faszén) használata en-
gedélyezett.

A nagy zajjal járó kerti (motoros 
kaszálás, fűnyírás, favágás és megmun-
kálás, sövénynyírás, permetezés stb.) és 
építőipari zajos tevékenységek mun-
kanapon 7 óra és 20 óra között, szom-
baton 8 óra és 18 óra között, vasárnap 
és ünnepnapon 9 óra és 13 óra között 
végezhetők. A templom 200 méteres 
körzetében vasárnap és ünnepnapon 
semmilyen zajos tevékenység nem vé-
gezhető 10 óra és 12 óra között.

E tevékenységek során is előfordul-
nak olyanok, akik nincsenek tekintettel a 
többi lakóra, ezért a szabályok betartását 
a közterület-felügyelet fokozottan fogja 
ellenőrizni, hétvégi napokon is.

Az elmúlt években jelentősen nőtt 
azok száma, akik az építkezéseikhez sza-
bálykövető módon megkérték a szüksé-
ges közterület-használati és behajtási 

engedélyeket, azonban még mindig 
akadnak olyanok, akiknek nem erőssége 
az önkéntes jogkövetés. 

Ez év elejétől az építkezések ellenőr-
zését is erősítette a közterület-felügyelet 
és a rendőrség, amelynek eredménye-
ként több esetben szabtak ki helyszíni 
bírságot, illetve a Hivatalunknak átadott 
ügyekben tucatnyi szabályszegővel 
szemben közel egymillió forint összegű 
bírság került kiszabásra eddig.

Ezúton is felhívjuk az építtetők fi-
gyelmét, hogy a behajtási engedély tár-
gyában tulajdonosként mögöttes fele-
lősséggel bírnak, így, ha az építési vállal-
kozó nem kért engedélyt és nem fizetett 
útfenntartási hozzájárulást a szállítások-
hoz, a hatályos rendelet szerint utóbb a 
tulajdonos az épület hasznos alapterü-
lete szerinti útfenntartási hozzájárulás 
1,5-szeres összegét köteles megfizetni 
utólagosan, amely nem mentesít a bírság 
megfizetése alól.

A fenti szabályok kivétel nélkül jog-
szabályban rögzített kötelességeket tar-
talmaznak, amelyek a helyben kialakult 
szokásokat tükrözik, de figyelembe ve-
szik a változó körülményeket is. Mind-
ezekre tekintettel hatóságként azt várjuk 
el a lakosságtól (és tartatjuk be, ha szük-
séges), amit a józan ész és így a többség 
óhaja diktál, ezért a lakosság figyelmes 
hozzáállását és együttműködését kérem 
a fenti tevékenységek végzése során!

dr. Kovács Dénes, jegyző

Tisztelt Budajenői Lakosok!

A koronavírus járvány okozta veszély-
helyzet nagyban befolyásolta a ren-

dezvényeink megtartását. Elmaradt a 
szokásos német ajkúak kitelepítési ren-
dezvénye április elsején, azonban a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és Bu-
dajenő Község Önkormányzata koszorút 
helyezett el a Fő téri kitelepítési emlék-
műnél. Le kellett mondani a nyugdíjasok 
találkozóját is a gyülekezési korlátozások 
bevezetése miatt. Az augusztus 15-ig 
tartó rendezvény korlátozás okán a tele-
pülés határain átnyúló és a testvértele-
pülések részvételével tervezett Péter-Pál 
napi búcsúhoz kötődő falunap szintén 
nem kerül megtartásra. Június 4-én erre 
az alkalomra hozott Kormányrendelet 
engedélyével megemlékezést tartottunk 

a Szent Péter-Pál templom előtti hősi 
emlékműnél a Trianoni diktátum aláírá-
sának 100. évfordulóján. Ebből az alka-
lomból Gábor atya ima megemlékezést 
tartott a hívekkel. 

Pontban 16 óra 30 perckor 100 má-
sodpercig több ezer magyar település-
sel együtt megszólalt a templomunk 
harangja, miközben a budajenői és telki 
cserkészek felhúzták a száz évvel ezelőtti, 
nagy Magyarország címeres zászlót, ami 
félárbócon egész évben lengeni fog. 

Ezek után elénekeltük a Himnuszt, 
majd Budajenő Önkormányzata és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat koszo-
rút helyezett el a hősi emlékműnél. Ezen 
a napon este 20 óra 20 perckor közel 
kétezer magyar településsel egyidőben 

a Szent Mihály templomnál emléktü-
zet gyújtottunk, ahol közel százan egy-
begyűltünk. Az eseményen Sey-Pacor 
Ferenc mondott el pár gondolatot és a 
jelenlévők megnézhették azt a szülői ha-
gyaték emlékplakettet, aminek közepén 
a 64 vármegye földjének a keveréke volt 
a nagy Magyarország térkép lenyomatá-
ban elhelyezve. 

Településünk lakója, Molnár Ágnes 
művésznő egy szép erdélyi népdal szín-
vonalas eléneklésével színesítette a meg-
emlékezést. Az augusztus 20-i megemlé-
kezésen tervezzük a Szent István nappal 
egybekötve egy nagyobb szabású tria-
noni megemlékezés megtartását a szo-
kásos helyen a Szent Mihály öregtemp-
lom előtti rendezvényterületen.

R E N D E Z V É N Y E K 

Trianoni emléknap

Az utóbbi időben néhány esetben előfordult, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a 
gyűjtési napon egyes helyekről nem szállította el a szelektív hulladék. Ezen ese-
tekben haladéktalanul felvettük a kapcsolatot a Szolgáltatóval, és amennyiben 
egész utcát érintett az elmaradás, pótlólag elszállította a szemetet. 
Az utolsó alkalommal a Hivatal megvizsgált néhány esetet, és megállapítást 
nyert, hogy a lakosok hibáztak azzal, hogy nem időben vitték ki a szelektív 
hulladékot. 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6 órá-
ig kell kihelyezni az elszállítandó hulladékot! Az azt követően kitett hulladé-
kot nem köteles elszállítani a Szolgáltató.
Figyeljenek továbbá arra is, hogy az esetlegesen későn vagy nem az előírásnak 
megfelelően összekészítve kihelyezett, és el nem szállított hulladékot vissza kell 
vinni a telekre, ellenkező esetben engedély nélküli közterület-használatot való-
sít meg az elkövető, ami büntetést von maga után
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Szépkorú 
köszöntése

Községünk lakóját, Lukács Ferencnét, 
Mariska nénit köszönthettük 90. szüle-

tésnapja alkalmából április havában. 

A gratuláció során Budai István pol-
gármester átadta Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő emléklapját, valamint 
Budajenő Község Önkormányzatának jel-
képes ajándékát és virágcsokrot.

A szűk körű látogatás jó alkalmat adott 
egy kellemes hangulatú beszélgetésre az 
ünnepelttel és lányával, Mónikával. 

Ezúton is sok boldogságot és nagyon 
jó egészséget kívánunk családja körében!

Mohai Mónika

MÁRIA ÚTJAIN–ZARÁNDOKLATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
Kárpát-medencei Nemzetiségek zarándok és kegyhelyeinek 

Á L L A N D Ó  K I Á L L Í T Á S A

NYITVATARTÁS: egész évben az alábbiak szerint 
 Hétfő: zárva 
 Kedd: 9:00 – 16:00 
 Szerda: 9:00 – 16:00 
 Csütörtök: 9:00 – 17:00 
 Péntek: 9:00 – 17:00 
 Szombat: 10:00 – 16:00 (igény szerint) 
 Vasárnap: 13:00 – 17:00 (igény szerint) 
 A hétvégi (szombati, vasárnapi) látogatási igényt pénteken 15 óráig kell bejelenteni. 

 BELÉPŐDÍJAK: 
 Felnőtt: 1 000,-Ft/fő 
 Diák: 600,-Ft/fő 
 Nyugdíjas: 600,-Ft/fő 
 Csoportos kedvezmény: 500,-Ft/fő (10 főtől) 
 Családi jegy: 2 000,-Ft (2 felnőtt + 1 vagy több 14 év alatti gyermek) 

Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák! 

 Telefonos elérhetőség biztosított az alábbi telefonszámokon: 

Király Eszter    70/850-5560 
Radics Margit 70/850-8797

Gratulálunk
Az idei tanévben is újabb diákjaink tettek német nyelv-

ből sikeres szóbeli nyelvvizsgát! Három éve lett intéz-
ményünk akkreditált DSD I (Deutsches Sprachdiplom - erste 
Stufe) vizsgahely, lehetővé téve végzős diákjaink számára éle-
tük egyik legnagyobb, igazi megmérettetését. Kiváló prezen-
tációkat tartottak és magabiztosan kommunikáltak a minden-
napi élethez tartozó témakörökben. Az idei szóbeli vizsgán az 
ezen a szinten megszerezhető legmagasabb, B1-es fokozatot 
érték el tanulóink, reméljük, az írásbeli eredmények is hason-
lóak lesznek!

ANGYAL JÁZMIN
ENGLER HANNA
SÁRDI TAMÁS
VIRÁG ZSÓFIA

YÜREKLI ÁDÁM 
8. osztályos tanulók

Gratulálunk! Büszkék vagyunk tanulóinkra!

Köszönjük FAZEKAS MÓNIKA tanárnő lelkiisme-
retes, eredményes felkészítő munkáját, ebben a nem minden-
napi helyzetben. 

Iskolavezetés

Álmomban
Nagy a zsivaj, zsibongás,

az udvarról jön be,
tele a folyosó, kintre hömpölyögne
a sok gyerek, s játszik azzal, mással,

a tanárt is nézi, de csak röpke pillantással.

Önfeledt, pajkos, vidám az iskola, 
benne minden gyerek önálló kis csoda.

De cseng-zúg valami, mellettem az ágyon,
nem valóság mindez, csak egy édes álom.

Álmodtam én, szívem még most is hevesen dobog,
az iskola énnekem a legcsodásabb dolog.

De most alszik ő is, a kapui zárva,
maradok itthon, s nem megyek iskolába.

Pihen az osztályban a pad, a kréta csikorgása,
búsulnak a székek az üres táblát látva.

Az ablakok egyre csak ki-ki bámészkodnak,
nem látnak kint senkit, s bent sem, ahogy szoktak.

A folyosón a cipők hadirendben állnak,
katonásan régi gazdájukra várnak.
A lámpák orrukat lógatják a falról:

– Hogy mit látunk tanárnő? Mesélhetnénk arról!

Látjuk, hogy várnak már, s hallják a hangod,
figyelnek szavadra, míg az órát tartod.

Te vagy, ki a lelke vagy e háznak,
kit a gyermekek minden nap epekedve várnak.

Most is hát várni kell, de nemsoká már vége,
s Te leszel egyedül az álmom közepébe.

Addig minden este, ha szememre jön álom,
drága Tanár nénim/Tanár bácsim ott biztos megtalálom!

Polacsek Orsolya
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2012-2020
Kedves 8. osztályos 
elballagó diákjaink!

Az iskolánkban eltöltött évek mottójául szeretettel osztom 
meg Veletek ezeket a sorokat, melyek összefoglalják azo-

kat az értékeket, melyet szerettünk volna Veletek megismer-
tetni, elfogadtatni. Kívánom, hogy ezeket az értékeket képvi-
selve tervezzétek életeteket, járjátok utatokat, hiszen célotok 
kell, hogy legyen az életben.

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!
Ha őszinteséget vettek el, bizalmat arattok. 

 
Ha jóságot vettek el, barátokat arattok. 

 
Ha alázatot vettek el, nagyszerűséget arattok. 

 
Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok. 

 
Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok. 

 
Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok. 

 
Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok. 

 
Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, 

mit fogtok később learatni. 
 

Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek.

Nagyon gazdag, eredményes középiskolás éveket és 
további sikereket kívánok Nektek! 

Szeretettel: Teca néni

Ballagási ünnepség 
A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Sikerült az év végére mégis összejönni, ünnepélyes keretek 
között búcsút venni elballagó tanítványainktól.
Rendkívüli helyzetben, a digitális oktatás keretei között há-

rom hónapra mindannyian kirekesztődtünk a számunkra oly 
fontos közösségi létből. Aggodalommal követtük a híreket, 
vártuk a járvány csillapodását.

Megköszönöm Kollégáimnak, tanulóinknak, és a kedves 
Szülőknek azt az összefogást, amit ebben a soha nem tapasz-
talt helyzetben a gyerekek tudásbeli gyarapodásáért tettek. 

Nyolcadikosaink valamennyien felvételt nyertek a kö-
zépiskolákba. 14 tanulónk közül 5 diák sikeres DSD német 
nyelvizsgát tett, Fazekas Mónika tanárnő eredményes felké-
szítő munkájának köszönhetően. 

Ballagási ünnepségünket az időjárási körülmények miatt 
a tornateremben tartottuk. A nyolcadikosokat körülvették 
legközelebbi hozzátartozóik, akik szebbnél szebb csokrokat 
lufikat adtak át a ballagóknak. Az 5. osztályosok által szépen 
feldíszitett teremben a 7. osztályos tanulók képviselői adták 
át a tarisznyát és búcsúztatták a ballagókat. Kedves szavakkal 
köszönte meg Kovács Janka az iskola falai között megélt éve-
ket és személy szerint köszönt el tanáraiktól.

A meghitt ünnepségen Budai István polgármester köszön-
tötte diákjainkat és kedves szavakkal bíztatta őket további 
sikerek elérésére.

Harkai Gábor plébános atya a gyerekek életútjának meg-
áldása előtt játékosan elmélkedett a vírussal töltött idő-
szakban általános viseletté előlépett szájmaszk szimbolikus 
üzeneteiről. 

Az ünnepség a kitűnő tanulók megjutalmazásával foly-
tatódott. Ezúton is gratulálunk kiemelkedő eredményt elért 
tanulóinknak, akik:

Angyal Jázmin, Engler Hanna, Virág Zsófia, Yürekli Ádám

A ballagást követő rendezvény megtartására Polgármester 
Úr felajánlotta a Magtárat. Köszönjük iskolánkat támogató 
partnerségét, és támogató munkáját, amellyel folyamatosan 
segíti közösségünket.

Rainer Ferencné, intézményvezető
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Pizsamában 
az oviban?

Év vége felé járva pizsama partit szerveztünk a nagycsoporto-
soknak. Ki ne szeretne sötétben párna csatázni, bújócskázni 

az oviban, kincseket keresni zseblámpával az udvaron, focizni 
este, palacsintát enni, abból is hatot? Hát mi nagyon!!!

Felejthetetlen élmény volt, szívünkbe zártuk minden percét.
Vén Erika, Micimackó csoportos óvodapedagógus

BÚCSÚ A NAGYCSOPORTOSOKTÓL

Ölelésre 
visszavárunk 

Minden búcsúzás nehéz. Ebben az évben talán még nehe-
zebb. Egyik napról a másikra alakultak át mindennapja-

ink. Örültünk nagyon, ha kicsit másképp is, de megvalósulhat 
a Micimackós ballagás! Az ovis évek lezárása nagy változás a 
kisgyermekek életében. Hagyományainkhoz hűen a Hatoson 
átbújás minden elballagó budajenői óvodás várva várt esemé-
nye, lényeges eleme az elválás megélésének. 

Az ünnepen elhangzó gondolatok szívből szóltak:
„Soha nem felejtem el azt a napot, amikor először jöttetek 

óvodába. Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha 
világéletében óvodába járt volna, volt, aki lassan, óvatosan fe-
dezte fel előbb a csoportszobát, majd az udvart, volt, aki egész 
nap az óvó néni ölében akart ülni, s bizony volt olyan is, aki 
sírva kapaszkodott az anyukájába. Ölelgettük, vigasztalgattuk a 
sírókat, biztattuk a félénkeket, sok szép közös emlékkel töltöt-
tük meg a hétköznapokat. Egyszer csak azon kapjuk magun-
kat, hogy már ki is nőttétek a mi kis óvodánkat, s az iskolába 
készülődtök.

Ahogy a mesében, az egyik szemünk sír, a másik nevet. Sír, 
mert nagyon fogtok hiányozni nekünk, de nevet is, mert tud-
juk, meg fogjátok találni helyeteket az iskolában. Sok új bará-
tot szereztek, izgalmas élményekkel gazdagodtok, és rengeteg 
fontos dolgot tanultok az iskolában. 

A szülőktől is búcsúzunk! A mai nappal nemcsak gyermekeik 
életében, de a Ti életetekben is lezárul egy fejezet: véget érnek 
az ovis szülői évek. Bízunk benne, hogy olyan nagy szeretettel 
idézitek vissza ezt az időszakot, mint mi, a Micimackó csoport 
pedagógusai, dajkái. Köszönjük a sok segítséget, az állandó 
megerősítést, hogy egy csónakban eveztünk, közös cél felé.”

A vidám versekből, dalokból összeállított játékfűzéssel bú-
csúztak a nagyok, akiket Ölelésre mindig várunk majd vissza!

Vén Erika, Micimackó csoportos óvodapedagógus

Dal 
a koronavírusról

Itt van már a korona,
Nálunk lett új otthona.
Nem tesszük a fejünkre,
Nem dugjuk a zsebünkbe.

Nem jár vele hatalom,
Bármennyire akarom.
Uralja az életünk,
Ez lehet a végzetünk.

Kopogtatás nélkül érkezett,
Nehézzé tette az életet.
Összekötötte lábainkat,
Beosztotta a napjainkat.

Mételyezi családi békénk.
Tönkreteszi egészségünk.
Vessünk ennek gyorsan véget,
Győzzük le az undok férget.

2020.04.18.

Buna Béla PhD, Budajenő

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM
 RENDŐR 

főtörzs-őrmester
Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007



Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a település lakóit
augusztus 20-án, csütörtökön tartandó

trianoni megemlékezésre és Szent István ünnepségre.

Program:
15.00 koszorúzás a Szent Péter és Pál templomnál
16.00 ünnepi szentmise az Öregtemplomnál
           Polgármester ünnepi beszéde
           Újkenyér szentelése

Vendégfellépő a GIUSTO KAMARAZENEKAR,
továbbá műsort adnak a helyi hagyományőrző egyesületeink 
és a budajenei óvodások.

A rendezvényen étellel, itallal, fagylalttal várjuk Önöket!

Sötétedéskor tűzijáték!
Megtisztelő részvételükre számítunk!

Budajenő Község Önkormányzata


