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Az egész világot megrázó pandémia a településünket 
sem hagyta érintetlenül. Nálunk is voltak olyanok, akik 

kisebb-nagyobb mértékben megbetegedtek, sőt még ál-
dozatul is estek. A nagy számú átoltottságnak köszönhe-
tően hazánkban visszaszorulóban van a fertőzöttség és 
fokozatosan visszanyerjük a járvány előtti szabadságun-
kat. A veszélyhelyzeti korlátozások ellenére az elmúlt 
egy évben fenntartottuk az önkormányzat működőképes-
ségét, sőt számos új létesítménnyel gyarapodtunk. Erre az 
időszakra esett az új óvoda átadása, építettünk járdákat és 
felújítottunk utakat. Az útfelújítások kapcsán a Magyar 
Falu Program keretén belül a kormány támogatásával 
megújult az Ady Endre utca felső ága, a Kossuth Lajos úti 
Öregház étterem melletti csomópont, mart aszfaltot ka-
pott a Kossuth Lajos utca leágazása és az étterem előtti 
parkoló. Szilárd burkolattal lett ellátva a Telkivel közvetlen 
határos Bodza utca külterületi út, így a Patikakert vállal-
kozás bármely évszakban biztonságosan megközelíthető. 
Több mint húsz helyen kátyúztunk és számos meghibáso-
dott vízelnyelő útelem fedelet cseréltünk ki. Sajnos azóta 
már keletkezett 2-3 úthiba. A kivitelező a megrendelésen 
felül felajánlotta, hogy kijavítja a Sport és Akácfa utca leg-
veszélyesebb kátyúit. Felhívom a vállalkozók és építtetők 
figyelmét, hogy a közútkezelői engedélybe jóváhagyott 
útbontásokat az engedélyben leírtak szerint és az eredeti 

állapot visszaállítását kötelesek elvégezni. Ezt a jövőben 
fokozottabban fogjuk ellenőrizni. Ha a mart aszfaltos út 
felső kérgét megbontják azt biztonságosan csak meleg 
aszfalttal tudják helyreállítani. Az mégsem járja, hogy akik 
elmulasztották a bekötések szakszerű végrehajtását, most 
számon kérnek. Ha megnézik a sportpálya utáni szakaszt, 
ahol nem voltak útbontások a mart aszfaltos szakasz 
szinte egyenértékű az aszfaltossal. A meleg aszfaltos út 
építése 8-10 szerese a mart aszfaltos útnak. Továbbra is 

a lehetőségeink függvényében kiemelten kezeljük útja-
ink és járdáink felújítását. A Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Államtitkárság támogatásával és önerő-
ből elkezdtük a régi óvoda szolgáltató házzá történő 
átalakítását. Eddig építészetileg már elkészült a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat irodája, a tájház, a posta, a 
polgárőrség és rendőrségi iroda.  Lecserélésre került az 
OTP Bank bankjegy kiadó automata.  Folyamatban van 
a hagyományos sváb, magyar minőségi terméket árusí-
tó bolt egység kialakítása. Tárgyalás folyik egy minőségi 
pékárut árusító pékség létrehozására is. Kialakításra kerül 
a szolgáltatóház belső tere szökőkúttal. Teljes lendület-
tel folyik egy minőségi fedett szabadtéri rendezvénytér 
építése, ahol lehetőség nyílik önkormányzati, egyhá-
zi és civil szervezetek rendezvényeinek megtartására. 
Itt megtarthatók a szokásos óvodai és más vásárok is. 
A jelenlegi posta helyén alakítjuk ki az általános iskola 
természettudományi szaktantermét. Az okos zebra 
pályázaton nem nyertünk, de ennek ellenére megrendel-
tük a kivitelezést és várjuk a vállalkozó visszaigazolását.  
   Fokozott figyelmet fordítunk az építkezések környe-
zetének rendezettségére. Azok a vállalkozók, aki nem 
tartják be a munkavégzés rendjével és az építési hulla-
dékok kezelésével kapcsolatos szabályokat, bírságra szá-
míthatnak. Egyre viszont felhívom mindannyiuk figyelmét, 
ma Budajenőn az utóbbi évtizedek legnagyobb volume-
nű önkormányzati és magán építkezései folynak, ezért 
az építőanyag szállítás tömege jelentős. Az útjaink átla-
gon felül terheltek. Éppen ezért fokozottan ellenőrizzük 
a behajtási engedélyeket. Ezt senki ne vegye zaklatásnak, 
mivel az utak felújításának is jelentős a költsége. Ezek a 
bevételek így is csak a töredékét teszik ki.  A szállítók és az 
építtetők, ha lehetséges helyezzék előnybe a féléves vagy 
éves behajtási engedélyeket.

      Az építkezéseken túl utol ért bennünket a vege-
táció is. Az érvényben lévő miniszteri rendelet értelmében 
mindenki tartsa rendben a portáját és a portája előtti 
közterületet. Aki a falun szeret és akar élni, annak ezt a 
település rendezettsége érdekében el kell végezni. A 4-5 
fős gondnokság nem képes 750 kertes ház előtt rendet 
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A nap egy diák 
szemével

„Az elején egy hölgy elmagya-
rázta, milyen opciók alapján 

válasszunk szakmát a jövőben, 
ami a nyolcadikosoknak fontos 
tudnivaló. Ezen kívül tett fel kér-
déseket egyes munkákkal kap-
csolatban, amikre a diákoknak ki 
kellett választani a helyes meg-
oldást a három lehetséges válasz 
közül. Azután a bőrös megismer-
tetett minket a szakmájával, ahol 
láthattuk, hogy milyen eszközöket 
használnak a bőr feldolgozására. 
Csináltunk saját, bőrből készült 
kulcstartót az előzőleg megkapott 
alapanyagokból. Az valószínűleg 
sokaknak tetszett, mert mindenki síri csöndben dolgo-
zott, hogy a legjobbat hozza ki belőle. Az enyém már 
ott lifeg Anyu kulcsán! Szerintem elég interaktív és kre-
atív nap volt. Nem lehetett unatkozni!”

Kókai Boglárka Mária 8. a

Pályaorientációs 
nap az iskolában

A 14 éves kor az első állomás az élethosszig tartó 
pályaorientációban. Ilyenkor vetődik fel a kérdés 

szülőben és gyerekben egyaránt: hogy merre tovább? 
A megfelelő pálya- és iskolaválasztás hosszú időre be-
folyásolhatja az életünket. A középiskolai évek hatás-
sal lesznek tanulóink jövőjére, ezért fontos a megfelelő 
információk megszerzése mielőtt pályát/iskolát választ 
valaki. 

Ezt segíti elő az évente megrendezett pályaorientá-
ciós nap, idén természetesen online formában tartot-
tuk. Bott Katalin, az Érdi Kereskedelmi és Iparkamara 
pályaorientációs szakembere adott előadást önismereti 
témában, a pályaválasztási és pályaismeret fontosságá-
ról, és a munkaerő-piaci ismeretekről. 

Az interaktív előadás után kézműves foglalkozások 
keretében a bőrös, a villanyszerelő és a divattervező 
szakemberek mutatták be röviden munkájukat, esz-
közeiket összefoglalva a pályájuk előnyeit hátrányait 
is. Majd mini zseblámpát, bőrből készült kulcstartót és 
geometriai formákból álló anyagmintákat készíthettek 
ügyeskezű tanulóink. A tehetségek már most megmu-
tatkoztak, amiről az alkotások tanúskodnak!

(Papp Katalin, osztályfőnök)

tartani. Városokban ezt a házmesterek végzik. Falun ezt 
mindenki saját maga végzi vagy végezteti. A közparkokban 
és középületek előtti területek fenntartása a gondnokság 
feladata. A vegetáció egyben rejt is. Vannak néhányan, akik 
úgy gondolják a saját portájuk vegyes hulladékát elrejtik 
külterületeken és a nem elég szem előtt lévő közterülete-
ken. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem 
azok munkáját, akik a szőlősök környezetében az ille-
gális szemetet gyűjtöttek vagy éppen az Öregtemplom 
környékén kutyapiszkot szedtek össze (Kolacsek Panna 
Rozi és gimnáziumi osztálytársai, Kisköz Egyesület). 
Lassan eljutunk oda, hogy kulturális és zenés táncos ren-
dezvényeink is lehetnek. A falunapokra most jelent meg a 
kormányrendelet, hogy meg lehet tartani a jövőben 1500 

főig. Azonban már túl rövid az idő a színvonalas megszerve-
zéshez, ezért elmarad. Viszont a Szüret és Borünnepre na-
gyon készülünk és remélem a testvértelepüléseinkkel együtt 
egy pandémia búcsúztató, színvonalas rendezvényünk lesz. 
Természetesen a szokásos módon már az Augusztus 20-i 
eseményünket is megtartjuk. Testvértelepülések nélkül a 
korlátozó rendszabályok betartásával június 18-19-én a 
Budakeszi Sörfesztivál meg lesz tartva. Nekünk is lesz egy 
sátrunk és 18-án lép fel Budajenőről Fényes Eszter. 

Reagálnom kell egy felvetésre. A magtárban a lako-
dalmak megtartása kapcsán úgy döntöttünk, hogy csak 
helyieknek engedélyezzük. Ennek ellenére a pandémia egy 
éves kiesése miatt több esküvő és lakodalom elhalasztás-
ra került. Miután a kormányrendelet értelmében 200 főre 
korlátozva már meg lehet tartani a lakodalmakat, most az 
elmaradtak miatt több ilyen esemény torlódott össze. Kérni 
fogom a rendezőket, hogy törekedjenek elviselhető zajra 
és hangerőre különösen az éjszakai órákban. A környéken 
lakók részére a kérésem az, hogy a körülményekre való te-
kintettel legyenek nagyobb türelemmel. Ezt az időszakot 
követően a normál helyi lakodalom számra  térünk vissza.

     Befejezésül arra kérek mindenkit a járványügyi la-
zításoktól függetlenül vigyázzunk egymásra, hogy minél 
messzebb kerüljön tőlünk a fertőzés, ha lehet szűnjön 
meg és ne is jöjjön vissza. Az élet más területén is gondos-
kodjunk saját környezetünk rendbetételére, megóvására 
a kölcsönös együttélésünk és jó közérzetünk érdekében.

Budai István, polgármester

Az ELMŰ hálózatfejlesztési 
munkálatai miatt Budajenőn

2021.07.08. 
09:00 órától
 16:00 óráig

ÁRAMSZÜNET 
lesz az alábbi területeken:

Fő utca
Magtár utca
Magtár köz
Nádas utca

Szitakötő utca
A munkálatok miatt az 
áramszünettel érintett 

területeket megtekinthetik 
térképes ábrázolással 

a budajenői honlapunkon 

FIGYELEM

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. 
a szállító vezetéken karbantartási 

munkálatokat fog végezni, 
ezért Budajenőn 

2021.06.28. 
08:00 órától 
14:00 óráig

gázszolgáltatást 
szüneteltetik

A fenti időtartam alatt 
a lakossági és a 20 m3/ óra 
alatti felhasználók ellátását
 folyamatosan biztosítjuk.

A karbantartási munkák miatt 
elrendelt gázszünetért 

szíves megértésüket kérjük.
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Mi a közös bennük: 
Zrínyi Ilona, 

Öveges József, 
Hevesy György?

Mindhárom magyar hírességről tanulmányi ver-
senyt neveztek el, amelyen tanulóink indultak. 

Zrínyi Ilona hősiességének példája nyomán küz-
döttek ebben a tanévben is iskolánk legtehetsége-
sebb diákjai a MATEGYE alapítvány által kitűzött, 
komoly koncentrációt igénylő matematika felada-
tokkal. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2021. 
május 12-én, Budajenőn lebonyolított megyei for-
dulójában a következő eredmények születtek: 

Tanuló neve Év-
folyam

Helye-
zés Tanára

Tóth 
Nándor 3. 13. Belicky Ernesztina

Sárdi Csaba 6. 13. Gulácsiné Kozma 
Sarolta

Vingelmann 
Márton 4. 41. Csereklyei Dánielné

Németh 
András 4. 44. Csereklyei Dánielné

Mészáros 
Léna 3. 45. Mayer Zsuzsanna

Dicséret illeti még Sugár Barna (tanára: Ma-
yer Zsuzsanna), Kiss Dávid és Bínó Lilla (Belicky 
Ernesztina) 3. osztályos, Krausz Vilmos és Vajer 
Barna (Csereklyei Dánielné) 4. osztályos, és Tamás 
Zsigmond Leó (Gulácsiné Kozma Sarolta) 6. osztá-
lyos tanulót.

Az Öveges József Kárpát-medencei Országos Fi-
zikaverseny a nyolcadikos tanulók fizika tudásának 
összemérését tűzi ki célul. Évről-évre több tanulónk 
jelentkezik erre a versenyre, de tizenegy évre vissza-
tekintve eddig senkinek sem sikerült továbbjutnia a 
második körbe. Bartha Ábel 8.a osztályos tanulónk 
az első, aki kipróbálhatta magát a második fordu-
lóban. A hazai, legmagasabb színvonalú fizikaver-
senyen több száz induló közül 68. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Gulácsiné Kozma Sarolta volt.

Hevesy György Nobel-díjas magyar kémikusról 
nevezték el a legrangosabb hazai kémiaversenyt, 
amelyen minden évben 7. és 8. évfolyamos diákok 
mérik össze tudásukat több körben. Az iskolai for-
dulóban elért eredménye alapján három 7. osztá-
lyos tanulónk jutott a megyei fordulóba, amelyet 
május 27-én tartottunk, idén rendhagyó módon, 
Budajenőn. A tanórákon szerzett kémiai ismerete-
ken túl bonyolult számítási feladatokat is meg kel-
lett oldania a versenyzőknek, amelyek matematikai 
tudásukat is próbára tették. A megyei forduló ered-
ményét és a döntőbe jutók névsorát később tudjuk 
meg, de a felkészülés során megszerzett tudás és 
problémamegoldásban való nagyobb jártasság bir-
tokában már nyertesnek érezheti magát: Dobay Bo-
tond, Skapér Zsigmond és Vágó Balázs. Felkészítő 
tanáruk Gulácsiné Kozma Sarolta.

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő 
tanáraiknak, hogy a nehezített körülmények ellené-
re részt vettek a versenyeken illetve megszervezték 
a lebonyolításukat iskolánkban.

SPORTOLJ 
MAGADÉRT

KEDVES DIÁKOK, 
SZÜLŐK, TANÁROK, BARÁTOK 

ÉS BUDAJENŐI LAKOSOK!

öszönjük azoknak, akik részt vesznek a MASPORT- 
Sportolj Magadért kihívásban, és az egészséges 

életmód mellett gyűjtik a km-t a Budajenői Általános 
Iskolának. Szeretnélek Benneteket még egy utolsó 
hónapi hajrára kérni, mivel június 15-én lezáródik a 
gyűjtés! Idáig 5580 km-t sikerült gyaloglással, futás-
sal, kocogással teljesíteni, és ezzel a tíz iskola közül a 2. 
helyen áll a Budajenői Általános Iskola! Szembesülünk 
nap, mint nap, hogy az egészség mekkora érték. Egész-
ségi állapotunk összefügg azzal, hogy mennyit moz-
gunk, szabad levegőn mennyi tevékenységet végzünk. 
A rendszeresen végzett testedzés már  gyermekkorban 
is nagyon fontos, hiszen a növekedésben lévő szervezet 
számára, az izmok, csontok és az egészséges idegrend-
szer fejlődéséhez is elengedhetetlen. A rendszeres test-
mozgás azonban nem csak az egészségmegőrzésben, 
hanem a testi és szellemi felfrissülésben is kiemelke-
dő, serkenti a kreativitást, növeli a teljesítőképességet. 
Mint mondani szokták, ép testben ép lélek!

Ha neked is fontos a testmozgás, egészséged 
megőrzése, akkor Sportolj Magadért és a Budajenői 
Általános Iskoláért!

Dalosné Kovács Györgyi

FENNTART HA TÓ-
SÁGI HÉT 

AZ ISKOLÁBAN
FENNTARTHATÓSÁGI 

TÉMAHÉT AZ ALSÓ TAGOZATON, 
ÁPRILIS 19-23.

Ezen a héten a gyerekek foglalkoztak az erdő termé-
szeti rendszerével és a fenntartható közösségével. 

Az Erdőböngésző munkafüzetet megbeszélve megis-
merkedtek az erdő állataival, növényeivel, gombafajtái-
val. Feladatokon keresztül állatok, növények élőhelyeit, 
az erdő fáit, leveleit, terméseket tanulmányoztak. Meg-
tudták, hogy mi a különbség a gazdasági és természe-
tes erdő között! Emlős számolókon, verseken, kisfilme-
ken (Ernő bácsi meséi, az erdő lakói) keresztül játékos 
feladatokat oldottak meg, amelynek célja volt, hogy a 
tanulók az iskolában megismerjék a téma fontosságát 
és figyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis 
odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért! 

Kézműves foglalkozások alkalmával, újra hasznosítha-
tó anyagokat is felhasználva, sok kreatív, látványos, szép 
alkotások készültek. A Föld napján is megemlékeztünk 
a környezetünk fontosságáról, megóvásáról és fenntart-
hatóságáról. A természet megfigyelésére, még egy ta-
vaszi sétát is megtettek a gyerekek a Kápolnához és a 
Magtárhoz. Pénteki napon a tanulók zöld felsőbe jöttek, 
és egy közös osztályképpel zárult ez a tartalmas hetünk.

Dalosné Kovács Györgyi Közösen ellenőriztek
Budajenőn zajló építkezéseket vettek idegenrendé-
szeti és munkavédelmi górcső alá közterület-felügye-
lők, polgárőrök, munkavédelmi előadók és rendőrök  
2021. május 13-án. 

A 12 fős gárda tagjai címről címre járva ellenőrizték a 
hatáskörükbe tartozó előírások, szabályok betartását.

Idegenrendészeti, valamint munkaügyi szempontból 
26 embert ellenőriztek.  Négyen nem tudták igazolni 
jogszerű magyarországi tartózkodásukat, ezért a rend-
őrök személyenként 10 ezer forint helyszíni bírságot 
szabtak ki.

A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munka-
védelmi Főosztály munkatársai az építkezéseken több 
szabálytalanságot tapasztaltak, orvoslásukra a szüksé-
ges intézkedéseket megtették.

A Budakeszi Rendőrőrs a jövőben is tervez hasonló 
jellegű, a társszervekkel közösen végrehajtandó ellen-
őrzéseket.

Hoffmann Kornél 

rendőr alezredes őrsparancsnok
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BÚCSÚZUNK, BÚCSÚZNAK 
A BUDAJENŐI ISKOLÁTÓL 

A 8. OSZTÁLYOSOK

A 8.A OSZTÁLY BÚCSÚZIK

Mit adott nekem 
ez az iskola?

„8 évvel ezelőtt a szüleim azt mondták, hogy nem 
a hozzánk legközelebb lévő iskolába fogok járni, 

hanem egy kicsit messzebb, mert úgy gondolták, hogy 
azt az értékrendet, amit a családunk képvisel, azt a Bu-
dajenői Általános Iskola biztosítja számomra. Már a be-
mutató órán éreztem, hogy itt a helyem, itt jól fogom 
magam érezni. Megtanultam, milyen egy igazán ösz-
szetartó közösség, milyen fantasztikus érzés egy ilyen 
csapat tagja lenni. Megtanultam, hogy mindenki más, 
éppen ezért mindenki másként fontos. Hogy mindenki-
nek, így nekem is megvannak a hibáim, de ahogyan en-
gem, úgy a többieket is olyannak fogadjuk el, amilye-
nek. Ezen a helyen elfogadtak, ahogyan én is rájöttem, 
hogy minden ember szerethető. Mindig megkaptam a 
pozitív visszajelzést, legyen szó tanulásról vagy egyéb 
jócselekedetről, de megkaptam a kritikát is, ha megér-
demeltem. A kritika, még ha sokszor nem is értettem 
meg azonnal, mindig építő jellegű volt, csak a javamat 
szolgálta, hogyan legyek még jobb, még több, hogyan 
hozzam ki magamból a maximumot. 

Szerencsés vagyok, hogy ebben az iskolában, ilyen 
osztályfőnökökkel, ilyen tanárokkal és ilyen osztálytár-
sakkal ajándékozott meg a jó Isten.” 

(Kováts Anna Zsófia 8a)

„Az iskola sok közös élményt adott, például a far-
sangokat, az osztálykirándulásokat. Megtanított 

olyan fontos dolgokat, mint az olvasás, számolás, de 
a legfontosabb, hogy németül is meg tudunk szólalni, 
ha kell. Támogatott a versenyeken való részvételeken, 
és a felkészítő tanároknak köszönhetően számos szép 
eredményt értünk el mind csapatban, mind egyénileg. 
Megtanultuk azt is, hogy milyen egy közösséghez tar-
tozni, elviselni, bátorítani, segíteni egymást és együtt 
örülni a sikereknek. Úgy érzem, megfelelő alapot kap-
tam a továbblépéshez!”

(Bartha Ábel 8.a)

„Új kapcsolatokra, barátságokra tettem szert, ami-
kor ide érkeztem. Megtanultam németül, ezáltal 

új kultúrát ismertem meg. Az iskola diákcsereprogram-
jának köszönhetően kijutottam Németországba. Sokat 
tanultam tanáraimtól. Még röplabdázni is tudok!”

(Bartus Szonja Hanna 8. a)

BÚCSÚ A 8.B OSZTÁLYTÓL

2021 június 18-án utoljára szól nektek az iskola csen-
gője. Elballagtok, elköszöntök tanítóitoktól, tanára-

itoktól, az iskola diákjaitól és a szülői szervezettől. de 
soha nem fogjátok elfelejteni az iskolában együtt töl-
tött nyolc évet. 

Most egy fejezet lezárul az életetekben, és elkezdő-
dik egy újabb. Biztosan mindannyian kíváncsian várjá-
tok, mi következik, egy kicsit izgatottan, mint az itteni 
első iskolanapotokat is.  

Hogyan is kezdődött?  Nyolc évvel ezelőtt, 2013. 
szeptember 1-jén léptétek át izgatottan az iskola ka-
puját. Akkor ti voltatok az iskola legkisebb növendékei, 
alighogy elbúcsúztatok az óvodától, aztán lám, máris 
belecsöppentetek egy új közegbe.

Nyolc év nagyon hosszú idő, nagyon sok mindent 
történt veletek. Jó is, rossz is. De, ilyenkor, nem lehet 
másra gondolni, csak a jóra, mindarra, amit az iskolá-
tól kaptatok, és amit soha nem fogtok elfelejteni. Most 
persze úgy gondoljátok, halványulnak majd az emlé-
kek, de higgyétek el, hogy nem. Mindig emlékezni fog-
tok az itt töltött évekre.

Útravalónak az alábbi sorokat küldöm nektek:
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
 Ember lenni mindég, minden körülményben.”

(Arany János)

Bea néni

BÚCSÚZIK A 8.B OSZTÁLY

És akkor jöjjön néhány morzsa a 8. b osztály elmúlt 
éveiről. Ahogyan ők emlékeznek. Ez az iskola telje-

sen az életem része volt, nem is csoda, hiszen egészen 
2013 szeptemberétől minden hétköznapot itt töltöt-
tem. Életre szóló barátságokra tettem szert.

Sok szép és érdekes helyen jártunk, érdekes előadá-
sokat néztünk. Az erdei iskolák mindig jókedvűen teltek 
és évente a farsangi előadás megalkotásához is hozzá-
fogtunk. Idáig is eljutottunk! Nagyon sok élmény fű-
ződik ehhez az iskolához. Jó volt átélni ahogy az iskola 
egyre modernebb szintre fejlődött.

Jó a közösség, az osztálytársak. Ebbe az osztályba 
mindenki kedves a másikkal és senki nem bánt senkit.

Ez a nap is eljött… Ma búcsúzik a 8. b osztály a Bu-
dajenői Általános Iskolától. Az iskola falai között ren-
geteg élmény ért minket. A tanárainknak, tanítóinknak 
nagyon hálásak lehetünk, ugyanis magas színvonalon 
oktattak minket és felkészítettek az életre. A 8. osztály 
elég nehéz volt, de megérte végigcsinálni. Összességé-
ben örültem, hogy idejárhattam.

Ez a nap is eljött… nyolcadikosok lettünk. Emlékszem 
arra a napra, amikor legelőször léptük át az iskola kapu-
it. Az első évemet tekintem a legcsodálatosabbnak…..

Egy kicsit bánom, hogy a vírus miatt egy csomó 
programot le kellett mondani, amiatt nem szerezhet-
tünk annyi közös emléket az osztályommal.

Nagyon szépen köszönjük az sok tudást, emléket, bi-
zalmat, törődést és szeretetet! Sosem felejtjük el!

A 8.b osztály tanulói

LEVÉL A 8.A DIÁKJAINAK

Kedves 
Osztályom!

Lassan elérkezik a tanév vége, erre vártok már 8 éve. 
2013-ban, amikor a Budajenői Általános Iskolába ér-

keztetek, az igazgatónő az iskola polgáraivá fogadott 
titeket, nem is gondolnátok, de mi is akkor kezdtük 
közös életünket, ami alatt sok mindent elsajátítottatok 
ebben az intézményben hagyományokról, tudomá-
nyokról, a közösségi életről, az életről. Most inkább ar-
ról szeretnék írni, hogy én mit tanultam tőletek, mi min-
dent adtatok hozzá az életemhez, amiért hálás vagyok. 

Tőletek tanultam a legtöbbet a mesék varázsáról. 
Hogy a mese nem csupán kitaláció, hanem a valóság 
olyan magas szintje, amit elhinni is alig lehet. A csillogó 
szemetekben láttam a megszületett csodát, ahogy ott 
ragyogott benne mindaz, amiért érdemes pedagógus-
nak lenni.

Ti tanítottatok figyelni a csöndre, meghallani azt, 
amit a csöndes, befelé dolgozó, finom és érzékeny 
gyerekek a csendjükkel kiáltanak. Amit olykor nagyon 
nehéz megérteni.

Tőletek tanultam, hogy van olyan gyerek, akinek na-
gyobb eredmény megkülönböztetni egymástól a d és 
b és p és q betűket, mint memoriterként tudni Radnó-
ti Miklós „Nem tudhatom” című versét. Megértettem, 
hogy ha közösen hozzuk az osztályszabályokat, akkor 
ti legjobb tudásotok szerint betartjátok azokat. Ha kell, 
kiegészítitek a hiányosságaimat (pl. farsangi tánctanu-
lás), ti váltok tanítványból tanárrá. 

Minden módon értésemre adtátok, mennyire segít 
nektek, ha bízom bennetek, feltételek nélkül szeretlek 
titeket. Hogy ezek híján teljesen mindegy, mit csinálok, 
mert ez dönti el, hogy működünk-e együtt, vagy sem. 
Megmutattátok, hogy néha fel kell emelnem a han-
gomat, de csak ritkán szabad. Ráébresztettetek, hogy 
miközben túl szigorú vagy kemény vagyok veletek, az 
egyetlen, aki igazán sérül, az én vagyok. 

A bőrömön érezhettem, nem lehet nevelni anélkül, 
hogy ne nevelném önmagam napról napra, nem tanít-
hatlak titeket semmire anélkül, hogy ne tanulnék tőle-
tek mindennap. Az online világ nyelvéből hozott kife-
jezések hallatán csak kapkodom a fejem, amit ti teljes 
magabiztossággal használtok.

 Felemelő volt a tanítványotoknak lenni! 
Szeretettel: Kati néni

T I R I T A R K A  T Á B O R
J E N Ő I  N Y Á R I  N A P K Ö Z I S  T Á B O R  

júliusban és augusztusban2021.07.05-09. és 08. 16-19.
6-12 éves korig (leendő elsősöknek is!)

Helyszín: Hagyományőrzők Háza - Budajenő
Ellátás: Napi 3x-i étkezés

Változatos programokkal várjuk az iskolásokat egy izgal-
mas, mókával teli hétre.

Tervezett program: Minden nap reggeli torna
 A változtatás jogát fenntartjuk!

A TÁBOR DÍJA: 35.000 Ft/tábor/5 nap
1-1 napra is lehet jönni (7000 Ft/nap)

Barát/nőt is szívesen látunk
Táborvezetők: Orsi néni és Szilvi néni

Jelentkezési lap az iskolában és a táborvezetőknél 

JÚLIUS
Hétfő: Élj egészségesen! 

Kedd: Budakeszi Vadaspark
Szerda: Állatok napja   

Csütörtök: Kirándulás-fagyizás
Péntek: Testi-lelki egészség+műves foglalkozás

AUGUSZTUS
  Hétfő: Egészségnap- kézműves foglalkozás
  Kedd: Kirándulás a Csergezán Pál-kilátóhoz

  Szerda: Vadaspark Budakeszi
  Csütörtök: Testi egészség-Tündérkonyha- Zsámbék
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A legjobb nap  
az oviban

 

Egy Maci csoportos óvodás véleménye szerint, a június ele-
jén megrendezésre kerülő gyermeknap volt a legesegjobb 

ovis nap. Az óvodapedagógusok színes programokkal készül-
tek. Népi fajatékokat próbálhattak ki a gyerekek, kézműves 
helyszínek várták az érdeklődőket, ahol kishajót, repülőt, pil-
langót készíthettek. Akadálypályán mutathatták meg ügyes-
ségüket, kincset kereshettek a gyerkőcök, majd a Gágogó 
együttes vidám koncertjére mulattunk. Valóban legeslegjobb 
volt, a fagyi meg finom ezen a mosolygós napon.

 
Vén Erika, Maci csoportos pedagógus

Év vége az oviban

A Budajenői Óvoda hagyományaihoz híven a Katica 
és a Pillangó csoport ballagására került sor május 

végén, június elején. A kisebb csoportok évzáróját is volt 
lehetőségünk megrendezni az aktuális védekezési intéz-
kedések betartásával.

A ballagások méltó helyszíne idén a műemlék Magtár 
és a mellette elhelyezkedő tó ölelésében lévő park volt. 
A gyönyörű környezetben vidám, jó hangulatú, színvona-
las ünnep részesei lehettünk. A Katica csoportosok sváb 
népviseletbe öltözve, a legkedvesebb dalaikból, játékaik-
ból összeállított előadásban mutatták meg rátermettsé-
güket az iskolára.

A Pillangó csoport óvodapedagógusai ballagásukon 
elmondták, nagyon nehéz négy együtt töltött év után az 
elválás, a gyerekeket fájó szívvel, de büszkén engedik az 
iskolába. Előadásuk vidám hangulatú volt, a gyermekek 
szívéhez közel álló népi játékokkal búcsúztak az ovitól. 
Köszönetet mondtak a szülőknek a több éves támogatá-
sért, együttműködésért. 

Az évzárók sorát a Méhecske csoport kezdte. A gyere-
kekkel közösen választották ki az óvodapedagógusok a 
dalokat, verseket és a Vityilló című mesét, melyet nagy 
lelkesedéssel el is dramatizáltak a saját készítésű díszlet 
előtt a középső csoportosok.

A Süni kiscsoportosok az év közben tanultakból válo-
gattak. Műsoruk első felében az évszakokhoz kapcsolódó 
dalok, versek, játékok füzére szerepelt. A második rész 
közös játék volt a szülőkkel. Az óvó nénik véleménye sze-

rint jó hangulatú, könnyed találkozás volt az évet lezáró 
esemény.

A Maci kiscsoportos gyerekek és a pedagógusok vi-
dám tavaszi, madaras előadással készültek. A kicsik élet-
korának megfelelő mutogatós játékokkal, tánccal tarkított 
délután sok élményt rejtett, a családokkal közös néptánc 
mosolyt csalt az arcokra.

Az ünnepségek sorát a Csiga csoport zárta, ők vásáros 
játékot adtak elő. Egyéni és közös szereplésre is volt lehe-
tőség, melyet a dajka néni citera játéka színesített. Kékfes-
tő ruhába és népviseletbe öltözve tették emlékezetessé 
az eseményt. A szülőket itt is táncba hívták a gyerekek, jó 
hangulattal fejeződött a rendezvény.

Vén Erika, Maci csoportos óvó néni

Madarak, fák 
napja

„Nincsen trónja, nincs palástja,
csak egy nagy-nagy koronája.
Mégsem lehet ő a király,
hiszen egész nap földben áll.” ( Fa )

A Madarak és Fák napja a több mint 100 éves jeles nap, a 
Föld napja testvérünnepe, egy újabb alkalom a cselek-

vésre, természeti környezetünk megismerésére, védelmére. 
Nem véletlen, hogy a madarak mellett a fák is egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak ezen a jeles napon. A fák lassítják az éghaj-
latváltozást, és számos „szolgáltatással „ védik egészségün-
ket, jólétünket. 

A fa az élet szimbóluma. Védelmet, oltalmat ad lombkoro-
nájával mind az embernek, mind az állatnak. A fa, mint éltető 
forrás jelenik meg számos mesében, mondában. Olykor az 
idő múlását, az emberi lét múlandóságát jelzi. Máskor meg-
újulást, öröklétet jelképez.

Árnyékot adnak, táji, esztétikai élményt képviselnek. Nem 
szabad értelmetlenül, kedvtelésből letörni, csonkítani az 
ágakat, írtani az erdőket.

A külső világ tevékeny megismerése során a gyerekek is-
mereteket szerezhettek különböző fajta madarakról, azok 
hangjáról, tulajdonságairól.

Séta alkalmával figyelhettük meg a környezetünkben meg-
található fákat és madarakat. Könyvek, lexikonok nézegetése 
közben ismerkedtünk a madarak külső tulajdonságaival, élet-
módjukkal, költöző és itthon telelő madarainkkal.

A különböző tevékenységekkel, tapasztalásokkal megerő-
sítettük és bővítettük a gyerekek korábban megszerzett is-
mereteit. A kézműves foglalkozások alkalmával pedig nagyon 
szép alkotások születtek kedvenceinkről.

Csulakné Királycsik Sarolta 
Méhecske csoportos óvodapedagógus
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