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Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

Ezzel a címmel jelent meg -az Önkormányzat kiadásában 
és a Miniszterelnökség támogatásával- egy községünk 

ezredforduló utáni településfejlesztési eredményeit magyar 
és német nyelven bemutató könyv, sok képpel illusztrálva. 
Az igényes, kemény borítós kiadványban olvasmányos mó-
don szerettük volna bemutatni azt a szakmai, építészeti, te-
lepülésfejlesztési munkát, amely számos elismerést kapott 
az elmúlt években. Ezen elismerések okán javasolta Soltész 
Miklós államtitkár úr, hogy foglaljam össze ezeket az ered-
ményeket és egy könyv által tegyük kézzelfoghatóvá azt, 
amire joggal lehet büszke minden budajenői lakos, aminek 
helye van minden budajenői otthon könyvespolcán.

Szeretett falunk épített öröksége biztos és értékes alapot 
adott ehhez a munkához, de sajnos a műemléki középületek 
az ezredfordulóra nagyon leromlott állapotban kerültek. Félő 
volt, hogy a település kulturális és humán örökségét, értékeit 
elsodorja az agglomerációra jellemző kiköltözési hullám, a 
hirtelen lakosságnövekedés. Ennek negatív hatásait védte ki 
a faluvezetés először Soltész Miklós, majd Budai István pol-
gármesterek vezetésével. A régi falumag és az abban helyt 
kapó intézmények megerősítésével sikerült megőrizni a sváb 
és bencés épített örökség méltóságát és értékeit. Ezt csak 
tervszerű, fokozatos, lépésről-lépésre végrehajtott fejleszté-
sekkel lehetett elérni. Amit a település felfutó ingatlanárai, 
de számos szakmai elismerés is igazolja. Ma már rang Buda-
jenőre költözni.

Budajenő az akkor még kétezer fő alatti lakosságszámú 
települések közül az országban harmadikként kapta meg a 
települési Hild János díjat, kétszer is díjazottja volt a Falu-

megújítási díjnak, ahol az Urbanisztikai Társaság és a Ma-
gyar Építőművészek Szövetségének elismerő okleveleit is 
átvehette és elnyerte Pest Megye Kulturált Települési Kör-
nyezet díját is. A tervszerű, organikus és humánus telepü-
lésfejlesztés elismerései mellett egy-egy beruházás külön 
szakmai díjakban részesült. Így kapott Év Homlokzata díjat a 
Csóka Balázs akkori főépítész által tervezett Magtár épületé-
nek felújítása, vagy Vedres György díjat a szintén általa ter-
vezett iskolaépület-felújítás. Korábban a megyei közgyűlés 
értékelte a budajenői ravatalozót nívódíjjal és ezen kívül két 
beruházás is megnyerte az építész szakma rangos elismeré-
sét, a Pro Architectura díjat: a Magtár és az általam tervezett 
oktatási-, és igazgatási tömb épületcsoportja, vagyis a 
tornaterem, az óvoda és az iskolabővítés. Ezekben a díjakban 
nem részesülhetett volna Budajenő, ha nem tartottuk 
volna magunkat következetesen az organikus módon, az 
illeszkedés szabályait szem előtt tartó, egymást erősítő és 
egymásra épülő beruházások következetes végrehajtása 
mellett.

A könyvben ezeket a lépéseket vesszük sorra épülettípu-
sok és beavatkozási területek mellett fejezetekre osztva, fel-
villantva a falu történelmét, jó példákkal útmutatást adva a 
magánépítkezéseknek is. A könyv megvásárolható a hivatal-
ban vagy a nemsokára átadásra kerülő könyvtárban. Kiváló 
ajándék is lehet azoknak, akik nem itt laknak, de szeretik fa-
lunkat és szívesen látogatnak meg minket, itt élő barátaikat, 
rokonaikat.

Kuli László – alpolgármester

Budajenő - 
Utazás 

a múltból
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Idén is átadták a Miniszterelnökség által minden év 
szeptemberében kiírt, magas színvonalú építészeti pro-

duktumokat értékelő Pro Architectura Díjakat. Az idei épí-
tész díjazottak között van Kuli László építész, településünk 
alpolgármestere is. A díjat Gulyás Gergely, miniszterelnök-
séget vezető miniszter adta át ünnepélyes keretek között 
a díjazottaknak október 28-án, Budapesten, a felújított és 
átépített Károlyi-Csekonics palotaegyüttesben. Az elisme-
rést a budajenői oktatási-, és igazgatási központ elmúlt 15 
évben épült épületeiért kapta meg az alábbi szöveges be-
mutatással:

„Budajenő község központi részén található a te-
lepülés legjelentősebb műemléki épülete, a skót-ben-
cés rendház. A négy épületből álló együttesben álta-
lános iskola működik 1948 óta. Az önkormányzat a 
műemléki épületek felújításával párhuzamosan telekössze-
vonások útján, több ütemben építette ki a tervezett oktatási 
és igazgatási központot, Kuli László koncepciója nyomán. 
E fejlesztés első ütemében a tornaterem és az öltözőépület 
készült el 2007-2008 folyamán, amely visszaidézi a skót ben-
cés rendház két földszintes utcai épületpárjának elpusztult 
déli szárnyát és így újra átélhetővé teszi az eredeti díszudvar 
térélményét. A következő ütemben az óvoda épülete valósult 

meg. Az iskolát magába foglaló, egykori skót-bencés rend-
ház szomszédságában megépült intézmény a közel húsz éve 
tartó tervszerű és intenzív falufejlesztés legjelentősebb beru-
házása lett. Példaértékű, hogy az új házak éppúgy illeszked-
nek a műemléki környezethez, ahogy a falusi építészeti lép-
tékhez is idomulnak. A több ütemben megvalósult fejlesztés 
eredményeként egyetlen központi telken működik immár 
az önkormányzati hivatal, az általános iskola és az óvoda, 
erősítve a faluközpont épített és kulturális örökségét, amely 
igazodási pont lehet az agglomerációs településre érkezők 
számára.”

(képek forrása: Miniszterelnökség)

Újabb építészeti 
elismerés

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt budajenői Lakosok, 
kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió Budaörs 
és a környék lakosságának életét, kultúráját, 

programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 194

Kakuk Kornélia, főszerkesztő
Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budajenőn az alábbi 
csatornahelyeken 

találják meg 
a helyi televíziót:
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A járványhelyzetre való tekintettel zártkörű esemény-
ként került sor a könyvtár megnyitására. A kis lét-

számú résztvevők köszöntése után a Pest Megyei Könyvtár 
Igazgatója, Dr. Tóth Máté és Csörgő Józsefné közösen vágták 
át a szalagot, amellyel jelképesen megnyitották a könyvtá-
rat. Dr. Tóth Máté rövid beszédével köszöntötte az új és régi 
értékeket is képviselő otthonos hangulatú könyvtárat. Külön 
örömmel méltatta, hogy névadónak olyan személyt válasz-
tottunk, aki színészként kötődött az irodalomhoz, költészet-
hez, a könyvekhez. Szabó Ildikó előadásában, hangfelvétel-
ről meghallgattunk egy részletet Móricz Zsigmond - „Légy jó 
mindhalálig” című regényből.

Ezután felolvasásra került Szabó Ildikó lányai, Rideg Zsó-
fia a Nemzeti Színház dramaturgja és Rideg Orsolya a Károli 
Gáspár Egyetem Könyvtárvezetője, budajenői lakosok köszö-
nőlevele, akik nem tudtak a megnyitón részt venni. 

Ezt követően a Pest Megyei Könyvtár általános igazga-
tóhelyettese, Pongrácz Katalin köszöntötte könyvtárosainkat 
Seregley Erzsébetet és Király Esztert. Átadta a gyereksarok 
számára hozott ajándékokat, többek között a KSZR-t jelképe-
ző kedvencet, „VUK” plüss rókát is.

Könyvtárunk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár -- 
Központi Szolgáltató Rendszeréhez (KSZR) csatlakozva vált 
új, nyilvános könyvtárrá. A könyvtár teljesen új rendszerben 
és szolgáltatási struktúrában tudja könyvtári szolgáltatásait 
nyújtani a lakosság számára, amelyek egyéb helyi és köz-
ponti programkínálattal is kiegészülnek.

A megnyitó zárásaként az Önkormányzat nevében meg-
köszönve a Pest Megyei Könyvtár együttműködését - „Uta-
zás a múltból” - című könyvünket adtuk át. A rövid ünnepi 

November 26-án MEGNYÍLT a Hagyományőrzők Házában 
a SZABÓ ILDIKÓ Könyvtár, Információs és Közösségi Tér

É R T É K  -  K Ö Z Ö S S É G  -  K U L T Ú R A

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”     
 

 (Babits Mihály: Ritmus a Könyvről, 1929.)

 

„Tisztelt 
Polgármester Úr!

Sajnos nem tudunk jelen lenni a Szabó Ildikó 
Könyvtár megnyitóján, de e néhány sorral sze-

retnénk megköszönni Önnek és a Budajenői 
Önkormányzatnak, hogy édesanyánk emlékét 

ilyen nemes, méltó módon megőrzik a jövő 
számára. Nem is lehetett volna hozzá illőbbet 
találni egy könyvtárnál. Mindig szívügye volt, 

hogy művelődjünk, olvassunk, mi a gyermekei, 
majd az unokái, de általában véve az emberek, 

különösen a fiatalok, akikkel mindig odaadó 
szeretettel foglalkozott. Ahogy Ön is és a fa-

lubeliek közül is sokan emlékeznek arra, hogy 
Budajenőn nem történhetett olyan kulturális 

esemény, amire Ő - az utolsó időkig - el ne ment 
volna. A Magtárnál pedig sokszor ült arról álmo-
dozva, milyen csodálatos színházi előadásokat 
lehetne ott rendezni. Édesanyánk hosszú évek 
óta naplót írt, amely a rajzait, színházi fotóit, 
és az általa hozzávetőleg 250 írótól, költőtől 

gyűjtött idézetek olvashatók. Ebben idézi többek 
között Weöres Sándor gondolatát is. 

„Megelégszem azzal, ha egy-egy korszakban 
csak száz igazi olvasóm lesz, vagy ha csak 10 

igazi olvasóm lesz. De annál inkább szeretném, 
hogy az a tíz vagy 100 olvasó mintegy szétsugá-
rozza azt az egész emberiségre, amit a verseken 

keresztül kapott.”

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. NOVEMBER 25-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK  
ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI  
RENDELET MEGALKOTÁSA

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
alkotta a 13/2021. (XI.29.) számú rendeletét a közművelődési 
feladatok ellátásáról. Kiegészítésre került a törvénymódosítá-
sokkal és az új Községi Könyvtárral. Részletek a honlapon meg-
tekinthetők.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL  
SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 14/2021. (XI.29.) számú rendeletét a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról. A támogatási összegek keretei meg 
lettek növelve. Részletek a honlapon megtekinthetők.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mó-
dosította a 18/2017 (XII.20.) számú településképi rendeletét, 
15/2021. (XI.29.), a hatáskör átruházásáról. A döntés a honla-
pon megtekinthető.

BESZÁMOLÓ A TEMETŐ 2021. ÉVI ÜZEMELTETÉS-
RŐL, TEMETKEZÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA

A temető üzemeltetésének önkormányzati átvétele óta látha-
tóan javult a temető állapota. Rendezettebb lett és a szabályok 
betartása is erősödött. A Hivatalban történik a nyilvántartás és 
a sírhelyek megváltásával kapcsolatos ügyintézés. Ez lényege-
sen megkönnyíti az esetleges anyakönyvi, és hagyatéki ügyek 
intézését is egy helyen. A naprakész állapotot és átláthatósá-
got egy térképprogram telepítésével segítjük. A kinyomtatott 
térkép kihelyezésre kerül a temetőben. Budajenő Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a temető fenntartásáról 
és üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja.

ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSA

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Maros 35’ Bt.-vel köt szerződést a Jeine Udvarházban kialakított 
üzlethelyiségre, kézműves, nemzetiségi, tájjellegű és minőségi 
egyéb termékek árusítása céljára.

pillanatok után a jelenlévők nézelődés, olvasgatás közben 
beiratkozásukkal megnyitották az olvasók táborát. Délután 
13.oo órától a lakosság vehette birtokba a könyvtárat, az ér-
deklődők között fiatalok, szülők és gyerekek, de idősebbek is 
többen voltak. Este 7 órára 25 fő olvasójegyes beiratkozóval 
zárult a nap. Köszönjük az érdeklődést, a felajánlott támoga-
tást és a sok mosolygós, maszkos arcot!  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Budai István 
polgármester úrnak az elmúlt két évben a könyvtár meg-
valósításához és kialakításához nyújtott támogatásáért. Kö-
szönjük a lakossági adományokat, amivel hozzájárultak a 
könyvállomány gyarapításához és a régi bútorokkal, vitrines 
könyvszekrényekkel és fotelekkel hangulatosabbá vált a 
könyvtári belső tér. 

Köszönetem Seregley Erzsébetnek, aki több évtizedes 
könyvtárosi tapasztalatával az új könyvtári állomány kiala-
kításában, és a régi könyvek gyarapításában fáradhatatlanul 
dolgozott. Könyvtárosi munkájához, szakmai tapasztalatá-
nak átadásához - Király Eszter leendő könyvtáros számára - 
sok örömet és jó egészséget kívánunk!

Csörgő Józsefné,  értéktár elnöke

06-26/371-281
konyvtar@budajeno.hu

NYITVATARTÁS
Hétfő: 13.00 – 17.00

Kedd: 9.00-12.00, 13.00 -17.00
Szerda: 9.00 – 13.00

Ccütörtök: 9.00 – 13.00
Péntek: 16.00 – 19.00
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Az aradi vértanúkról kicsit másképp- 
avagy egy interaktív történelem óra

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 
1849. október 6-án végezték ki. Azóta a forradalom és 

szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk 
erre a napra. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a 
napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon.

Idén egy rendhagyó történelem óra keretein belül dol-
gozhattuk fel történelmünk egyik fontos szeletét. Mi lehet-
tünk az éppen megalakuló könyvtár első „olvasói” Király 
Eszter és Seregélyes Erzsébet könyvtárosok vezetésével. Kü-
lön erre a célra berendezett könyvtárterem fogadott minket, 
ahol csapatalakítás után különböző állomásokon játékosan 
összeállított feladatok várták a diákokat. A legnagyobb sikert 
a „Ki vagyok?” nevezetű játék aratta, ahol az erre a feladat-
ra jelentkező diák nem tudhatta, hogy társai melyik aradi 
vértanú nevével ellátott koronát teszik a fejére, majd a ren-
delkezésére bocsájtott információk segítségével eldöntendő 
kérdéseket kellett feltennie, és az elegendő információk bir-
tokában rákérdezhetett a vértanú nevére.

NÉHÁNY VÉLEMÉNY A DIÁKOKTÓL:

„Nagyon tetszetek a játékok és kedvet kaptam ahhoz, 
hogy majd beüljek olvasni a könyvtárba, ha elkészül. Az ara-
di vértanúkról rengeteg feladatott kaptunk. Igazi csapatépí-
tő tevékenységek voltak.”

Percze Bianka, 6.osztály

„Szerintünk nagyon jó volt! Sok játékos feladatot kap-
tunk, és rengeteget megtudtunk az aradi vértanúkról. 
Bármikor szívesen elmennénk még ilyenekre!”

Heitler Botond, Nagy Botond, Tarcsi Mátyás, 6. osztály

„A foglalkozáson új ismeretekkel lettünk gazdagabbak. 
Nagyon vidámak voltak az ott lévő játékok.”

Finok Enikő, Fejzullahu Flóra, 6. osztály

Látogatás a 
Természettudományi 

Múzeumban

Október 18-án, a két 
harmadik osztállyal, 

ellátogattunk a Természet-
tudományi Múzeumba. 
Sajnos az előző években 
keveset tudtunk „progra-
mozni”, már nagyon hi-
ányzott a gyerekeknek. A 
múzeumban nem „csak” 
az állandó kiállítást néz-
tük meg, de lemehettünk a 
múzeum pincéjébe is, ahol 
egy izgalmas világ tárult 
elénk. Itt tárolják mindazt, 
ami „fentre” nem fér el, és amikre nagyon kell vigyázni. Kezd-
ve a kitömött állatokkal, folytatva az ősmaradványokkal, 
amik segítségével egy kis utazást is tettünk vissza a múltba. 
Több millió évet utazhattunk!

Az állandó kiállításban a gyerekek megfigyelhették ha-
zánk legszebb élőhelyeit az ott élő élőlényekkel. A hazai 
tájak változatosságát több preparátum és fotó mutatta be 
a harmadikosoknak. A mammutvadászat jelenete izgalmas 
látványt nyújtott, és még sorolhatnám, de a lényeg, hogy 
ezen a napon bőven kaptunk ingereket, kapkodhattuk a fe-
jünket, szívhattuk magunkba a sok tudást, információt!

Fantasztikus élmény volt ez a program, és segít még job-
ban megérteni a környezetórán tanultakat.

Zsóka néni (3.b osztályfőnöke)

Őszi kirándulás 
Októberben a két negyedik osztály Tatára ment kirán-

dulni. Először a tavon versenyző vadkacsákat és a várat 
néztük meg. Itt a legjobban a régészeti kiállítás leletei és a 
makettek tetszettek. Ezután az Angolkert romjai között ug-
ráltunk és bejártuk a Pokol barlang minden zegzugát. Délben 
a Fényes tanösvény láperdőjében versenyeztünk, hogy ki lát 
több mocsári teknőst. Végül az almásfüzítői Azaumban a ró-
mai korról hallgattunk meg egy előadást, majd megnéztük 
az erődöt is. Végül négy fős csapatokban ügyességi verse-
nyen vettünk részt. Mindenki nagyon jól teljesített, fantasz-
tikusan éreztük magunkat.                                      4/a és 4/b osztály

„Kész!” Az aradi vértanúk- 
Egy kis szövegértés

„Ki vagyok?” „…Aradi vár, aradi vár, halál völgye, 
Híres-neves magyar hősök temetője. 

Teremjenek határidon vérvirágok, 
Felejthetetlen legyen az ő halálok.”

BELTERÜLETBE VONÁS

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támo-
gatja a Budajenő 1307/2 hrsz-ú ingatlan belterülethez csatolá-
sát, a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezetben 
foglalt feltételekkel, Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2017. (X. 
27.) önkormányzati rendeletében és az SZT-1BM2 szabályozási 
tervlapban meghatározott településfejlesztési céloknak és sza-
bályozásnak megfelelően, az ingatlantulajdonos kérelme és 
nyilatkozata alapján.

VÍZKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ 
FEJLESZTÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az ÉDV Zrt. 2022-2036. időszakra elkészített GFT felújítási-
pótlási tervrészének az ÉDV Zrt. által kezdeményezett módosítá-
sát jóváhagyja. Ennek melléklete a honlapon elérhető.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. ÉVI MUNKATERVE

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
23/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (Szmsz.) 5. §-a sze-
rint a Képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. 
A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik. A 
munkaterv az ülések időpontját, helyét, a napirend tárgyát, 
előterjesztőjét, azon bizottságok megjelölését, amelyek az elő-
terjesztést előzetesen tárgyalják, a közmeghallgatás időpontját, 
napirendjét, és a napirend tárgyalásához külön meghívottakat 
tartalmazza. 

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT,  
A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK 2022. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE

Elkészítettük Budajenő község 2022. évi rendezvénytervét, 
amely az önkormányzati rendezvényeken felül tartalmazza a 
Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat, az iskola, az óvo-
da és egyéb civil szervezetek rendezvényeit. A mellékletet meg-
találják az újságban.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

A belső ellenőri feladatokat – a Budajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal megbízásából – a Pepi Kft. képviseletében Bartha Szil-
via belső ellenőrzési vezető látja el. A belső ellenőr elkészítette 
Budajenő Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési 
tervét, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott. Ennek mellékle-
te a honlapon megtekinthető.
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Kisgombos 
Könyvesbolt  

A Budajenői Általános Iskola 4.b osztálya idén is közös 
könyvolvasásba kezd ebben a tanévben. A választás 

Szabó Magda: Tündér Lala című meseregényére esett. 
Az olvasmány előkészítése nem történhetett volna más-

hol, mint a biatorbágyi Kisgombos Könyvesbolt padlásán. 
Egy száz éves láda, egy titokzatos szekrény, egy ódon kana-
pé, fotel, s a rengeteg könyv mindenkit Fantáziavilágba re-
pített. 

A foglal-
kozást Csömör 
Zsuzsa tartotta, 
aki elvezette az 
osztályt az író-
nő regényének 
helyszínére, s 
kicsit megismer-
tük a szereplőket 
is. Eldöntöttük, 
mi velük tartunk 
ebben a törté-
netben.

Mayer ZsuzsannaLEP-Program 
Fővárosi Nagycirkusz

2019 novemberében elindult a Magyarország Kormá-
nyának támogatásával megvalósuló és az Emberi Erő-

források Minisztériumának felügyelete alatt álló Lázár Ervin 
Program. A program lényege, hogy lakóhelytől és szociális 
helyzettől függetlenül minden általános iskolás korú tanuló 
számára biztosítja tanévenként egyszer egy előadó-művé-
szeti intézmény meglátogatását. Minden évfolyam más elő-

adó-művészeti ág elő-
adását tekintheti meg, 
a hatodik osztályosok 
cirkuszművészeti él-
ményben részesülnek. 
(forrás: /fnc.hu/lazar-ervin-

program-3)

A fellépők között 
szerepeltek a Baross 
Imre Artistaképző In-
tézet Előadóművészeti 
Szakgimnázium II. 
éves Bohócosztálya, 
láthattunk lengőtra-
péz és ugródeszkaszá-
mot, zsonglőr és ku-
tyaszámot, egyszóval 
látványos és vakmerő 
produkciókat sorakoz-
tattak fel az előadók.

Fazekas Mónika

Az Erdei Garabonciás

Az őszi szünet előtt interaktív, élménypedagógiára 
épülő környezetismeretórában volt része a harmadik 

évfolyamnak.  Völgyi Gergely vadgazda mérnök és erdőpeda-
gógiai szakmérnök, az Erdei Garabonciás érkezett hozzánk, 
hogy rendhagyó módon tartsa meg a környezeti nevelésen 
alapuló természetismeretórát a mező témakörében. Sok-sok 
az élőhelyhez kapcsolódó növényi és állati preparátum se-
gítségével, melyet a kezükbe is vehettek a gyerekek, kaptak 
képet arról, hogy milyen bonyolult hálózatot is rejt magába 
a természet. Foglalkozásával a tananyagon kívül a természet 
szeretetére, tiszteletére és a rendszerben történő gondolko-
dásra nevelte a gyerekeket. Köszönjük az élvezetes órákat! 
Visszavárjuk Gergőt egy újabb élőhely felfedezéséhez!

Horváth Szilvia 

Bence a MÜPA-ról
Október 11-én a 8. osztállyal a MÜPÁ-ba utaztunk és 

egy igen érdekes előadást láthattunk-hallhattunk. A 
műsor első részében a leginkább elektronikus rockzenében 
utazó és ott jelentős sikereket elérő „Konyha” zenekar lépett 
fel. Megismertük az egyik daluk („Százszor visszajátszott”) 
szerkezetét és a keletkezését is. A műsoridő második felében 
Johann Sebastian Bach: E-dúr szonátájának III. tételét Tóth 
Kristóf művész előadásában hallhattuk.

Nagyon jó élmény volt, köszönjük, hogy elmehettünk.     

Kuzbelt Bence 8. osztályos tanuló

Márton-napi 
vigasság a MÜPA-ban
Hatalmas élményben volt része az alsó tagozatnak az 

5. b osztállyal kiegészítve november 8-án. Fergeteges 
Márton-napi mulatság részesei lehettek a gyerekek, amit 
mosolygós tekintetük és ragyogó szemeik is elárult az elő-
adás alatt és után. Tánccal, zenével, énekkel, mesével eleve-
nítették fel a szereplők Szent Márton históriáját. A Kistarcsai 
Pannónia Táncegyüttes „Barkóca” és „Berkenye” gyermek-
csoportjai néptáncukkal varázslatos hangulatot biztosítottak 
a Tarsoly zenekar kíséretével. Benedek Krisztina mesemon-
dó-énekes a közönség bevonásával fokozta a hangulatot és 
mindezt Farkas Zoltán „Batyu” műsorvezető kommentjei tet-
ték még színesebbé. A minden korosztály számára élvezetes 
előadás emlékezetes marad még sokáig. 

Horváth Szilvia

Tök jó móka-
tökfaragó verseny

Idén először rendezte meg iskolánk „Tök jó móka” címmel 
tökfaragó versenyét. Csodás munkák érkeztek, és örvendez-

tettek meg minket minden nap az iskola bejárati ajtajánál. Nem 
volt könnyű eldönteni a helyezetteket. Az első osztály diákjai 
voltak a legaktívabbak és leglelkesebbek, de a 3.b osztályból is 
érkeztek alkotások. Reméljük jövőre a többi diák is kedvet kap.

1. helyezett: Nagy Zoé 1.a
2. helyezett: Schiffer Lilla 1.b
3. helyezett: Németh Noémi 1.b, Kelemen Hanna 1.b
Különdíj:      Kelemen Hanna 1.b, Pszota Bence 3.b
Gratulálunk a nyerteseknek!

Pappné Polacsek Orsi néni, szervező tanár

Versenyek

Idén is megrendezésre került a Bolyai Matematika Csa-
patverseny. Október 15-én, pénteken, iskolánkból is több 

csapat mérettetett meg a versenyen a 3.-8. osztályos gyer-
mekek közül. Palojtayné Szebeny Mariann kolléganőm volt 
a főszervező, aki benevezte a csapatokat, illetve készítette 
fel a felsős tanulókat. Az alsós csapatokat osztályfőnökeik 
trenírozták a versenyre. A csapatverseny népszerű a tanulók 
körében. „ Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb 
érték az életben.” Ezt a képességet évről-évre fejlesztjük a 
gyerekekben a tanórai munkák során is.

Izgatottan vártuk az eredményeket. Nem hiába! Nagyon 
sok csapatunk ért el fantasztikus helyezést a saját korosz-
tályában, ám mégis kiemelkedő volt a 3.b osztály Tengerész 
Matekosok csapata (Dósa Máté Huba, Kerkai Soma, Rack 
Emília, Tanka Zsófia), ugyanis ők bejutottak a legjobb 10 
közé! Hihetetlen öröm volt ez számukra és számomra is! Ez-
után még nagyobb izgalommal vártuk a végső eredmény-
hirdetést, mikor is napokkal később kiderült, hogy benne 
vannak a Díjazottak között, azaz az első 6 helyezett között. 
Egészen addig nem is tudtuk meg az eredményt, míg el nem 
mentem az ajándékokért és az oklevelekért Budaörsre. Ott 
aztán megtudtam az örömhírt: II. helyezett lett a kis csapat! 
Ez fantasztikus! Már csak azért is, mert még nem indultak 
soha csapatversenyen, és azért is, mert az elmúlt 2 év tanu-
lása nehezített volt számukra a Covid-helyzet miatt. Rette-
netesen büszke vagyok rájuk, nagyon ügyesek voltak! Öröm 
volt látni, ahogy csillogott a szemük az örömtől, amit még ők 
is alig hittek el. 

Ügyesek voltatok kis Tengerészek!!!

Zsóka néni (3.b osztályfőnöke)



DÁTUM PROGRAM NEVE FELELŐS SZERVEZŐ  HELYSZÍN

január 22. (szombat)
Megemlékezés a Magyarországi 

németek elhurcolásának  
és elűzetésének emléknapjáról

BNNÖ Fő téri emlékpark

február 5. (szombat) Falu disznótora Önkormányzat Hagyományőrzők Háza

február 11. (péntek) Óvodai farsang Óvoda Óvoda

február 19. (szombat) Székely farsangi bál Székely Társulat Hagyományőrzők Háza

február 25. (péntek) Iskolai farsang Iskola Tornaterem

február 26. (szombat) Farsangi felvonulás Székely Társulat Magtár utca-Fő utca

március 15. (kedd) Ünnepi megemlékezés Önkormányzat+Iskola Tornaterem/Templom tér

április 2. (szombat) Kitelepítési  
megemlékezés Önkormányzat+BNNÖ+Iskola Tornaterem/Fő téri emlékpark

április 23.   (szombat) Nyugdíjas találkozó  Önkormányzat+BNNÖ+Iskola Hagyományőrzők Háza

április 26-28. 
(kedd-szerda-csütörtök) Óvodai beiratkozás Óvoda Óvoda

május 1. (vasárnap) Majális,  
motorszentelés Önkormányzat+Iskola+Óvoda Sportpálya

május 25. június3. 
(szerda, péntek) Óvodai ballagás Óvoda Óvoda

május 26-27., június 1-2. 
(csütörtök-péntek, szerda-csütörtök) Óvodai évzáró Óvoda Óvoda

május 28. (szombat) Kórustalálkozó Hagyományőrző Dalkör+BNNÖ Tornaterem

június 18. (szombat) Iskolai ballagás, évzáró Iskola Iskola/Tornaterem

június 20-24. (hétfő-péntek) Néptánctábor Székely Társulat Hagyományőrzők Háza

június 25-26. (szombat-vasárnap) Búcsú és falunap Önkormányzat+Egyházközség Magtár

augusztus 20. (szombat) Szent István-nap Önkormányzat+Egyházközség Szt. Mihály templom

szeptember 16-17. 
(péntek-szombat) Budajenői szüret és borünnep Önkormányzat Magtár+Pincesor

szeptember 24. (szombat) Székelyek áttelepítése  
megemlékezés Székely Társulat Templom tér

október 15. (szombat) Székely szüreti bál Székely Társulat Hagyományőrzők Háza

október 23. (vasárnap) Ünnepi megemlékezés Önkormányzat+Iskola Fő téri Emlékpark /Tornaterem

november 11. (péntek) Márton-nap Óvoda Templom tér - Fő u. - Magtár

november 20. (vasárnap) Krumpliebéd Karitász+Önkormányzat Hagyományőrzők Háza

november 27.               
 (Advent 1. vasárnapja) Adventi gyertyagyújtás BNNÖ+Hagyományőrző 

Dalkör+Iskola+Óvoda Tornaterem

december 6. (kedd) Mikulás az oviban Óvoda Óvoda

december 12. (hétfő) Székely karácsonyi műsor Székely Társulat Hagyományőrzők Háza

december 13. (kedd) Lucázás Óvoda Szabad tér

december 15-16.       
 (csütörtök-péntek) Karácsonyi vásár Óvoda  Óvoda előtti terület

december 24. (szombat) Falukarácsony- 
Székely betlehemes

Önkormányzat+Egyházközség+ 
Székely Társulat Templom tér

december 31. (szombat) Évbúcsúztató-évköszöntő Önkormányzat+Egyházközség+ 
Kápolna Védalap Szt. Mihály templom


