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Amikor  a kezdeményezés ötlete megfordult a fejekben, még egyi-
kőjük sem gondolta volna, csak bízott benne, hogy amikor a tettek 

mezejére kell lépni, akkor támogató kezek- szívek segítik majd faluszer-
te az ötletüket. Bár az időjárás nem volt hozzájuk és a rendezvényhez 
túl kegyes, ám lelkes támogatóban mégsem volt hiány, így abszolút 
sikertörténetként adhatunk most hírt az első Adománygyűjtő családi 
délutánról. 

Mindenki ott tett hozzá a rendezvényhez, ahol tudott, ki társadalmi 
munkával, ki az ételhez szükséges alapanyagok felajánlásával, ki az étel 
elkészítésével, ki pedig a jelenlétével és az elfogyasztott italok-ételek 
fejébe tett felajánlásával. Nem hiába a távolról jött mondás: Sok kis em-
ber sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja 
a világ arcát.” Ha nem is a világét, de legalább szűk környezetünket. 

Remélhetőleg sok hasonló kezdeményezést üdvözölhetünk majd a 
jövőben, mely építi és szépíti kedves kis falunkat, hiszen ne feledjük, 
„Miénk a tér…

M. Cs. A.

„Sikertörténet” 
Adománygyűjtő családi délután

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, 
nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek 
látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milli-
omonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.” 

(Kölcsey Ferenc)
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ért nem vállal felelősséget.

Ebben az évben Budajenő község Helyi Épí-
tési Szabályzatának felülvizsgálata zajlik. 

A 2006-ban elfogadott HÉSZ aktualizálása 
és harmonizációja alkalmat ad a számadásra 
és lemérhető: mennyivel kerültünk közelebb 
korábban kitűzött stratégiai céljainkhoz? Az 
önkormányzat napi feladatai és döntései csak 
egy hosszú távú falufejlesztési koncepció tük-
rében lesznek konzekvensek.

A 2006-os HÉSZ egy nagyléptékű falufej-
lesztési munka jogi hátterét teremtette meg: 
a lakosság létszámát ez a terv 3000 fő körüli 
maximumban képzeli el, mely a közelmúlt kor-
mányzati döntéseinek tükrében józan és élet-
képes célnak tűnik, hiszen a kétezer fő alatti 
települések önállósága csökken, a háromezer 
feletti lakosságszám kiszolgálása viszont túl 
nagy feladat lenne a településnek. Ezt a lakos-

sági létszámot átgondolt és minőségi fejlesz-
tésekkel lehet lassan, fokozatosan elérni. A lét-
számnövekedést csak egy identitásában, épí-
tett környezetében és intézményrendszerében 
megerősített település tudja csak organikusan 
befogadni, életébe integrálni.

Ennek a megerősítő munkának végezte 
el döntő részét a Budajenői Önkormányzat 
2006 és 2013 között. Legjelentősebb műem-
léki épületegyüttesünk, a skót bencés rend-
ház épületeinek (általános iskola) felújítása, 
bővítése több lépcsőben történt: a főépület 
felújítása után a két Fő utcai épületszárny re-
noválása történt meg, és ide költözhetett az 
Önkormányzat Hivatala, majd elkészült az új 
öltözőszárny és a tornaterem, később a ját-
szótér, majd a hivatal udvara épült ki, és idén 
átadhatjuk az új szabadtéri, gumiőrleményes 
burkolatú sportpályákat is. Ezzel párhuzamo-
san fokozatosan épülnek ki az oktatási-igaz-
gatási tömb parkolói a tornaterem melletti 
területen. Hátra van még a barokk felső kert 
és a régi kerítések rekonstruálása.

Az intézménytömb akkor válik teljessé, ha 
végre új óvoda építésére is kiírnak pályáza-
tot, mert eddig csak felújításra és bővítésre 
lehetett pályázni. Az új óvoda megépítéséhez 
ingatlant is vásárolt a falu, melyet az iskola 
telkéhez csatoltunk, és rendelkezünk építési 

engedéllyel is. Ez lenne a legnagyobb lépés 
a faluközpont-felújítási munkák sorában. A 
régi óvoda kiürülésével egy újabb nagy lé-
pést tehetünk az ésszerű és kellemes telepü-
lésközponti környezet megvalósításáért. Már 
korábbi beruházásaink során is megtettük a 
szükséges építészeti-környezeti beavatkozá-
sokat, hogy a Péter-Pál-templom kiszabadul-
jon a légkábel-erdőből és a koncepciótlan 
növény és emlékmű telepítések szorításából. 
Jelenleg szépen tárul fel a Kossuth Lajos utca 
felől az épület, környezete szellős és áttekint-
hető. A háborús emlékmű is kilátszik már a 
korábban azt eltakaró növényzetből, és a pin-
cesor előtti területet is birtokba vehette végre 
a falu az árkos-bokros terület leburkolásával. 
Tovább növekedhet a templom melletti tér, 
ha új óvodánk lesz, mert a régi óvodaépület 
lapos tetős épületének és kerítéseinek elbon-
tásával a templom mellett egy szép központi 
park kialakítására lesz lehetőség, mely a régi 
óvodaépületbe tervezett szolgáltatóházzal 
igazi gyülekezőhellyé, élő faluközponttá tud 
alakulni, javítva a falu ellátottságát is. Ez a park 
alkalmas lesz rendezvényeink befogadására is. 
E nagy ívű fejlesztés első, apró lépése volt a Fő 
téren található emlékpark kialakítása, melyet 
egyszerű kertészeti eszközökkel hajtottunk 
végre, kihasználva a terület meglévő növény-
zetét, és áthelyezve (áttervezve) ide a temp-

lom előtti tér emlékműveit.
Településközpontunk folyamatos fejlesz-

tése mellett az önkormányzat – saját erőből, 
adományból, vagy összefogva helyi civil kez-
deményezésekkel −  mindig figyelmet fordí-
tott a többi műemlékünkre és közterületünk-
re is. A faluközpont-felújítás során megépült 
négy kockaköves buszöböllel ellátott, karak-
teres buszmegálló, egy közvécé, több járda, 
árok, vízelvezető és közvilágítási műtárgy. 
Szinte minden évben megújul egy utca, sze-
géllyel, aszfaltburkolattal. Új ravatalozó épült, 
megújult a Szent Mihály-templom, megszé-
pülnek a stációk és lassan, elemenként felújí-
tásra kerül a magtár épülete is. Ezen feladatok 
mindegyike a régi falu építészeti és identitás-
beli megerősítését, a község jobb intézményi 
ellátottságát szolgálta.

A belterületbe vont új lakóterületek fizi-
kailag leszakadnak az eredeti falu területéről, 
ezért ezek becsatolásához szükség van tele-
pülési alközpont kialakítására is. A Szőlőhe-
gyi beruházás központi tömbje alkalmas lesz 
ennek betöltésére, ahol megtelepedhetnek 
olyan adóbevételt hozó funkciók is, melyek 
nem konkurenciái a faluközpontnak, hanem 
annak ésszerű kiegészítői. Az önkormányzat 
ezt az alközpontot stratégiai jelentőségűnek 
tartja az új településrész bekapcsolásának ér-
dekében, különös tekintettel az önkormányzat 
távlati gazdasági stabilitására, amit a megvál-
tozott önkormányzati finanszírozási rendszer-
ben egyre nehezebb megtartani.

 Általánosságban is elmondható, hogy a 
falu vezetősége mindig konstruktívan állt ezen 
beruházások megvalósításához, a HÉSZ-ben 
lefektetett koncepció mentén alakuló minő-
ségi falufejlesztés megvalósításának irányába 
tett minden kezdeményezést támogatva, a 
közösség érdekeinek és hosszú távú céljai-
nak határozott képviselete mellett. Nem vé-
letlen, hogy erőfeszítéseinket több díjjal is 
jutalmazták. (Pest Megye Építészeti Nívódíja, 
Pest Megye Kulturált Települési Környezetért 
Díja, Belügyminisztérium Falumegújítási Díja 
II. hely, Urbanisztikai Társaság Különdíja). A 
HÉSZ jelenlegi módosításánál is – elsősorban 
az új területeknél és a még ki nem alakított 
területrendezéseknél −  figyelembe vesszük a 
beérkezett lakossági kifogásokat és észrevéte-
leket, melyeket összevetve a szakmai érvekkel, 
de nem szem elől tévesztve a stratégiai célo-
kat, kijavítunk a terven. Ehhez elengedhetetlen 
a lakosok konstruktív részvétele a falu jövőjét 
alakító folyamatokban, melyeket a képviselő-
testület igyekezett mindig súlyukhoz és ko-
molyságukhoz mérten figyelembe venni. 

Kuli László képviselő
 a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke

    Stratégia 
és mindennapi döntések
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Tájékoztató 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. MÁJUS 23-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Rendőrségi beszámoló
Dr. Medveczky Zsolt rendőr őrnagy, 
Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka 
tájékoztatta a képviselő-testületet a 
rendőrség 2012. évi munkájáról. El-
mondta, hogy a Budakeszi Rendőrőrs 
bűnügyi érzékenységét mutatja, hogy 
míg 2011-ben 41 főt fogtak el, addig 
2012-ben ez a szám 110 főre nőtt. Ez 
168,29%-os javulás. Az előállítások 
számában ugyanakkor csökkenés volt 
megfigyelhető. E két tényezőt együt-
tesen figyelembe véve mégis emel-
kedés volt a jellemző, míg 2011-ben 
218 fő került elfogásra és előállításra, 
addig 2012-ben 292 fő ellen történt 
kényszerintézkedés. Bűnügyi terüle-
tén 2011-ben 39 db bűncselekmény 
történt, 2012-ben 17 db volt. Vagyon 
elleni bűncselekmények száma a felé-
re csökkent, ám a betöréses lopások 
száma az előző időszakhoz képest 
Budajenőn megháromszorozódott. 
(1-ről 3-ra nőtt.) Ennek csökkenté-
sére tett lépésként szeretné kérni a 
képviselő-testület és a lakosság se-
gítségét a „Szomszédok egymásért” 
mozgalom támogatásában és népsze-
rűsítésében, aminek elsődleges célja 
egymás értékeinek az óvása, mely 
össztársadalmi érdek.
Elmondta, hogy 2013. januártól sa-
ját körzeti megbízottal rendelkezik 
Budajenő. Remélhetőleg hamarosan 
létrejöhet a rendőrség és a polgárőr-
ség között az új polgárőr törvényben 
meghatározott együttműködési meg-
állapodás, mely eredményeként az 
egy fő körzeti megbízott munkájának 
segítésében már a polgárőrök is részt 
tudnak majd vállalni. A közúti balese-
tek 2012-ben 27%-kal csökkentek. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul vette 
dr. Medveczky Zsolt rendőr őrnagy 
őrsparancsnok beszámolóját, és azt 
elfogadta.

Beszámoló Budajenői Köztemető 
2012. évi üzemeltetéséről
Szegedi Elvira, a Gyertyaláng Kegyele-
ti Kft, a temető volt üzemeltetőjének 
vezetője írásban és a képviselő-testü-
let ülésén személyesen tájékoztatta a 
képviselőket a kft. 2012. évi és ez év 
április 30-ig Budajenőn végzett mun-
kájáról.
2013. május 1-jétől a köztemető üze-
meltetési feladatait az önkormányzat 
látja el, ezért az átadás-átvételkor 
felmerült kérdéseket tisztázták, mely 
értelmében a Gyertyaláng Kft. vállalja 
a temető területén található elhagya-
tott sírkövek elszállítását, illetve az 
önkormányzat elvégezteti a geodéziai 
felméréseket, és a vízvezeték áthe-

lyezését a kft.-nek az üzemeltetéssel 
felmerült veszteségei terhére járó fe-
dezet beszámításával.

A HÍD beszámolója az intézmény 
munkájáról
Budajenőn a gyermekjóléti és szoci-
ális alapellátási feladatokat eddig a 
kistérségi társulás keretein belül in-
tézményi társulás formájában a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
látja el. A Szolgálat által a településen 
2012. évben végzett szociális alap-
szolgáltatási feladatairól − étkeztetés, 
családsegítés, házi segítségnyújtás − 
és gyermekjóléti szolgálatának mun-
kájáról szóló beszámolót Koncz Gert-
rúd ismertette a képviselő-testülettel. 
A beszámolót a Humán és Ügyrendi 
Bizottság ülésén megtárgyalták, és 
elfogadásra javasolták. Budajenő sze-
rencsés helyzetben van, mert szociális 
szempontból nem minősül problémás 
településnek. A képviselő-testület a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 2012. évi beszámolóját elfogadta.

Beszámoló a 2012. évi  
gyermekvédelmi tevékenységről
Jogszabályi előírás, hogy minden év 
május 31-éig átfogó értékelést kell 
készíteni a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról, figye-
lembe véve a gyermekjóléti szolgálat 
beszámolóját. Az elkészített beszá-
moló tartalmazza az önkormányzat 
által 2012-ben biztosított pénzbeli 
és természetbeni gyermekvédelmi 
támogatásokat, a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokat, valamint 
beszámol a gyermekvédelem terén 
végzett munkáról, a jövőbeni fel-
adatokról. A jegyző elmondta, hogy 
a település szerencsés helyzetben 
van, mert az országos átlag alatti a 
gyermekvédelmi esetek száma. 2013. 
januártól a közigazgatás átszervezé-
se következtében a legjelentősebb 
változás, hogy a jegyző hatásköré-
ből elkerült az ún. védelembevételi 
és ideiglenes elhelyezési hatáskör a 
gyerekek veszélyeztetettsége esetén, 
ezt a járási hivatal látja el. Rendkívül 
kevés feladat maradt gyermekvédel-
mi szempontból a jegyző kezében, 
ezek a bizonyos esetekben történő 
környezettanulmányok elkészítése, ill. 
az alapellátásokban való együttműkö-
dés. A beszámoló adatai azt mutatják, 
hogy nagyságrendileg nem változott 
az ellátottak száma. A gyermekvédel-
mi beszámolót a képviselő-testület 
elfogadta.

Döntés a hulladék közszolgáltatási 
szerződésmódosításról
2013-ban érvénybe lépett az új hul-
ladékgazdálkodási törvény, melyet 
2014-ben be is vezetnek. Bár megvan 
a törvény, de hiányoznak a végre-
hajtási utasítások. Az üzemeltetéssel 
kapcsolatos feltételek nincsenek le-

fektetve, jelenleg országos szinten 
egyetlen olyan szolgáltató nincs, aki 
eleget tudna tenni, és megfelelne a 
törvényben meghatározott feltételek-
nek. A jelenlegi szolgáltatóval, az AVE 
Tatabányával június 26-án lejár a 10 
éves szerződése az önkormányzatnak, 
ám a fent említett problémás helyzet-
re tekintettel 2013. december 31-éig a 
szerződés meghosszabbítása mellett 
döntött a képviselő-testület.

Állásfoglalás a szennyvízszolgálta-
tás ellátásáról
Jelenleg az önkormányzat szerző-
désben áll a Budajenői Vízművek 
Kft.-vel 2020. december 31-éig,  a 
szennyvíz, és az Észak-dunántúli Víz-
mű Zrt.-vel 2019. december 31-ig az 
ivóvíz közművek üzemeltetésére.  A 
jogszabályi változásokra tekintettel 
a Budajenői Vízművek Kft. várhatóan 
meg fog szűnni, mivel nem rendel-
kezik a törvényben elvárt fogyasztói 
egyenértékkel. A szennyvíz rendszer 
üzemeltetésére kötött üzemeltetési 
szerződés közbeszerzési eljárás alap-
ján kötött építési koncessziós szerző-
désen alapul
Az új jogszabályi környezetre tekin-
tettel a szennyvíz szolgáltatás ellátá-
sát nem pályáztatható meg, mivel a 
jelenlegi koncesszorral 2020-ig hatá-
lyos szerződés felmondása olyan kár-
térítési vagy kártalanítási kötelezett-
séggel járna, amit az önkormányzat 
nem vállalhat fel. 
A fenti körülményekre tekintettel a 
képviselő-testület olyan döntést ho-
zott, miszerint a jelenlegi közszolgál-
tatási szerződését nem szünteti meg, 
a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatalra bízza a közérdekű 
üzemeltető kijelölését. Ez további egy 
évre jelent megoldást, mivel a közér-
dekű üzemeltető kijelölését követő 
12 hónapon belül az ellátásért fele-
lősnek, azaz az önkormányzatnak kell 
gondoskodni az üzemeltetési szer-
ződés megkötéséről. Addig remélhe-
tőleg tisztázódnak az önkormányzat 
részéről jelenleg nem felvállalható 
körülmények.

Budaörs Kistérség Többcélú  
Társulása megszüntető  
okiratának elfogadása
Az április 25-ei testületi ülés alkalmá-
val határozott a képviselő-testület a 
BTT megszüntetéséről, mivel Budaje-
nőnek nem állt érdekében fenntartani 
a fent említett társulást, ami csak ki-
adással járt a részünkről. Ezért a kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának meg-
szüntető okiratát elfogadja.

Buda Környéki Önkormányzati  
Társulás létrehozása
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulá-
sa megszűnésével indokolttá vált egy 
új önkéntes önkormányzati társulás 
létrehozása. A társulásba meghívott 
települések: Biatorbágy, Budajenő, Bu-
dakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, 
Zsámbék.

A települések az új társulás kereté-
ben első lépésben − többek között 
− az alábbi  feladatokat láthatják el 
közösen:
Az új társulás által ellátott feladatok:
szociális feladatok (többek között a 
HÍD Szociális és Családsegítő Szolgá-
lat társulási fenntartásával), beleértve 
azon ellátásokat, melyeket a telepü-
lések saját intézményein keresztül, de 
társulási keretekben lát el,
közterület-felügyelet ellátása,
területfejlesztés koordinálása – közös 
területfejlesztési projektek indítása.

Tervek között szerepel továbbá a köz-
világítás karbantartás közös megszer-
vezése, a kötelező biztosítások társu-
lás kereteiben történő megkötése, a 
gyepmesteri szolgálat közös ellátása 
és az önkormányzati törvényben az 
önkormányzatok részére előírt és ön-
ként vállalt feladatok.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a polgármestert a Társu-
lási Megállapodás aláírására és a Buda 
Környéki Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsába a polgármestert de-
legálja.  

Út- és ároképítési tevékenység  
tárgyalása
A településen a 2013. évi útfelújítá-
si munkák keretén belül megújul az 
Óvoda köz, Sport utca, Szőlőhegyi út 
és Ady Endre utca egy-egy része. Ezen 
felül a képviselő- testület indokoltnak 
találta az óvoda parkolójának aszfal-
tozását, a Szőlő köz,  Kápolna utca 
aszfalttal való összekötését, melyet 
már korábban jóváhagytak, ill. az előző 
évekhez hasonlóan a település közút-
jain található útbeszakadások helyreál-
lítását, kátyúmentesítését. 
A képviselő-testület jóváhagyta a 
Hilltop sétányon beomlott vízelvezető 
árok helyreállítására, és további om-
lásának megakadályozására érkezett 
kivitelezői árajánlatot, és a munkák 
megrendelésére felhatalmazta a pol-
gármestert.

2013. MÁJUS 23-I
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

1. Fejlesztési megállapodás  
egyeztetése
A képviselő-testület március 21-ei zárt 
testületi ülésén támogatta a Szőlő-
domb II. központi tömbjének kialakítá-
sára készült előzetes tanulmánytervet, 
az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló jogszabály figyelembe 
vételével. Ennek értelmében telepü-
lésrendezési szerződést kíván kötni az 
érintett központi telkek tulajdonosával, 
a telken beruházni szándékozó vállal-
kozókkal a településfejlesztési céljai 
megvalósítása érdekében.

2. Javaslat díszpolgári címre 
A Képviselő - Testület döntött dísz-
polgári cím odaítéléséről, ami 2013. 
június 28-án, a Falunapon a testvér-
városi kapcsolatok 20. éves jubileumi 
rendezvényenaadják át..
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Az esős idő ellenére sok budajenői 
lakos vett részt a május 25-ei ado-

mányozó rendezvényen, amely a két, 
fel nem újított stáció felújítására szer-
veződött.

Megjelentek a meghívott helyi ci-
vil szervezetek vezetői és tagjai, sok 
budajenői család és az önkormányzat 
is képviseltette magát.

Az étel és ital jóízűen elfogyott.
Akik a végéig ottmaradtak, tanúi 

lehettek az adomány összeszámolá-
sának.

A stációk felújítására a várakozáso-
kon felül gyűlt össze pénz.

A 25 000 Ft többletet az Öreg-
templom környezetének szépítésére 
költi majd a Kápolna Védegylet.

Felemelő és megható volt az ösz-
szefogás a cél érdekében és a közös-
ségi összetartozás megtapasztalása!

Köszönjük!
Nagy Gábor és a szervezők

Szépülő stációk-
Elkezdődtek 
a felújítási munkálatok

Miénk a tér 
− adománygyűjtő családi délután

Az óvodai felvételről, 
átvételről az óvoda 

vezetője jogosult 
döntést hozni a 2011. 

évi CXC. törvény 
rendelkezései alap-
ján. Amennyiben a 
jelentkezők száma 

meghaladja a felve-
hető gyermekek szá-
mát, az óvodavezető 
bizottságot szervez, 

amely javaslatot tesz 
a felvételre. A felvé-

telről az óvoda veze-
tője írásban értesíti a 

szülőket. A szülő az 
óvoda döntése ellen 
a határozat átvételé-
től számított tizenöt 
napon belül eljárást 
megindító kérelmet 
nyújthat be az óvo-

davezetőnek Nkt. 
37-38. § értelmében. 

Az óvodavezető a ké-
relmet az ügy összes 
iratával együtt nyolc 
napon belül elbírálás 
céljából megküldi az 
önkormányzat jegy-
zőjének. A fenntartó 
másodfokú döntése 
ellen a szülő jogsza-

bálysértésre hivat-
kozással a közléstől 

számított harminc 
napon belül bírósá-

gi felülvizsgálatot 
kérhet.

A szülő beíratási 
kötelezettsége

A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXXIX. 
törvény 24.§ (39. 

bekezdése szerint a 
gyermek abban az 
évben, melyben az 

ötödik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő 

napjától napi négy 
órát köteles óvodai 

nevelésben részt 
venni. Új elem, hogy 

az EMMI-rendelet 
20.§ (2) bekezdése az 

óvodaköteles korú 
gyermekek esetében 

külön is szabályoz-
za a szülő beíratási 

kötelezettségét.
A felvételt nyert 

gyermekek szülei 
részére 2013. június 
24-én 17.00-kor az 

óvodában szülői 
értekezletet tar-

tunk, ahol minden 
fontos információt, 
tudnivalót elmon-

dunk, egyeztetünk a 
gyermekek óvodai 

életének kezdésével 
kapcsolatosan. 

A leendő kiscso-
portosok fogadása, 
beszoktatása folya-

matosan történik 
2013. szeptember 

2-ától.

Putirka Sándorné, 
óvodavezető TÁ
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Májusfa 
döntés
A Ringlein Táncsoport és a Dicke 

Schwane Zenekar által felállított 
májusfa magas, színes, díszes volt, 
minden arra járó megcsodálhatta a 
falu főterén. Ám ismét eltelt egy hó-
nap… Amit korábban nagy lelkesedés-
sel felállítottak, azt 2013. június 1-én 
„kitáncolták” a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségével. A népszo-
kás szerint a pünkösdi ünnepkör részeként került sor a május elején fel-
állított májusfadöntésre, vagy májusfa kitáncolásra. Ilyenkor a legények 
tánccal, zenével közelítették meg a lányos házakat, gyakran rendeztek 
„májusfamászást” is, ami nem volt veszélytelen és könnyű feladat. A 
győztes jutalma a fa tetejére kötözött üveg bor volt, amit néhány helyen 
viccesen előzőleg csípős paprikás vízzel helyettesítettek.

Kidöntötték 
a budajenői 
májusfát is, 
igaz korszerű 
módszerekkel, 
bor is fogyott 
nem csak a 
fán található 
és ismét egy 
jó kedvű dél-
utánt tölthe-
tett együtt a 
szervezőkkel 
a falu népe.  
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Ovis évzáró 
a kiscsoportban 
Ragyogó májusi napra ébredtünk. Lujzika 

lányom izgatottan próbálgatta szép ru-
hácskáit. Életének fontos eseményéhez 
értünk. Eltelt egy év, évzáróra készült kis 
társaival. 

Éva néni és Bori néni kedves mosoly-
lyal, tárt karokkal várta a kicsiket, akik 
szebbnél szebb ünneplőruhában érkez-
tek az oviba. Azután izgatottan bújtak 
jelmezükbe: egy szempillantás alatt vál-

toztak át pompás pillangókká, 
színes virágokká. A büszke anyukák, 
apukák, nagymamák és nagypapák pe-
dig kíváncsian leskelődtek a művészöl-
tözővé alakult szomszédos csoportszo-
bába: vajon mire ez a nagy készülődés, 
hogyan szerepelnek majd csemetéik, 
mivel kedveskednek nekik?

És akkor elkezdődött a műsor. Ked-
ves dalok, bájos pici léptek, kecses tán-
cok követték egymást. Izgalomnak nyo-
ma sem volt már, hiszen az óvó nénik és 
dadus nénik mosolygó arccal, egy-egy 
segítő mozdulattal igazi kis színészekké 
varázsolták el a kis ovisokat. Lelkes elő-
adásukban feleleveníthettük a Három 
pillangó meséjét, és gyermekkorunk 
elfeledett mondókáit, verseit. Ámulva 
hallgattuk a felcsendülő német népda-
lokat is. 

A kedves kis műsor láttán talán egy 
kis időre mi is gyermekké váltunk ezen 
a napon. 

Jóleső érzés volt látnunk gyermeke-
inket a szerető kezek között egyre job-
ban kiteljesedni. Ezúton is köszönjük Éva 
néni, Bori néni, Marika néni és Ani néni 
egész éves odaadó munkáját és szere-
tetét!

Hertel Katalin, szülő

Budajenői Óvoda – ballagás
Rutinos ballagtató anyaként dupla csomag papír zsebkendővel érkeztünk a ballagási műsor helyszí-

nére, az iskolai tornaterembe. Az óvodai dolgozók szorgos kezeinek köszönhetően a tornaterem 
virágba borult, virágillat járta be a termet. Gyerekek, szülők egyaránt izgalommal várták a műsor 
kezdetét.

Szerencsénkre a szomorkás hangulatú ballagós versek helyett izgalmas, tartalmas, lendü-
letes színi előadást kaptunk. A gyerekek felnőtteket is meghazudtoló módon vidám lakodal-
mas műsort adtak elő, hol nevetés, hol tapsvihar töltötte be a termet.  Szórakoztatóak voltak, 
bátrak, úgy mozogtak a színpadon, mint a profik. Négy évvel ezelőtt, mikor beírattuk őket az 
óvodába, ki gondolta volna róluk?  Barbara, Kriszti, Viki néni és a dadus nénik segítségével 
megbirkóztak a lehetetlennel, és csetlő-botló 3 éves gyerekeinket türelemmel, szeretettel, 
szakértelemmel, okos ügyes, iskolaérett diákokká nevelték. Minden elismerésünk az övék. 

Sajnos idén nem néptáncolt minden gyerek, így Györgyi és Tünde néni megszokott nép-
táncbemutatóját nem élvezhettük. 
Helyette leesett állal néztük, hallgat-
tuk Galambos Ádámot, a kis dobvir-
tuózt, aki „Az az egy fontos, hogy 
legyetek jók most, már nem kell 
túl sok a holnaphoz, legyetek jók, 
ha tudtok, a többi nem számít -                                                                                            
dalt kísérte. Olyan volt, mint egy 
igazi sztár, - kicsinyítés - gombra 
klikkelve. A műsor végén édes-
keserű meglepetés Vanó Zsu-
zsa szülő képválogatásából a 
diavetítés volt. Az elmúlt évek 

megörökített pillanatai elevenedtek fel előttünk. 
Gyermekünk első óvodai napjaitól az utolsóig.  Szívszorongatva néztük Kati 

néni mosolygós arcát, és immár sokadszorra kisírtuk magunkból a hiányát… Köszönjük Zsu-
zsa, hogy Őt is becsempészted nekünk, hiszen itt volt a helye Neki is. A gondtalan óvodai 
éveknek sajnos vége. Gyerekeink életre szóló élményeket szereztek, komoly barátságok köt-
tettek, és kis szívükben örökké élni fog a budajenői óvoda! Köszönjük ezt minden óvónőnek 
és óvodai dolgozónak!

A gyerekek és szüleik nevében: Kovács Ildikó

Évzáró ünnepség a Bambi csoportban
Ismét eltelt egy év..., pedig csak most kezdtük nemrég. 2013. május 18-án, szombaton színes és 

illatos virágfüzérekkel díszített óvoda fogadta a kicsiket és szeretteiket. A tanév búcsúztató ün-
nepség keretében a bambisok elénekelték, eltáncolták és elmesélték számukra legkedvesebb 
dalokat, mondókákat és meséket az évszakok köré rendezve. Őszből tél lett, majd a tavasz 
köszöntött minket és az itt kacsingató nyár is elvarázsolta a vendégsereget. A kicsikből na-
gyok lettek és most ők meséltek nekünk: „A kiskakas gyémánt félkrajcára” című mese is életre 
kelt az óvoda színpadán: volt mesélő, török császár, inasok és persze a kevély kiskakas is. A 
kút és a kemence is dalra fakadt és táncra penderült, és a bő bugyogó feneke sem maradt 
üresen. Volt nevetés és öröm az arcokon és a szívekben.

Köszönjük a színvonalas és nagyon kedves műsort, mely az egész éves óvodai foglalkozás 
és lelkiismeretes törődés eredménye. Kívánunk még sok-sok szép, színes, vidám, játékos óvo-
dai perceket, hiszen az idő gyorsan szalad és hamarosan minket is várni fog az iskola. 

Bambis szülő: Temesfői-Szilágyi Marianna
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Alig egy hét telt el azóta, hogy a 2013 nya-
rán búcsúzó Pillangó csoport csodálatos 

és örökre emlékezetes ballagási műsorában 
gyönyörködhettünk. Az óvó nénik bejelentet-
ték ugyanis, hogy a Vadasparkba megy kirán-
dulni a csoport. Az utóbbi napokban tapasztalt 
esős, hűvös, a kirándulóknak egyáltalán nem 
kedvező időjárásra és a közismert úti célra te-
kintettel aggódva, de bizakodással készültünk 
a túrára, melyről utóbb kiderült, nem is az a 
hagyományos vadasparki állatnéző séta volt!

A mi csoportunkat, ezúttal is nagy szeren-
cséjére, az indulás reggelé, a távolodó eső-
felhők közül előbújó napocska köszöntötte a 
budajenei buszmegállóban, ahonnan a me-
netrend szerinti járattal, mint a „nagyok”, el-
indultunk a kalandos kirándulásra. A buszos 
utazás kellemetlenségeit, felnőtteket is meg-
szégyenítő hősiességgel, példás fegyelemmel  
viselték az ovisok.

Az első meglepetés Budakeszin, megérke-
zéskor ért minket. A Vadasparkba vezető úto, 
a hosszú gyaloglás helyett, a létszám miatt 
ugyan két fordulóban, de lovas kocsin „repült” 
a csapat a célállomásig. Korai érkezésünknek 
köszönhetően, a nem zsúfolt főbejáratnál egy 
kedves néni szeretettel köszöntött. Az ismert 
sétányok helyett meglepetésünkre azonban, a 
Vadaspark egy elzárt területéhez vezető, nagy 
kapu irányába vezetett minket. Ekkor derült ki 
az igazi meglepetés! A 
budajenei nagycsopor-
tosok, a túravezető néni, 
Körmendi Csill, vezetésé-
vel, két expedíciós csapat-
ban világkörüli útra indul-
nak! Eközben ügyességi 
játékokon vesznek részt, 
melyen az eredeti fizető-
eszköz, a „fabatka” jár az 
ügyesek tarisznyájába. 

Megkezdődött Lilla és 
Bálint vezetésével, a gyerekek által választott 
Vulkán és Párduc nevű két csapat játékos ver-
senye és a túra, amelyen újabb és újabb rejt-
vényt kellett megoldani a játékok és a fantázia 
segítségével. Egy kis természettudományos 
bemelegítés – kontinensek, tengerek felisme-
rése, megnevezése, az egyenlítővel való játékos 
ismerkedés  után a különböző földrészeken élő 
állatok begyűjtése volt a feladat. Az életterek 
megnevezéséért újabb fabatka járt a csapatok-
nak. A gyerekek esetenként kimagasló színvo-
nalú válaszaikka, nagyon okosan és ügyesen 
teljesítették a feladatokat, melyért a sok fabat-
ka mellett, már az elején nagy dicséretet zse-
beltünk be. Ügyességi verseny keretében, az 
egyes országok apró zászlóinak begyűjtésével 
és az országok jelképeinek megnevezésével 
kapcsolatban is bizonyítottuk tudásunkat. A 
következő állomáson a sivatagi kígyókkal ta-
lálkoztunk, majd a mérsékelt éghajlati övben 
vadásztunk. Pihenésként nagy érdeklődéssel és 
nevetve hallgattuk, amint az óvó nénik Romhá-
nyi József vicces, a Teve fohásza című nyelvtö-
rőjét kórusban felolvasták. A gyerekek ezen az 
állomáson kiválóan sorolták a sivatag állatainak 
nevét és sokan tudták, hogy milyen az időjá-
rás arrafelé. A békamentéssel való ismerkedés 
és viszontagságai utá, a sarkvidékre érkezünk, 
ahol pingvineket etettünk, majd az utolsó állo-
máson az éhes gorillának gurítunk kókuszdiót. 

A napokig tartó esőzés miatt csúszós, né-
hol vadregényes túraösvényen – kisebb esé-
sektől eltekintve – baleset és kellemetlen ta-
pasztalatok nélkül, sok nevetéssel zárult a föld 
körüli utazás, melynek végén eredményhir-
detésre is sor került. Az ezüstérmes Vulkánok 
és az aranyérmes Párducok egymásnak gra-
tulálva megbeszélték, hogy a közös élmény, 
a megszerzett tudás révén a világkörüli túra 
mindenki számára emlékezetes marad. Szü-

lőként minden állomáson öröm volt nézni az 
ovis közösségfejlesztés és nevelés eredmé-
nyét, hiszen a gyerekek egymásra is figyelve, 
fegyelmezetten túrázva, egymást bíztatva, 
segítve, egy csapatként küzdöttek a sikerig. 
Emellett, a kérdésekre adott okos válaszok 
alapján meggyőződhettünk arról, hogy az is-
kolában is helyt fognak állni!

Csilla nénitől való búcsúzást követően,a 
tízóraizás és rövid pihenés mellett tekintve, 
hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, haza-
indulásig, a hagyományos, vadasparki sétára 
is lehetőség volt. A gyerekek, mint mindig, 
ezúttal is nagy érdeklődéssel, a földkörüli túra 
ellenére, a fáradság jelét nem mutatva, élve-

zettel gyönyörködtek az állatokban. Alaposan 
megnéztünk minden ketrecet, részletesen ta-
nulmányozva lakóit. A legemlékezetesebb lát-
nivalók között voltak a csíkos szőrmebundás 
kis vadmalacok. Apró, pici csülkeiken fürgén 
szaladgáltak, méretüket tekintve akkorák vol-
tak, mint egy negyed macska. Minden okuk 
megvolt a fürgeségre, mert papájuk nem túl 
kifinomult mozdulatokkal érdeklődött a kis-
malacok felől. Ezt persze kocamama nem néz-
te túl jó szemmel, és a gyanús mozdulatokra 
éktelen haragra gerjedt, és a zord vadkant 
eléggé megrendszabályozza. A malackák a 
kissé feszült légkörben egy ideig az anya lá-
bainál álltak tanácstalanul, majd amikor az 
hangos riadót fújt, a négy kismalac hatfelé 
spriccelt. Amint elmúlt a veszély, a malackák 
lelkesen, hangosan cuppogva szopiztak. A 
gyerekek kacagva, tátott szájjal nézték a ki-
sebb családi perpatvart, melytől eltekintve, a 
látogatók nagy megelégedésére, teljes volt az 
összhang malacéknál.

A csodálatos és emlékezetes túrát a róka-
odú, a hiúz és a baromfiudvar megtekintésé-
vel zárta a csapat, majd Suba fehér puli kutyus 
kíséretében a Lepke és Gyöngy nevű lovacs-
kákból álló, kétlovas „hintó” a buszmegállóig 
vitte a kirándulókat, ahol rövid várakozást kö-
vetően, a menetrend szerinti járattal, sok em-
lékkel, tapasztalattal és élménnyel hazaindult 
a Pillangó csoport. Az óvodában várta már a 
gyerekeket a finom ebéd, így a buszon elcsen-
desült gyereksereg, akárcsak otthon, ebéd 
közben izgatottan mesélni kezdte élményeit. 

A foglalkozás elérte célját, a csacsogó, csi-
vitelő csapat minden kis tagja a csendes pi-
henőn ezúttal, örömmel és gyorsan hajtotta 
álomra fejét.

Köszönjük a túrát!
2013. 06. 07. Szülő - Cser Krisztina

  Világkörüli úton 
a Pillangó Csoport

Elballagtak!
Május 18. fél 11. Kellemes tavaszi idő. Az óvoda 

termei és bejárata odaadó munkával, pazarul 

feldíszítve virággal.
Kint állunk mi szülők, várakozunk gyerme-

keink, a Misi-mókus csoport évzárójára és egy-
ben közülük 12 kisgyermek ballagására. 

Bent aztán bőven kapunk ízelítőt gyerme-
keink ügyességéből, tehetségéből és fegyel-
mezettségéből. A hosszú versek, valamint – 
német és magyar - énekek, az előadásuk mód-
ja, szervezettsége, a gyerekek önállósága ámu-
latba ejtenek. Aztán bejelenti Vali néni a várva 
várt eseményt és kezdetét veszi a ballagás.
Felcsendülnek a jól ismert De nehéz az iskola-
táska című szám bevezető akkordjai, amelyre a 
csoport fiatalabb, még nem ballagó gyermekei 
egyenként elballagó társaik nyakába akasztják 
a szülők által szeretettel meghímzett, útravaló-
val telerakott tarisznyákat és átadnak egy-egy 
szál fehér szegfűt is.

Aztán következik a virágból kirakott óriás-
hatoson való átlépés, jelezve azt, hogy gyer-
mekeink iskoláskorúak lettek és innen tovább 
kell indulniuk. De ekkor már mindenki sír: mi, 
szülők, nagyszülők és a 

gyermekeinket elballagtató, velük együtt a 
hatoson áthaladó, óvó nénik, Vali néni, Tünde 
néni és Regina dadus néni is. Arra gondolok, 
hogy milyen jó érzés, hogy ilyen odaadó és 
szerető pedagógusokra voltak gyermekeim/
ink bízva. Hálával tölt el, hogy ők formálták és 
gazdagították a kis lelkivilágukat, személyisé-
güket.

Arra gondolok, hogy mennyi tudást, meny-
nyi készséget, mennyi értéket és kincset kap-
tak itt, amit hordoznak magukban egész éle-
tükben.

Arra is, hogy milyen jó, hogy megtanították 
őket, hogy hogyan kell közösségben lenni egy-
mással. Egymásra figyelni, a másikat segíteni, 
a másikért aggódni, vagy, hogy hogyan kell a 
másiktól bocsánatot kérni. Arra, hogy jó volt 
Veletek, kedves szülőtársak, részt vettünk egy-
más életében, sokat kaptunk egymástól.  És ez 
nem is kell, hogy megváltozzon!

Tudtuk egymás gyerekeit is szeretni és cso-
dálni. Ha arra gondolok, hogy itt vége drága 
gyermekeim önfeledt kisgyerekkorának, és 
hogy milyen gyorsan elröppent az idő, meg-
sajdul a szívem. A gyerekek közben leülnek a 
szépen megterített asztalokhoz, hogy elköltsék 
az ünnepi süteményeket. Mi felnőttek közben 
megköszönjük az óvó nénik, Regina néni és 
óvodavezetőnk, Ani néni munkáját és……..

……fájó szívvel elbúcsúzunk Vali néninktől, 
aki ezzel az évvel befejezi több mint négy év-
tizedes óvodapedagógusi pályáját, amelynek 
a mi gyermekeink is részesei lehettek. (Külö-
nösen megható pillanat volt, amikor apuka és 
lánya közös óvó nénijével, Vali nénivel meg-
örökítődött.)

Mindent köszönök/ünk!!!
Zára Ági



Seregélyesen, 
és nem 
fecskésen
Idén iskolánk két 3. osz-

tálya együtt ment Sere-
gélyesre erdei iskolába. A 
tábor témája a Velencei-tó 
állat-és növényvilága, ne-
vezetességei, a vízpart és 
víz védelme volt. A gye-
rekek színes gyűjtőmunkával 
és előadással készültek ezek bemuta-
tására. Szakemberek segítségével ismerkedtek 
meg a patak gerinctelen élővilágával, és a vizeket szeny-
nyező anyagokkal. Sokat játszottak, kirándultak a friss levegőn, és 
szép alkotások születtek a kézműves foglalkozásokon. Este meseelőadásaikkal 
szórakoztatták egymást. A gyerekek a közösen töltött három nap alatt sok új élményt 
szereztek, és még jobban megismerték a másik osztályt is.

Miénk a vár − 
azaz 
kirándul a 4. A.
Idén Drégelypalánkra vezetett utunk, 

ahol kincskereső túrán vehettünk részt, 
melyen a török és magyar csapatok élet-
re szóló barátságot kötöttek egymással. 
Később zokni-háború tört ki a csapatok 
között, melyben szerencsére senki sem 
sérült meg. Kézműves foglalkozáson bőr-
karkötőt készítettünk és kulcstartót, majd 

megnézhettük a magyarok rózsájának, Szent Erzsébetnek az ereklyéjét. Felfedeztük a no-
mád tábor varázslatos világát állataival és játékaival, ahol íjászkodtunk, de nem az állatokra 
lőttünk. Az éjszaka sötét leple alatt megrohamoztuk Drégely várát és be is vettük. Visszafelé 
fáklyákkal a kezünkben mérhetetlen kitartásunkról tettünk tanúságot. A kirándulás végéről 
nem hiányozhatott kedves játékunk, a méta sem.

„Mi egy igazi jó közösség vagyunk”−- mondták másnap a gyerekek.

Erdei Iskola  
8. osztály
Május 16-18-áin a 8. osztály Pálkövén, a Ba-

laton partján élvezhette az erdei iskolát. 
Badacsonyban egy geobotanikai tanösvényt 
jártunk be, ahol ráültünk a Rózsa-kőre, hogy 
szerelmesek legyünk. A Káli-medencében 
gyönyörű helyeket láttunk: Hegyestűn a ba-
zalthegyet, a Kornyi-tavat, Szentbékkállán a 
kőtengert, a salföldi majorban az őshonos 
állatfajtákat simogathattuk, Kékkúton meg-
kóstoltuk az ott eredő ásványvizet. Lovas 
kocsikáztunk Ábrahámhegyen, a Tapolcai-ta-
vasbarlangban csónakáztunk, ahol a víz által 
a mészkőbe vájt járatokban kanyarogtunk a 
ladikjainkkal. Részt vettünk egy érdekes, inter-
aktív foglalkozáson is a balatoni halászatról és 
halfajtákról Bodó Iván előadásában. Kézmű-
ves foglalkozás keretében színes, gyönggyel 
díszített karkötőket készítettünk. Az esti szám-
háborúzás volt a legizgalmasabb. 

                                                           

                                                                 KIRÁNDUL 
       AZ ISKOLA
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2. osztály erdei iskola…
Május 27-én, hétfőn indult útnak a két második osztály 

a tarjáni Német Nemzetiségi Ifjúsági Táborba. Progra-
munkban szerepelt többek között egy erdei felfedező túra, 
melyre Bandi bácsi vezetésével mentünk, és segítségével 
megismertük a nevét minden fűnek-fának, tücsöknek-bogár-
nak.  A gyerekek, fejükön útilapu levelekkel, kezükben pipacs-
babával és mezei virágcsokorral figyelték a természet csodáit. 

Egy másik, érdekes programunk a tarjáni Tájházba vezetett, 
ahol a gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a már tanórákon 
hallottakat (Honismeret, Környezetismeret) és örültek, ha vala-
mire tudták a helyes választ. Második nap délután lovas kocsi-
val mentünk be Tarjánba, és lelassítva a forgalmat, minden au-
tósnak és biciklisnek integettünk, míg visszaértünk a táborba. 

Nagyon finomakat ettünk, de mégis a legfinomabb a gye-
rekek saját keze által elkészített nudli volt. Jött a faluból Marika 
néni, és beavatott minket a nudlikészítés fortélyaiba, miköz-
ben velünk énekelte a régi és új tábori dalokat. Mondhatom, 
nagyon hangulatos ebédkészítés volt, és a nudli is elfogyott 
mind egy szálig, szó szerint!

Természetesen a vetélkedők, sportversenyek és rajzverse-
nyek sem maradhattak el, melyben 9 csapat versenyzett. Da-
lolva hagytuk ott Tarjánt, de elhoztuk magunkkal a szívünkben 
az emlékeket, és még sokáig fogjuk emelgetni, szerintem egé-
szen a jövő évi erdei iskoláig!

Ünnepi ajándék
Március 15-i ünnepi műsoráért a két negyedikes osztály idén is 

nagylelkű ajándékban részesült. Egy egynapos kirándulás kereté-
ben ellátogattunk Bábolnára, a Nemzeti Ménesbirtokra és a Monostori 
Erődbe.

A túra csodálatosan sikerült, erről árulkodnak a tanulók által írt 
élménybeszámolók, melyek közül néhányat idézek.” „Először is egy 
múzeumba mentünk, ahol egy bácsi elmesélte az egész történetet 
Magyarországról, meg a lovakról, ló- és lovasversenyekről, lovasokról, 
rekordokról és Bábolnáról. Simogathattunk paripákat és ülhettünk föl 
lovas kocsikr ...” (Bek-Balla Flóra )  Egy bácsi bemutatta nekünk az arab 
és az angol telivér lovak jellemzőit. Megismertette velünk Kincsem éle-
tét és a lótartás rejtélyeit.” / Végh Éva és János / ...” Olyan sok szép kép, 
díj és egy szép lócsontváz volt ot.…”/(Bíró Boglárka .” Utána elmentünk 
a Komáromi Erődhöz, ami nagyon nagy volt, de ehhez képest az ide-
genvezetőnk mindenhol körbevezetett. Nekem az tetszett a legjobban, 
amikor azt mondta Attila bácsi, hogy a kazamatákban menjünk be az 
egyik járaton − mert 3 volt −-és mi lányok azt hittük, hogy ha rossz úton 
megyünk, akkor elveszünk. Persze mindegyik út ugyanoda vezetett, de 
mi ezt nem tudtuk...és közben Attila bácsi direkt ijesztgetett minket, 

mintha véletlenül csinálta volna.” / Bek-Balla Flóra / ...” Annyira nem is 
ijedtem meg, amikor megijesztettél a sötétben (1-0 nekem). A Ménes-
birtok volt viszont a legeslegjobb. Gyönyörű magas, néhány apró  Réka 
lova/,egészséges és büszke lóval találkoztunk, simogattuk őket.

Feledhetetlen élmény volt nekünk! Köszönjük szépen, csodaszép 
volt!”  Tolnay Dorka

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Budajenői Önkormányzatnak, 
hogy nagyfokú anyagi támogatásával lehetővé tette kirándulásunkat, 
valamint a ProBudajenő Egyesületnek, akik támogatásuk mellett a szer-
vezésben is részt vállaltak, illetve Bozzai Attilának, aki igen kedves és 
tájékozott idegenvezetőnk volt az egész út folyamán.

                                                      Csereklyei Dánielné, Kozma Éva Petra 
és a két negyedikes osztály

A Szülői Szervezet vezetőjének köszöntője 
pedagógusnap alkalmából

Szeretettel köszöntöm a tisztelt ünnepelteket, 
a pedagógusokat, a kedves szülőket és titeket, 

gyerekeket!
Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy immáron 

sokadszor, de a mai napon utoljára, megnyithatom 
ezt a rendezvényt.

Mit is szeretnénk a mai napon? Megköszönni a 
tanároknak a szeretetet, türelmet, fáradozást, kellő 
szigort és megbocsátást, a sok felkészülést, tudást, 
humort és vidámságot, melyet a diákok kapnak eb-
ben az iskolában.

Örülök, hogy a sok évvel ezelőtti ötlet −hogy ez 
egy igazi meglepetés műsor legyen −  megvalósult, 
sőt hagyománnyá vált. Itt szeretném külön megkö-
szönni a szülőknek, akik idejüket, energiájukat nem 
kímélve, mindig újabb és újabb fantasztikus ötleteikkel 
igazán változatos és színvonalas műsort tanítanak be.

Úgy gondolom, hogy ami jól bevált és működik, azt 
folytatni kell. Természetesen lehet mindig újat keresni, 
vagy a régin javítani, változtatni.

Dr. Kisfalvi Csilla
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Ádám 
András, 
a budajenői 
Általános Iskola tanulója, 
a 2013. május 11-én 
megrendezett Aradi Jenő 
megyei rajzversenyen,  
az 5. osztályosok között,  
színes csendélet  
kategóriában I. helyezést 
ért el.

Az iskola fejlesztésének egy újabb sza-
kasza fejeződött be. A már minden 

igényt kiszolgáló tornaterem, az akadály-
mentesített iskola és udvar, az új játszótér 
után, a diákok átvehették a felújított és át-
rendezett új sportudvart.

Rugalmas futópálya, távolugrógödör, 
szépen felfestett kézilabda és röplabda 

pálya, új kapuk, kosárlabda palánk. Rende-
zett külső falak, magasított kerítés, világí-
tás és tágas lelátók biztosítják a játéklehe-
tőségeket.

Minden adott, hogy a gyerekek moz-
gásigényét ki tudjuk elégíteni és eleget 
tegyünk a mindennapos testnevelés célki-
tűzéseinek megvalósításához.

Köszönjük a Budajenői Önkormány-
zatnak ezt az újabb fejlesztést, amit úgy 
érzünk, hogy iskolánk tanulói nagyon is 
kiérdemeltek, sportos aktivitásukkal, hoz-
záállásukkal.

Póka György, testnevelő

    Köszöntjük 
pedagógusainkat
Május 31-én délutánra pedagógusnap alkalmából meg-

hívást kaptak az óvoda és iskola dolgozói. A találkozó 
jó hangulatához hozzájárultak a finom ételek, polgármes-
ter úr kedves, munkánkat méltató szavai és az óvónők által 
„eszperente nyelven lejegyzett rejtelmek”.

Köszönjük a Budajenői Önkormányzat és a KIK támogatását.
Külön köszönet a Budajenői Önkormányzatnak, mely ugyan 

már nem fenntartó intézményünk, mégis fontosnak találta, 
hogy Erzsébet-utalvány formájában megköszönje pedagógusi 
munkánkat.

Új sportudvar 
átadása a Budajenői Általános Iskolában 

Egyéni csoportos ANGOL oktatás Budajenőn 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777
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Az előkelő harmadik helyet sikerült megsze-
reznie a Budajenő Kempo Klubnak a Felcsú-

ton rendezett nyílt nemzetközi viadalon. 
A jenei harcosok tizennégyszer állhattak fel a 

dobogó valamely fokára az eredményhirdetés 
során.

5 arany-, 8 ezüst- és 1 bronzérmet szorgos-
kodtak össze a Budajenő Kempo Klub tanít-
ványai az immár kilencedik alkalommal életre 
hívott Felcsút Kupa Nyílt Nemzetközi Kempo 
Bajnokságon. Németh István és Lacza Ádám Illés 
csapata hét fővel képviselte a települést a Fejér 
megyei megmérettetésen. 

Közülük Lacza Ábel örülhetett a leginkább, 
aki három kategóriából egyikben sem talált 
legyőzőre. A light- és semi contact, valamint a 
chikara kurabe versenyszámban is ő bizonyult a 
legjobbnak.

Megyeri Szabina és Szabó Roxána szintén 
gazdagodott egy-egy arany színű medáliával. 
Továbbá előbbi kempóka kettő, utóbbi egy 
ezüsttel is bővítette az otthoni éremkollekcióját.

Karácsonyi Krisztián és Fülöp Márk két-két, 
Nagy Dzsenifer egy második helyezést ért el, 
míg Bartha Boglárka egy harmadik hellyel fejez-
te be szereplését az idei Felcsút Kupán.

 
EREDMÉNYEK:

LACZA ÁBEL 
(1. hely: light contact, semi contact,  
chikara kurabe -30 kg)
SZABÓ ROXÁNA 
(1. hely formagyakorlat, 2. hely light contact)
MEGYERI SZABINA
(1. hely light contact, 2. hely semi contact és 
chikara kurabe)
KARÁCSONYI KRISZTIÁN
(2. hely light és semi contact -65 kg)

FÜLÖP MÁRK 
(2. hely formagyakorlat  
és light contact -50 kg)
NAGY DZSENIFER
 (2. hely formagyakorlat)
BARTHA BOGLÁRKA 
(3. hely formagyakorlat)

 

A Budajenő Kempo Kupa után a felcsúti verseny 
volt a következő, szám szerint a második fordu-
lója az országos kempo bajnokságnak.

Gratulálunk a harcosoknak a remek eredmé-
nyekhez!

Lacza Ádám Illés
alelnök

Budajenő Kempo Klub

A harmadik  
Budajenő Kempo Kupa 
nagyon  
szép eredményekkel 
zárult a hazai csapat 
részéről! 

A 2013-as versenyen, mely országos baj-
noki forduló volt, 14 csapat közel más-

félszáz versenyzője vett részt. A haza csapa-
tot Németh István készítette fel. A technika 
számok mellett küzdelmi versenyszámok is 
szerepeltek a versenyen, ahol több a török-
országi vbn helyezett kempoka is indult.

 
EREDMÉNYEINK:

FORMAGYAKORLAT:              
Bartha Boglárka 
1. hely, női 14-16 éves korosztály
Nagy Dzsenifer 
2. hely, női 14-16 éves korosztály
Fülöp Márk 
2. hely, férfi 14-16 éves korosztály

 ÖNVÉDELEM:                      
Fülöp Márk 
2. hely. férfi 14-16 éves kcs.

LIGHT KONTAKT:                   
Megyeri Szabina 1. hely, női 14-16 éves kcs.
Lacza Ábel 2. hely,. 10-12 éves kcs. -35 kg
Fülöp Márk 2. hely, 14-16 éves kcs., - 55 kg
Karácsonyi Krisztián 3. hely, 14-16 éves kcs, 
– 65 kg

CHIKARA KURABE:                
Osvald László 1. hely, +38 éves kcs, -90 kg
ifj. Osvald László 2. hely, -7 éves kcs, - 25 kg
Lacza Ábel 2. hely, 10-12 éves kcs., -35 kg
Dr. Sipos Ottó 2. hely, + 38 éves kcs, -90 kg

FULL KONTAKT  
Karácsonyi Krisztián 
1. hely, 14-16 éves kcs. -65 kg

 
A csapatversenyt a szigethalmi Dojo Lovász 
csapata nyerte, megelőzve a Jász Kempo 
Klubot és a Budajenő Kempo Klubot!

Gratulálunk minden harcosnak!

További információk a  
www.hungariankempo.hu oldalon és a 

klub honlapján a www.bjkempo.hu oldalon 
illetve a facebook oldalunkon!

 

Hajrá Budajenő!

Lacza Ádám Illés
alelnök

Budajenő Kempo Klub Se.

 Bronzérmes helyen zárt csapatversenyben a 

Budajenő Kempo Klub 
 Felcsúton
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