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Üdvözlöm!

Engedje meg, hogy bemutassam cé-
ge  met és az ott készített termékeimet. 
A műhe ly szigorú gyártási szabályok nak 
megfele lő en felszerelt üzem, mely lehe-
tő vé teszi olyan hőszigetelt nyílás zárók 
gyártását, amelyek IV68, illetve IV78 mm 
rétegragasztott, két- vagy há  r om  rétegű 
üvegszer kezettel készülhet nek. Termé-
szetesen ren del keznek EMI minősí tés sel, 
valamint TVB bizonyítvánnyal, ezért az 
itt készült ablakok és ajtók CE-jellel 
kerülnek forgalomba.

A mai szigorú hőszigetelési kritériumok-
nak megfelelő új ház építéséhez, illetve 
műemlék jellegű épületek felújításához 
aján lom az általam készített két- és 
háromrétegű üvegezésű termékeimet.

Amennyiben többet szeretne tud ni a 
ter mékeimről, kérem, keressen meg 
elérhetőségeimen!

Szabó Tamás 
ASZTALOSMESTER

A PERBÁLABLAK TULAJDONOSA

PERBÁL ABL AK
w w w . p e r b a l a b l a k . h u

PERBÁLABLAK
w w w . p e r b a l a b l a k . h u

mobil: 06 20 385-3187

műhelytelefon: 06 26 370-280

e-mail: perbalablak@t-online.hu

műhelycím: 2074 PERBÁL, FŐ ÚT 70.
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Az elmúlt 2013-as esztendő számos je-
lentős változást hozott a közigazgatás 

területén. Megalakultak a járási hivatalok, 
az oktatás-nevelés fenntartói irányítása 
kikerült az önkormányzatok kezéből. Át-
alakult az önkormányzatok támogatási 
rendszere. Ezen felül a mi településünket 
még az is érintette − mivel kettőezer fő 
alatti a település lakossága −, hogy meg 
kellett alakítanunk a Tökkel és Remete-
szőlőssel közösen a Budajenői Közös Ön-
kormányzati Hivatalt. Ezek az egy időben 
bevezetett változások egyenként is nagy 
jelentőségűek. Az önkormányzatunknak és 
a hivatalnak a jelentős változásoktól füg-
getlenül biztosítani kellett a település napi 
működtetését, és az ügyfelek igényeinek 
kiszolgálását. Mindezekkel párhuzamosan 
a költségvetés egyensúlyban tartása ér-
dekében jelentős lépéseket tettünk a kint-
lévőségeink behajtása érdekében. Több 
előterjesztést tettünk az ágazati miniszté-
riumok felé a minket hátrányosan érintő 
új támogatási rendszer központi kompen-
zálása érdekében, aminek eredményeként 
a helyi iparűzési adóból megvont beszá-
mítási összeget az év végén visszautalták 
számunkra. Az önkormányzat megbízha-
tó működésének köszönhetően nőtt az 
iparűzésiadó-bevételünk, országos szinten 
is jelentős MKB Lízing cég nagy mennyisé-
gű gépjármű parkkal Budajenőre helyezte 
székhelyét. Ehhez a pozitív eredményhez 
hozzájárult néhány, Budajenőhöz lojális 
helyi polgár is, akik önzetlenül vitték tele-
pülésünk jó hírét. A nem kevés problémá-
val és új kihívásokkal induló 2013-as esz-
tendő fokozott elszántságot provokált ki 
belőlünk, aminek eredményeként elmond-
hatjuk, a ciklus legstabilabb évét zártuk. 
Figyelemmel a 2014. évi tervezett fejlesz-
tésekre, az előzőekben általam felsorolt 
erőfeszítések és a takarékos gazdálkodás 
eredményeként a 2013-as évet több mint 
70millió forint átnyúló tétellel zártuk.

 A februárban elfogadott költ-
ségvetés 2014. évben megnyugtató képet 
mutat. A több mint 500 millió forint felet-
ti költségvetés biztosítja a település stabil 
működtetését, és − a betervezett fejleszté-
seken túli esetleges pályázati lehetőségek 
esetén − a részünkről biztosítandó önrészt. 
Hozzá tudunk járulni a civil szervezete-
ink és sportegyesületeink működésének 
támogatásához. Tavaly 1 millió forinttal, 
idén 2 millió forinttal járulunk hozzá az 
egyházközség rendezvénytermének kivi-
telezéséhez. Norvég pályázaton indulunk 
100 millió forintos támogatásért a Magtár 
meglévő terve alapján az első és második 
szint rendbehozatalára. Az idén fokozato-
san elkezdjük a Művelődési Ház Hagyo-
mányőrzők Házára történő jelentős átala-
kítását, amit a kulturális hagyományőrző 
egyesületeink részére használatra terve-
zünk átadni. Elvégezzük a Fő utca végének 

felújítását és a Kis köz mart aszfaltos javítá-
sát. Befejezzük a Fő út félbehagyott, rész-
ben bedőlt vízelvezető árok rendbetételét. 
Az elkészült tervek alapján megépítjük a 
Patak utcát a Kossuth úti csatlakozással 
és gyalogátkelőhellyel. Befejezzük a Sport 
utca felújítását a Patak utcai csatlakozásig. 
Megépítjük a járdát a Rozmaring utcától 
a Patak utcáig. Csatlakozva az új, Kossuth 
úton átvezető gyalogátkelőhelyhez, tele-
pülésünk a Rozmaring utcától a Vadvirág 
utcáig teljes hosszában gyalogosan biz-
tonságosan járható lesz. A Hilltop sétány 
melletti árokrendszert felmérjük, és a le-
hetőségek függvényében stabilizáljuk. A 
végleges megoldás a következő évre tűnik 
reálisnak. Megállapodás körvonalazódik a 
Nyakas Kft-vel hungaricum minőségű pá-
linka főzde és bemutató terem kialakítása 
a Templomvölgy-lakópark pincesorán, a 
későbbiekben kialakítandó vendégházak-
kal. Az elkövetkezendő években reális le-
het egy Templomvölgy-Borház kialakítása 
más jelentős borvidékekhez hasonlóan, a 
hagyaték eljárás alatt álló Gál majorban. 
Elképzelhető megegyezés a leendő örökö-
sökkel a jelentős tartozás és önkormány-
zati jelzálog okán, esetleg közös hármas 
működtetéssel. Az idén természetesen a 
közös megállapodásig juthatunk el, és a 
megvalósulás csak ez után lehetséges.

Az általam felsorolt fejlesztések kivite-
lezése és részbeni megoldása komoly ter-

helést jelent számunkra. Az elmúlt évben 
jelentős erőfeszítést tettünk azért, hogy 
megteremtsük a 2014-es fejlesztések reális 
esélyét. Ebben az évben mindent meg kell 
tennünk azért, hogy azok meg is valósulja-
nak. Ezt olyan körülmények között kell az 
önkormányzatnak és a hivatalnak megol-
dani, hogy a választások éve van, és három 
választást is le kell bonyolítani úgy, hogy az 
emberek napi ügyeit is kezelni kell. Az élet 
napi dolgai pedig nem állnak meg. Ezek 
a fejlesztések hozzájárulnak a település 
megbízhatóbb működtetéséhez és az itt 
lakók életkörülményeinek javulásához. Az 
organikusan egymásra épülő fejlesztések 
eredményeként a település fokozatosan, 
egyre élhetőbbé válik. Ideális helyen meg-
nyílik a gyógyszertárunk. Reményeink sze-
rint előbb-utóbb az új óvoda is elkészülhet, 
és akkor lesz egy központi helyen lévő ki-
sebb szolgáltatóházunk is. A településünk 
összességében az egyik legrendezettebb 
a régióban, nem jelenti azt, hogy egyes 
részeken ne lenne javítanivaló. Ami rész-
ben múlhat az önkormányzaton, de rész-
ben az ott lakók hozzáállásán is. A túlzott 
igényeket nem támogatjuk, de a jogosak 
megvalósítására törekszünk. Az viszont el-
engedhetetlen, hogy becsüljük meg a lét-
rehozott értékeinket, mert azok a mi közös 
hozzájárulásunkkal és erőfeszítésünk árán 
valósulhattak meg.

Budai István, polgármester

 Polgármester válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. MÁRCIUS 27-EI ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

ELŐZETES EGYEZTETÉS BERUHÁ-
ZÁS TÁMOGATÁSÁRÓL
A képviselő-testület település-
rendezési szerződéskötés elő-
készítéséről határozott a Szőlő-
domb II.-n elhelyezkedő pincék 
hasznosításáról a beruházni 
szándékozó Nyakas Kft.-vel a 
településfejlesztési céljai meg-
valósítása érdekében. 

ÁLLÁSFOGLALÁS KONCESZ-
SZIÓS SZERZŐDÉS ADÓSSÁG-
KONSZOLIDÁCIÓ KERETÉBEN 
TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉRE
A koncessziós szerződés kere-
tében megvalósított, az önkor-
mányzat kötelező feladatai közé 
tartozó beruházások− hasonló-
an, mint a banki hitelek esetén −, 
állam általi átvállalása indokolt. 
A képviselő-testület határozatot 
hozott korábbi állásfoglalása ki-
egészítéséről és megküldéséről 
a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um és Miniszterelnökséget ve-
zető államtitkár részére 

MEGÁLLAPODÁS KIEMELT 
SPORTTEVÉKENYSÉGEK TÁ-
MOGATÁSÁRA
A képviselő-testület hozzájárul 
kiemelt alapítványi támogatásá-
hoz. Célja az állami támogatási 
rendszer hiányterületein mű-
ködő szervezetek támogatása, 
elsősorban az oktatás, a kultúra 
és a sport területein. Budajenő 
Község Képviselő-testülete a tá-
mogatási szerződés elfogadásá-
ról döntött.

HATÁROZATOK KIEGÉSZÍTÉSE
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozat-
ban elfogadta, hogy a koráb-
ban meghozott z57/2013. (VI. 
26.) és z75/2013. (IX. 19.) számú 
határozatainak indokolásának 
első bekezdését kijavítja, és az 
alapján a polgármester átruhá-
zott hatáskörében meghozott, 
3476/2012. számú döntésének 
indokolásának első bekezdését 
megváltoztatja.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. MÁRCIUS 27-EI NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI  
TERVÉNEK ELFOGADÁSA
A képviselő-testület a 2014. évi köz-
beszerzési terv elfogadásáról dön-
tött, mert a Patak utcai útépítés és 
az ahhoz kapcsolódó munkálatok 
összes költsége meghaladja a köz-
beszerzési értékhatárt.

I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 
PÁLYÁZAT
A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy indulni kíván „Az első világhá-
ború történelmi emlékeit őrző em-
lékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása” témában a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány által 
kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton.

ÖNKORMÁNYZATI  
ÉS SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ  
DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 2013. 
évben megállapított és elfogadott 
önkormányzati és szerződésen ala-
puló díjak változatlanul hagyásáról 
döntött.

AZ IGAZGATÁSI  
SZÜNETRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MEGALKOTÁSA
A közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló törvény, valamint 
kormányzati döntések is tesznek 
ajánlásokat az igazgatási szünet el-
rendelésére vonatkozóan. A munka-
vállalók éves rendes szabadságának 
kiadása – a hivatal kis létszámára 
tekintettel − minden évben nagy 
nehézségbe ütközik. Az igazgatási 
szünet időtartama alatt a munkál-
tatónak ki kell adni a szabadságot, 
illetve a köztisztviselő köteles a sza-
badsága egy részét ezen időszakra 
időzíteni, így elkerülhető a ki nem 
vett szabadságok nagymértékű fel-
torlódása. A képviselő-testület az 
idei évben is megalkotta az igaz-
gatási szünet elrendeléséről szóló 
rendeletet, ami alapján az igazgatási 
szünet:
a nyári időszakban 2014. július 21. 
napjától 2014. augusztus 1. napjáig,
a téli időszakban 2014. december 22. 
napjától 2015. január 2. napjáig tart.

BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNY-
ZATI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA
A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását a 
közterület-felügyelet, a munkáltatói 
jogok, a tagok által fizetendő díjak, 
valamint a csatlakozás és kiválás 
időpontjának változása miatt szük-
séges volt újra módosítani. Budajenő 
Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadja.

BUDAJENŐI NÉMET 
 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT-
TAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS 
FELÜLVIZSGÁLATA
Az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata is minden évben kö-
telező feladat. A két önkormányzat 
közötti együttműködés kölcsönösen 
segítő és zökkenőmentes, a hivatal 
− a hatályos együttműködési megál-
lapodás szabályait betartva − jogilag 
és ügyvitelig eredményesen segíti a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
munkáját. A képviselő-testület felül-
vizsgálta az önkormányzat és a Bu-
dajenői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat által megkötött és jelenleg 
is hatályos Együttműködési megál-
lapodást, és egyetértésben a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal azt 
változatlanul fenntartja.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA
A jogszabályi változás értelmében 
az alaptevékenységek besorolását 
eddig biztosító államháztartási szak-
feladat kódok helyett új, kormányzati 
funkció kódokat kell használni, ezért 
szükséges a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló rendeletünk 
módosítása, amelyet Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testü-
lete elfogadott.

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAP-
VETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
Az elmúlt évben került sor a teme-
tőkről és a temetkezési tevékeny-
ségről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. A közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló rendeletünk 
felülvizsgálatakor merült fel, hogy 
a temető rendelet változása miatt 
a közösségi rendelet módosítása is 
szükséges a változások átvezetése 
érdekében. A képviselő-testület a 
rendeletmódosítást elfogadta.

ÉLELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS TÉRÍ-
TÉSI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Tekintettel a 2013. évi, viszonylag 
magas térítési díjak emelésére, vala-

mint az érintettekkel történt egyez-
tetésekre, az idei esztendőben nem 
indokolt az élelmezési térítési díjak 
megemelése. Budajenő Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
az alkalmazandó élelmezési nyers-
anyagnormát a 2013. évi normával 
egyezően határozta meg, ezért a 
20/2013. (III. 21.) számú határozatát 
hatályában fenntartja.
A szociális igazgatásról és a szociá-
lis ellátásokról szóló törvény alapján 
a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételé-
ről, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat mint az önkormányzati 
társulás által fenntartott intézmény 
útján gondoskodik; és a fizetendő 
térítési díjakról, a társulási megálla-
podás szerint mint kijelölt települési 
önkormányzat Budakeszi Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
rendeletet alkot. A képviselő-testü-
let a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) által fenntartott HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
2014. évi intézményi és személyi té-
rítési díjának megállapításáról szóló 
rendeletet javasolja megalkotni Bu-
dakeszi Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének.

DÖNTÉS A NORVÉG PÁLYÁZAT 
BEADÁSÁRÓL
Budajenő község településfejlesztési 
koncepciójában meghatározott cél a 
magtár épület közösségi célú funkci-
óval történő hasznosítása. 2012. év-
ben elkészült a magtár felújítási ter-
ve. Az épület részbeni felújítására és 
hasznosítására az elkészült, engedé-
lyes terv alapján és az „EGT és Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok 
2009−2014, Kulturális és természeti 
örökség megőrzése és felújítása, vi-
déki kulturális és természeti örökség 
megőrzése” c. intézkedés pályázati 
felhívás szerint lehetőség van vissza 
nem térítendő támogatásra pályázni. 
Budajenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a műemlék 
magtár épület közösségi célú hasz-
nálata, megjelenésének méltó álla-
potba hozása érdekében a pályáza-
ton való részvételről határozott.

ZSÁMBÉKI-MEDENCE REGIONÁ-
LIS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
A Zsámbéki-medence Regionális 
Területfejlesztési Tanács a társulási 
tanács megállapodás módosításá-
ról döntött. A határozati javaslatok 
lényege, hogy elektronikusan is le-
hessen az üléseket összehívni. Bu-
dajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a megállapodás 
módosítását elfogadta, továbbá fel-
hatalmazta a polgármestert a társu-
lási megállapodás aláírására.

A nyílt jegyzőkönyv és a rendele-
tek honlapunkon megtekinthetők.
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Budajenő Község Önkormányzata szer-
vezésében az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharcra emlékezve, március 
15-ei nemzeti ünnepünket az Általános 
Iskola tornatermében tartottuk meg. A 
rendezvényt Budai István polgármester úr 
ünnepi beszéde nyitotta meg. Beszédében 
méltatta az ünnep kiemelt jelentőségét a 
magyar nemzet történelmében. A mai, fe-
szültséggel teli világunkban fontos a nem-
zeti összetartozás a határon innen és hatá-
ron túl. Az ünnep üzenete a szabadság és a 
nemzeti egység jelentősége. Ezt követően 
került sor a szokásos Budajenőért Kitünte-
tés átadására. A képviselő-testület döntése 
alapján a Budajenői Hagyományőrző Dal-
kör részesült elismerésben. A kitüntetési 
oklevelet és emlékérmet az önkormány-
zat nevében a polgármester úr adta át 
Maracska Károlynénak, a dalkör vezetőjé-
nek, továbbá egy-egy szál virág kíséreté-

Ünnepeltünk
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ben a dalkör minden tagja átvett egy em-
léklapot hagyományőrző tevékenységük 
elismeréseként. Az átadás után Maracska 
Károlyné a dalkör nevében megköszönte 
a kitüntetést.

Ünnepi rendezvényünket − a szokások-
hoz híven − az általános iskola negyedik 
osztályos tanulóinak igen magas színvona-
lú előadása színesítette. Ezúton is gratulá-
lunk a lelkesen szereplő gyerekeknek és a 
felkészítő tanároknak.

A sikeres műsor után a népes ünneplő 
közönség énekelve vonult át a templom 
előtti hősi emlékműhöz, a koszorúzás hely-
színére. Az emlékezés koszorúit elhelyez-
ték: Budajenő Község Önkormányzata, Bu-
dajenői Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Budajenői Általános Iskola, Budajenői 
Óvoda, Budajenő−Telki Székely Társulat, 
Budajenői Nőklub, Budajenő−Telki Gábor 
Áron Székely Baráti Kör, Dombtető Lakó-
egyesület.

A Gábor atya által celebrált ünnepi 
szentmisére este 18.00 órakor került sor a 
Péter-Pál- templomban.

Esküszünk ...
Március 15-ére idén is a negye-

dikesek készültek. Blaskó Szilvi 
néni és Neszti néni segítségével har-
mincnégyen szerepeltünk. A próbák 
általában nehezen mentek, mert be-
tegség miatt gyakran hiányzott valaki. 
Mindannyiunknak az a rész tetszett leg-
jobban, amikor Benedek a Nemzeti dalt 
énekelte, mi pedig a refrénnél bekap-
csolódva együtt esküdtünk a magyar 
szabadságra. Végül minden nagyon jól 
sikerült, olyan nagy tapsot kaptunk, 
mint amikor a színészeket vastapssal 
jutalmazzák.

Nagy Júlia 4.a osztályos tanuló
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Országgyűlési Képviselő Választás 2014.
LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK

Budajenő 001.számú szavazókör Budajenő 002.számú szavazókör
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a 

szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
696 692

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
513

73,71%

507

73,27%

SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott 

érvényes 
szavazat

Csenger-Zalán Zsolt FIDESZ-KDNP  484 
Kósa Sándor SZOCIÁLDEMOKRATÁK  7 
Dr. Szél Bernadett LMP 123 
Császárné Kollár Tímea Annamária JOBBIK 131 
Marton Gergő SMS 16 
Varga Tamás A HAZA NEM ELADÓ  7
Dr. Szabóné Müller Timea Nóra MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 218 
Keller László Független 6 
Törökné Dzsaja Erzsébet Ildikó EGYÜTT 2014 3 

SZAVAZATOK SZÁMA PÁRTLISTÁNKÉNT
A pártlista neve Szavazat

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT  1 
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI  6 
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT  1 
FIDESZ-KDNP 459 
SEM  2 
LMP 91 
MUNKÁSPÁRT  1 
SZOCIÁLDEMOKRATÁK  1 
KTI  1 
EGYÜTT 2014  1 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  204 
JOBBIK  116 

NEMZETISÉGI LISTÁK ADATAI
A névjegy-
zékben és a 
mozgóurnát 
igénylő vá-

lasztópolgá-
rok jegyzéké-
ben szereplő, 
a szavazókör-
ben lakcímmel 

rendelkező 
választópol-
gárok száma

Szavazó-
ként meg-

jelent, a 
szavazó-
körben 

lakcímmel 
rendel-

kező 
választó 
polgárok 

száma

Urnában 
lévő lebé-
lyegzett 

szavazóla-
pok száma 

(az átjelent-
kezéssel 

leadott sza-
vazólapok 

kivételével)

Eltérés a 
szavazó-

ként meg-
jelentek 
számától 

(többlet: + 
/ hiány-

zó: -)

Érvény-
telen 

szava-
zólapok 
száma

Érvényes 
szava-

zólapok 
száma

Német  52 45 45  0 2 43

Kovács Kati  
Kossuth-díjat 

kapott
Magyarország köztársasági elnöke a mi-

niszterelnök előterjesztésére, nemzeti ün-
nepünk, március 15-e alkalmából a Parlament 
kupolatermében kiosztotta a Kossuth-díjakat. 

Községünk lakója, Kovács Katalin (Kati) művésznő „a magyar könnyűzenei kul-
túrában játszott műfajteremtő szerepéért, határainkon túl is nagy népszerű-
ségnek örvendő, páratlanul gazdag előadóművészi tevékenységéért, valamint 
több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként” részesült a magas elis-
merésben. A település nevében Budajenő Község Önkormányzata gratulál a 
művésznőnek. Kívánunk nagyon jó egészséget és további sok sikert!

Kitelepítési 
megemlékezés
2014. április 5-én délután 17.00 órakor vette 

kezdetét a Német Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében a kitelepítési megemlékezés.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, Buchoffer Ferenc beszédében kitekintést tett 
mind a múltra, mind a jövőre. Hangsúlyozta azt is, 
hogy mennyire fontos felvállalni az identitásunkat, 
főleg a jelenlegi politikai helyzetben, ahol lehető-
séget kaptunk a parlamenti képviseletre. Ezután 
az Általános Iskola tanulóinak műsorát tekinthet-

tük meg, ami két nyelven, magyarul és németül is 
zajlott. A felsősök német nyelvű, honvágyról és ha-
zaszeretetről szóló versekkel és egy magyar nyelvű 
áttekintéssel készültek az emlékezésre, az alsósok 
pedig egy énekkel. A Hagyományőrző Dalkör mű-
sora is a hazaszeretet és honvágy motívuma köré 
épült, szokás szerint népdalokkal és műdalokkal 
is készültek, többek között Verdi egyik művével. 
A Dicke Schwäne zenekar által játszott zene kísé-
retében a műsor zárásaként a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Budajenői Önkormányzat, az Ál-
talános Iskola, az Óvoda, a Ringlein Egyesület és a 
Székely Baráti Kör képviselői elhelyezték az emléke-
zés koszorúit. Az emlékezők ezután átvonultak az 
Óvoda falánál elhelyezett emléktáblához, ahol Mic-
hael Lack: Heimat című verse és a Hagyományőrző 
Dalkör éneke után Budai István polgármester úr és 
Buchoffer Ferenc, Német Nemzetiségi Önkormány-
zati elnök elhelyezték a koszorúikat. A megemlé-
kezés után Gábor atya a kitelepítettekért mondott 
szentmisét. A liturgiát a Hagyományőrző Dalkör 
németül előadott énekei kísérték. A gyertyafényben 
úszó templom szép keretet nyújtott a Németország-
ban még élőkért és a megholtakért felajánlott fohá-
szoknak és imáknak.

Vidács Henriett
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Program-
ajánló  
gyerekszájjal
Az osztállyal elmentünk a Nemzeti 

Színházba, megnéztük a János vitézt. 
A színház úgy nézett ki, mint egy palota. 
Nagyon tetszett nekem a zsiványok ta-
nyája. Ez a jelenet azért tetszett, mert a 
tanyán táncoltak a zsiványok és zenéltek 
is. Kukorica Jancsi bedobott egy mécsest 
és egy zsivány kiszaladt, mert égett a fe-
neke. Amúgy az óriások földje és a francia 
király palotájában történt esemény is ér-
dekes volt.

Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el 
és nézze meg.

Schmitt Dániel 5. osztályos tanuló

Természettudományos 
versenyek
Az ORSZÁGOS JEDLIK ÁNYOS FIZI-

KAVERSENY döntőjében − nagy 
örömünkre − a Budajenői Általános 
Iskolát idén két tanuló is képviselhe-
ti: Csibi Orsolya 5. osztályos  és Varga 
Eszter 6. osztályos.

A versenyt április 11−13-án Nyír-
egyházán tartják. Szombaton a tanulók 
90-90 percet kapnak egy mérési fel-
adat, egy 15 részből álló feladatsor és 
egy, 7 nehezebb problémát tartalmazó 
feladvány megoldására. A Jedlik-verse-
nyen, egyedülálló módon, számot kell 
adniuk a gyerekeknek helyesírási tudá-
sukról is. A verseny kitalálóinak ezzel az 
volt a szándéka, hogy tudatosítsa a diá-
kokban, hogy a kiváló matematika és fi-
zika tudás mellett milyen fontos magyar-
ságunk megőrzése érdekében nyelvünk 
helyes ismerete.

A fárasztó délelőtt után a gyerekek és 
kísérőik ellátogatnak majd az Állatkertbe, 
vacsora után pedig egy látványos fizikai 
kísérlet bemutatón vesznek részt. Az este 
legizgalmasabb része ezután következik: 
átadják a IV. −VIII. díjasok okleveleit. Ha-
talmas ilyenkor az izgalom, mert akit nem 
szólítanak, már biztos érmet kap a vasár-
nap délelőtti díjkiosztón.

Gratulálunk a gyerekeknek, és sok si-
kert kívánunk az országos döntőn való 
versenyzéshez!

A HEVESY GYÖRGY KÉMIA VERSENY 
megyei fordulóját 2014. március 22-én, 
szombaton rendezték Százhalombattán. 
A közel 60 fős mezőnyben iskolánk két 7. 
osztályos tanulója szépen szerepelt: Borsi 
Ferenc 24., Szajkó Szilvia 30. helyezést ért 
el. Gratulálunk!

Gulácsiné Kozma Sarolta, fizika−kémia tanárHelyesírási 
verseny
2014. február 27-én tartottuk meg a 

helyesírási verseny iskolai fordulóját. 
A megyei követelményeknek (80 pont 
felett kellett teljesíteni) iskolánk hét ta-
nulója felelt meg.

Az 5. osztályból: Csibi Orsolya, Dal-
noki Szonja, Fél Andrea, György Anna.

A 6. osztályból: Ádám András, Kard-
kovács Levente, Varga Eszter.

A Simonyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási verseny Pest megye 
fordulójára, Biatorbágyra iskolánkból 
végül Kardkovács Leventét hívták be. 
Április 5-én neki szorítunk!  
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Program- 
ismertető
2014. május 12-én iskolánk-

ba látogat Bokor Jutta ope-
raénekesnő, a Magyar Állami 
Operaház örökös tagja. Iskolánk 
tanulói az „Együtt szaval a nem-
zet” programhoz kapcsolódóan 
Erkel Ferenc életéről, munkássá-
gáról tudhatnak meg többet a 
vetítéssel egybekötött előadás 
során.

Vers- és prózamondó verseny

2014. március 10-én ismét megrendeztük hagyományos vers- és prózamondó ver-
senyünket. A tornateremben az iskola összes tanulója izgatottan figyelte, vajon az 

ő osztálytársuk képviseli-e majd az iskolát a területi versenyen, Pátyon. A zsűri hosszas 
tanakodás után a következő diákokat juttatta tovább: 

1−2. osztályos kategória vers: Engler Hanna,
3−4. osztályos kategória vers: Tolnay Rita Hanna,
3−4. osztályos kategória próza: Kern Ádám,
5−6. osztályos kategória vers: Pataki Nándor,
5−6. osztályos kategória próza: Gádor Krisztián Issey, 
7−8. osztályos kategória vers: Papp Levente Keve.

A területi vers- és prózamondó versenyre a pátyi Bocskai István Magyar−Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában került sor március 29-én. Már reggel megtelt az 
iskola. Jó volt látni, hogy ilyen sok gyerek szereti a verseket és a prózát!

Az igényes megnyitó után a gyerekek és a nekik, értük szorító szülők, tanárok ka-
tegóriánként vonultak el a kijelölt termekbe. A verseny után sajnos kicsit sokat kellett 
várni az eredményhirdetésre, de megérte. Minden kategóriából az első hat helyezettet 
értékelték. Tanulóink szépen szerepeltek, méltón képviselték iskolánkat. 

Tolnay Rita és Gádor Krisztián a VI.,
Pataki Nándor a III.,
Papp Levente Keve pedig az első lett.
Gratulálunk a helyezetteknek. Leventének pedig sok sikert kívánunk a megyei for-

dulón!

Hirdetmény
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATÁSRÓL

A 2014/2015. tanévre  
történő beíratás időpontja:

2014. április 28. (hétfő)  
2014. április 29. (kedd) 
2014. április 30. (szerda) 
         8-18 óra között

A benyújtott jelentkezést az intézmény 
vezetője érdemben köteles elbírálni és 
döntését a szülővel írásban közölni. Az 
intézmény vezetőjének határozatban 
foglalt döntése ellen a szülő jogorvos-
lattal élhet. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) 
bekezdése alapján a szülő jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatko-
zással nyújthat be kérelmet a határo-
zat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül. A kérelmet a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények esetében a Kelbelsberg 
Intézményfenntartó Központ területileg 
illetékes Tankerületi Igazgatójához kell 
benyújtani.
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Ebben az évben 2014. március 29-én tar-
tották a környékbeli iskolák tanulói szá-

mára meghirdetett vers- és prózamondó 
versenyt. A 7−8. osztályosok között Papp 
Levente első helyezést ért el, és ezzel to-
vább jutott a megyei fordulóba. Sikeréről, 
a versenyről és a versekről kérdeztük osz-
tálytársával, Szvoboda Júliával.

Julcsi: Mikor indultál először szavaló-
versenyen?

Levente: Hét éve, de tavaly jutottam 
először tovább az iskolai fordulóból a te-
rületi versenyre, ahol 4. helyezést értem el 
az 5−6. osztályosok között.

Julcsi: Hogyan zajlik egy ilyen verseny?
Levente: A területi fordulót minden év-

ben Pátyon rendezik, a Bocskai István Ma-
gyar−Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskolában. A regisztrációkor mindenki sor-
számot húz, és ennek megfelelő sorrend-
ben mondja majd el a verset vagy prózát, 
amit választott. A verseny különböző ka-
tegóriákban folyik, külön termekben, saját 
zsűri előtt. Idén a 7−8. osztályosok között 
a versmondás kategóriában én lettem az 
első Arany János: Epilógus című költemé-
nyével. A nagyon erős mezőnyben, tizen-
két vetélytársamat előztem meg.

Julcsi: Van-e kedvenc költőd vagy versed?
Levente: Nincs igazán, mert a legtöbb 

vers túl komoly és szomorú.
Julcsi: Miért éppen ezt a szintén nem 

túl vidám verset választottad?
Levente: Eredetileg a nagypapám 80. 

születésnapjára kerestem egy elgondol-
kodtató, nyugodt ritmusú szöveget, és 
nagyon megtetszett az Epilógus.

Julcsi: Ki segített a felkészülésben?
Levente: A szüleim, és később a nagy-

papa tanácsát is kértem, miután elmond-
tam neki az ajándék verset.

Julcsi: Izgulsz, amikor sok ember elé 
kell kiállnod?

Levente: Általában igen, de ahogy el-
kezdem mondani a szöveget, már csak 
arra figyelek.

Julcsi: Bele tudtad élni magad egy éle-
te végén járó idős ember gondolatvilá-
gába? 

Levente: Nehéz volt, mert Arany János 
akkorra, amikor ezt a költeményét írta, 
már leélte az életét, átélt sok mindent, 
amit én még nem tudhatok, hiszen az én 
életem még csak most kezdődik.

Julcsi: Hogyan lehet jól felkészülni 
egy szavalóversenyre? 

Levente: Sokszor el kell olvasni a 
verset, gondolkodni rajta, mit is mond 
el a költő. Interneten megkerestem, 
hogy nagy színészek hogyan mondják 
el ugyanezt, azután átalakítottam saját 
érzéseim szerint, és kicsit máshogy ér-
telmeztem, mint ők.

Julcsi: Milyen szempontok szerint 
döntött a zsűri? 

Levente: Figyelembe vették a vers-
választást, hogy nem hibázik-e a ver-
senyző, jól hangsúlyoz-e, és van-e 
esélye a megyei versenyen jó helyezést 
elérni, ha ő jut tovább.

Julcsi: Szerinted miért lehetnek fon-
tosak a versek a tizenéves korosztály 
számára?

Levente: Kulturális szempontból 
azért, mert sok költőt megismerhet-
nek és összehasonlíthatják, hogy mit 
gondoltak az élet dolgairól, szemben 
azzal, amit a mai emberek gondolnak. 
Ráadásul a verstanulás a memóriát is 
fejleszti.

Julcsi: Hogyan tovább?
Levente: Egyelőre a megyei sza-

valóversenyt várom, nagyon örülök, 
hogy továbbjutottam, és kicsit tartok 
tőle, mert biztos, nagyon erős lesz itt 
is a mezőny.

Julcsi: Sok sikert kívánunk!
Levente: Köszönöm.

Szvoboda Júlia 7. o, 
és Gulácsiné Kozma Sarolta, osztályfőnök

Fotó: Papp Levente

Nemzeti 
Pedagógus 
Kar
2014. április 8-tól regisztrálhatnak a 

Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) honlap-
ján az aktív, közalkalmazotti jogviszony-
ban álló pedagógusok. 

A Kar létrehozásáról 2013. augusztu-
sában született döntés. A Nemzeti Pe-
dagógus Kar megalakulása a köznevelés 
átfogó megújításának utolsó láncszeme. 
A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és 
önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekben pedagógus-munkakör-
ben közalkalmazottként foglalkoztatottak 
önkormányzattal rendelkező köztestülete. 
A Karról a köznevelési törvény rendelkezik.

HATÁSKÖR
A kar megalakulása lehetőséget biztosít 
a pedagógusoknak az egységes szakmai 
álláspont kifejezésére. Jelenleg a pedagó-
gusoknak ugyanis nincs olyan szervezetük, 
amely minden műveltségterületre vonat-
kozóan országos szervezettséggel rendel-
kezik. A szakmai tagozatok megalakulásá-
val megvalósulhat, hogy a pedagógusok 
véleményükkel érdemben befolyásolhat-
ják a szakterületüket érintő döntéseket. Az 
állami intézményekben dolgozó pedagó-
gusok automatikus taggá válása a hivatás 
presztízsét növeli, a több mint százezer 
tagú testület az ország legnagyobb hiva-
tásrendi szervezete lesz.

A regisztráló pedagógusok jelentkez-
hetnek jelöltnek a küldöttgyűlésre, lehető-
ségük van arra, hogy 2014. április 8 – 16-ig 
ezen a felületen keresztül töltsék fel szak-
mai anyagaikat (fénykép, legfeljebb kétol-
dalas önéletrajz és egyoldalas motivációs 
levél maximum 3000 karakter terjedelem-
ben).  A megyék 1000 fő pedagógus után 
1 főt delegálnak. A főváros és Pest megye 
limitált 15-15 fő tagszámmal.

A szavazás időpontja: 2014. május 12-
14. A választási felületen a regisztrált pe-
dagógusok egy alkalommal szavazhatnak. 
A választás eredményét a Kar honlapján 
várhatóan 2014. május 23-án olvashatják.

Az Országos Küldöttgyűlés időpontja: 
2014. június 14. 10.00 óra.

Remélhetőleg minél több pedagó-
gus regisztrál és jelölteti magát, és ér-
tékes munkájával hozzájárul a szakma 
presztizsének emeléséhez.

Rainer Ferencné a Választási Bizottság tagja

Papp Levente, 
a területi vers- és prózamondó verseny győztese
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Sokszor egymás szinonimá-
jaként használjuk, pedig két, 

egymástól teljesen különböző 
fogalomról van szó: a szemét 
olyan haszontalanná vált anyag, 
melyet nem tudunk vagy nem 
akarunk tovább használni, míg 
a hulladék alatt azon anyagokat 
értjük, amelyek keletkezésük he-
lyén ugyan haszontalanná váltak, 
de anyagonként külön kezelve, 
szelektíven gyűjtve még másod-
lagos nyersanyagként hasznosít-
hatók.

Magyarországon évente ösz-
szesen 3 Gellért-hegynyi hulla-
dék keletkezik, aminek nagyobb 
része áltermelési hulladék, a la-
kosság ennek „csak” 5,3-5,5%-a 
(évente 4,2−4,4 millió tonna) 
keletkezik. Ez egy átlag magyar 
állampolgárra vetítve 1,2 kg sze-
métkukába kerülő anyagot je-
lent naponta.

Azaz Budajenőn naponta 
2,3 tonna, egy év alatt összesen 
pedig 851 tonna szemétet „ter-
melünk”. A keletkező háztartási 
hulladékaink 18%-a papír, így 
ez összesen 153 tonna papírhul-
ladékot jelent évente. Miután a 
papírhulladék szinte 100 száza-
lékban újrahasznosítható lenne, 
aminek kilójáért akár 

20 forintot is adnak a hulla-
dékhasznosító cégek, így kis fa-
lunkban papír formájában éven-
te több mint 3 millió forintot 
dobunk a szemétbe! 

A papír újrahasznosítása 
nemcsak annak gazdasági érté-
ke miatt fontos dolog. A papír-
gyártás folyamatához jelentős 
mennyiségű energiára és vízre 
van szükség, az újra papír ké-
szítésével viszont rengeteg vizet 
és energiát takaríthatunk meg, 
így nemcsak a szeméttelepek 
nagyságának csökkentéséhez, 
de a káros üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás mérsékléséhez, az 
erdőterületek megtartásához és 
az ivóvízkészleteink megmenté-
séhez is hozzájárulunk

Az értékes hulladékok újra-
hasznosításának egyik legfonto-
sabb feltétele a szelektív hulla-
dékgyűjtés, mely a különféle hul-
ladéktípusok anyagfajta szerinti 
különválogatásával kezdődik. A 
hulladékfeldolgozóba szállított 

papírt először újra szétválogat-
ják, majd bálázzák a különböző 
fajtájú (pl. kartonpapír, újságpa-
pír, csomagolópapír) papírokat. 
A bálákat vízzel keverve pépesí-
tik, majd a papírgyártás hagyo-
mányos folyamatain keresztül 
félkész papírterméket (óriási pa-
pírtekercseket) állítanak elő. Eb-
ből utána különböző termékek 
készülhetnek, pl. csomagolópa-
pír, vécépapír, füzet, papírtáska, 
zsák stb.

Minden vízben oldható 
puha- és keményfedelű papír 
alkalmas papíripari gyártásra, 
mint például: fekete-fehér vagy 
színes újság, nyomtatóból szár-
mazó papírok, katalógusok, ki-
adványok, szórólapok, puha- és 
keményfedelű könyvek, füzetek, 
telefonkönyvek, irattári selejtek, 
csomagolásból származó hul-
lámpapír, barna és színes karton 
dobozok stb. Fontos, hogy a 
papírhulladékot csak akkor tud-
ják újra feldolgozni, ha az nem 
szennyezett! Ezért a gyűjtőedé-
nyekbe nem szabad bedobni a 
zsíros, olajos, étellel érintkező 
papírt. Ügyelni kell arra, hogy a 
szelektív papírgyűjtőbe ne kerül-

jön fóliázott vagy más műanyag-
gal vagy fémmel kevert papír. Ki-
vétel ez alól az italoskarton-do-
boz,  mert van olyan város, ahol 
a papírok között gyűjtik. Zsákos 
vagy más néven házhoz menő 
gyűjtés esetén a papírcsomago-
lási hulladék a száraz hulladékok 
között gyűjtendő.

Végül, hogy mit tehet Ön?
Először is ne becsülje le azt 

a keveset, amit 1 ember tehet 
a szemétre kerülő hulladékok 
megmentése érdekében! Ha 
csak a papírhulladékaink 10%-
át megpróbáljuk megmenteni 
– azaz például az újságokat és 
a szórólapokat félretesszük és a 
szelektív gyűjtés keretében szál-
lítatjuk e −l, már sokat tettünk. 
Ha a kartondobozokat és egyéb 
csomagolóanyagokat sem auto-
matikusan a szemétbe dobjuk, 
már fejenként 3 fát mentünk 
meg évente a kivágástól, és 150 
liter benzinnek megfelelő ener-
giát spórolunk meg. Emellett ta-
nítsuk környezettudatos gondol-
kodásra gyerekeinket, de akár a 
szomszédainknak is segíthetünk 
információval a gyűjtés rutinjá-
nak kialakításában.

TUDTA-E,
HOGY…

… az újrapapír világnapja 
március 1., mely magyar kezde-
ményezés?

… minden karácsonykor 
Magyarországon 14 km2 cso-
magolópapír kerül a kukákba? 
Ezzel a mennyiséggel Budajenő 
egész területét be lehetne cso-
magolni.

… a papírgyártás a leg-
energiaigényesebb iparág, 
mely a világ energia-felhaszná-
lásának 4%-áért felelős?

… ha Budajenőn minden 
család csak 1 db telefonkönyv-
nyi papírt újrahasznosítana, ak-
kor azzal 26,5 m3 vizet takaríta-
nánk meg?

… minden évben az előző-
höz képest 3%-kal több hul-
ladékot termelünk? Ez ugyan 
nem tűnik soknak, de azt je-
lenti, hogy 25 évente duplájára 
nő a keletkezett szemét meny-
nyisége.

Vegyen Ön is részt a Buda-
jenő Általános Iskola Hulladék-
gyűjtő akciójában!

Segítse az iskolásokat a 
gyűjtésben, melynek bevéte-
léből új könyvtári könyveket 
és társasjátékokat szeretnének 
vásárolni.

A HULLADÉKGYŰJTŐ 
AKCIÓ RÉSZLETEI

Gyűjtés időszaka: 2014. április 
23−25., április 28−30., május 5.

Helyszíne: a Magtár épülete.

Átvételi időpontok:  
7.15 – 8.30 és 15.00-18.00

Hulladékok: papír, PET pa-
lack, műanyag kupak.

Nagyobb mennyiségű pa-
pírhulladék Magtárba szállítá-
sában a szervezők segítenek, 
ez irányú igényeiket kérjük az 
iskolában vagy a Szülői Szer-
vezet valamelyik tagjánál jelez-
zék (26/571-079 vagy 70/372-
6889).

Segítő közreműködésüket 
előre is köszönjük!

Marton Krisztina

Szemét, 
         vagy hulladék?



12 | Budajenő mindennapok 

Március 15-ei  
     megemlékezés  
az óvodában
Nemzeti ünnepünket hosszas készülődés előzte meg 

óvodánkban. A kisebb csoportok nemzeti színű 
zászlókat ragasztottak, a nagyobbak kokárdát festettek, 
Magyarország címerét színezték ki. A gyerekek lelke-
sen énekelték a katonadalokat, a fiúk csillogó szemmel 
hallgatták a huszárokról szóló történetek sokaságát. 
Megismerhették Kossuth Lajos és Petőfi Sándor nevét, 
képeken felismerhették őket, ahogy a magyar nép élén 
szónokolnak.

Március 14-én az óvoda ajtajára is kokárda került, és 
hatalmas zászló lobogott a szélben, ünnepre híva az ovi-
sokat. A gyerekek ünneplőbe öltözve, szívük fölött nem-
zetiszín kokárdával érkeztek. Minden csoport összegyűlt, 
hogy meghallgassuk a nagycsoportos gyerekek műsorát.

Közösen lehettünk tanúi, ahogy a nagyok őszinte tekin-
tettel szavalták a „Talpra magyart”, énekelték, hogy „Éljen 
a magyar szabadság, éljen a haza!” A kisebb csoportok is 
énekeltek huszárdalokat, verset, mondókát szavaltak. 

Az ünnepség után minden gyerek egy-egy nemzeti szí-
nű zászlót tűzött az óvoda előtt található emlékműhöz, így 
tisztelegve az 1848−49-es forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. A kipirult gyermeki arcokat látva, bennünk, fel-
nőttekben megfogalmazódott az ünnep üzenete, hogy mi-
lyen nagy dolog a szabadság!

Mancherné Benke Borbála   

Március végén, utolsó alkalommal betekintést nyertünk nagycsopor-
tosaink ovis életébe. Az első gondolat, ami szülőknek, nagyszülők-

nek eszébe juthatott, hogy milyen hihetetlenül gyorsan megnőttek, Ők, 
a Misi Mókus csoportos gyerekek. A hétfői nap reggelén megtudtuk, 
hogy melyik család merre kirándult a hétvégén, vagy épp hol ünnepel-
tek születésnapot, de volt olyan család, ahol kis nyuszik születésének 
örülhettek a gyerekek. Rita néni költöző madarak visszatéréséről, a 
kert műveléséről, valamint a tavasz első virágairól szóló foglalkozása-
in figyeltük, hogy a gyerekek milyen okosan, fantasztikusan ügyesen 
vesznek részt a beszélgetésben, időnként szüleik számára is új infor-
mációkat nyújtva a minket körülve-
vő természetről. A torna foglalkozás 
− melynek során minden testré-
szüket megmozgatták – izgalmas 
sorversennyel zárult. A gyerekek jó-
kedvű lelkesedéssel, néhol foghíjas 
mosollyal, igyekeztek minél több 
játékos feladatot kialkudni Klári 
néni zene ovi foglalkozásán. Ezen a 
napon volt Andris születésnapja is. 
Az almába tűzdelt gyertyák, a szü-
linapos kívánság énekét daloló, őt körül álló csoporttársak és végül 
az asztaltársak jókívánságai, mind nagyon kedves hagyomány.Tündi 
néni játékos német kezdeményezéséből, a közös mesélésből, ének-
lésből, anyanyelvi játékokból megtapasztalhattuk, hogy a gyerekek 
német nyelvismerete sokat bővült a tavalyi évhez képest. Míg négy 
éve a néptánc foglalkozáson még azon izgultunk, hogy csemeténk 
ügyesen vagy egyáltalán követi-e a lépéseket, most már annyira szé-
pen táncoltak együtt Györgyi néni vezényletével, hogy igazi élmény 
volt őket nézni. Bizony, ovisaink lelkesedését olykor már az is fokoz-
hatja, ha a szívüknek kedves párral sikerül táncolniuk. Gyerekek és 
szülők nagy örömére csütörtökön Vali óvó néni is meglátogatta a 
csoportot. Egy korszak lassan lezárul, gyermekeink végérvényesen 
kezdik kinőni a csoportszobában elhelyezett játék bútorokat, sőt 
még a székeket és asztalokat is, egyértelművé téve, hogy hamaro-
san várja őket az iskola. 

Vermes- Bártfai Zsuzsanna

Nyílt hét a nagycsoportban
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A zeneovit mindig várják a gyerekek, 
szeretik az itt tanult játékokat, zenei 

feladatokat. Szívesen énekelik, játsszák 
ezeket játékidőben is. Most egy külön-
leges foglalkozást varázsolt nekik Klári 
néni. Megismerkedhettek egy nagyon régi 

hangszerrel, a csembalóval, megtapasztal-
hatták, hogy nagyon hasonlít a zongorára. 
A bemutatott és megszólaltatott különbö-
ző méretű furulyák segítségével érzékel-
hették a gyerekek a különbséget a szoprán 
és az altfurulya hangja között.

Abban az élményben lehetett részük, 
hogy Klári néni és a férje koncertet adott 
nekik. A zene teljesen elvarázsolt minden-
kit, tátott szájjal, mozdulatlanul, átszelle-
mült arccal hallgatták a csodálatos muzsi-
kát. A felcsendülő dallamok még az eleve-
nebb gyerekeket is nyugalommal töltötték 
el, mint földre szállt angyalok, úgy ültek a 
székeken. Később ők is ritmushangszereket 
kaptak a kezükbe, a zene ütemére figyelve, 
először egy lassabb, aztán egy gyorsabb 
tempójú darabot játszottak el közösen.

A zeneovi játékai is zenei kísérettel 
csendültek fel, örömmel énekelték az is-

mert dalokat, játszották a hozzá kapcsoló-
dó játékokat. A délelőtt megkoronázása-
ként mindenki kipróbálhatta, milyen érzés 
a csembalón játszani és előcsalogatni a 
magas és mély hangokat a hangszerből.

Mancherné Benke Borbála

            Rendhagyó zeneovi 
foglalkozás az óvodában

Az óvodában már hetek óta áp-
rilis első péntekjére készültünk. 

Ezen a verőfényes tavaszi napon 
rendeztük meg az „Ovisok tava-
szát”. Mindenki egy színes árvács-
kával, százszorszéppel érkezett és a sok 
virágnak közösen kerestünk helyet az óvo-
da udvarán, ezzel is jelezve, hogy a tavasz 
megérkezett a budajenői óvodába.

Délelőtt a Fabatka bábszínház meséit 
nézhették meg a gyerekek. Csillogó szem-
mel figyelték a sündisznócska és a medve 
kalandjait. Az előadás végén a mese sze-
replői útra keltek a teremben és mindenki 
közelről is megcsodálhatta őket, a bátrab-
bak meg is simogathatták a kedvencüket. 
A friss levegőn zenére tornáztunk az egyik 
anyuka, Patona Borbála irányításával. Ezt 
követően kezdődtek a színes kézműves 
programok. Készíthettek papírforgót, fűz-
hettek gyöngyből karkötőt, nyakláncot, 
virágmagokat ültethettek üres műanyag-

palackokba, mint egy kis „üvegházba” vagy 
nyuszit barkácsolhattak fakanálból a gye-
rekek. Különleges élményt jelentett, hogy 
szabadon járhattak át a csoportokon és 
mindenhol tevékenykedhettek valamit. A 
legnagyobb sikere a csillámtetoválásnak 
volt. Hosszú sorok kígyóztak, hogy kaphas-
sanak egy csillogó pillangót, kutyust, cápát 
vagy csiga-bigát a kezükre.

Ebéd után aztán folytatódott a tavaszi 

nap, a nagyobbak örömére alvás nélkül. A 
két kisebb csoport a kisudvaron, a két na-
gyobb pedig a játszó udvaron ültette el a 
virágpalántákat ládákba és a kiskertekbe. A 
gyerekeknek legjobban a locsolás tetszett, 
alig győztük a kis locsolókannákat újratöl-
teni vízzel. Az ültetésben már az aktívabb, 
lelkesebb szülők is részt vettek, segítettek 
színesebbé varázsolni az óvoda udvarát.

A napot a Napvirág zenekar koncertje 
zárta. Kicsik és nagyok, szülők és testvérek 
együtt táncoltak, énekeltek. A koncert egy 
igazán vidám lezárása volt egy madárcsi-
csergéses, igazi tavaszi napnak.

Köszönjük szépen a szervezésben, lebo-
nyolításban részt vevő szülők segítségét! Mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

 Ovisok   tavasza

Nyílt hét a nagycsoportban
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A Budajenői Karitász Csoport 
várja azok jelentkezését,  

akik segítséget szeretnének  
a mindennapok gondjaiban.

Keressék Kovács Ildikót  
a 06/30/332-0701-es  

vagy 06/26/372-766-os  
telefonszámon. 
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MOTOR-
SZENTELÉS
A 2013. évhez hasonlóan, 

idén is megrendezzük a 
budajenői motorszentelést. 
Szeretettel várunk minden 
budajenői motorost és baráta-
ikat. A szertartás a Péter-Pál-
templom előtti területen lesz, 
előreláthatólag 15.00 órakor, 
utána együtt motorozás felve-
zetéssel Zsámbékig és vissza. 
(Rossz idő esetén kisebb kört 
teszünk.) Szervezők: Harkai Gá-
bor atya, Kuli László képviselő.

NYUGDÍJAS  
TALÁLKOZÓ

A korábbi évekhez hasonlóan  
Budajenő Község Önkormányzata

2014. április 26-án 
15.00 órától 

az Általános Iskola Tornatermében 
rendezi meg a település nyugdíjasainak 

találkozóját.

Köszöntőt mond Budai István 
polgármester.

FELLÉPNEK:
Budajenői Hagyományőrző Dalkör

Beregszászi Olga művésznő
Budajenő−Telki Székely Társulat

Ringlein Tánccsoport
Töki Cigányzenekar

Zene, tánc, beszélgetés!

Szeretettel várjuk nyugdíjasainkat!
Budajenő Község Önkormányzata

       FALU  MAJÁLISA
Budajenő Község Önkormányzata szeretettel várja a falu apraját-nagyját 2014. május 

1-jén, csütörtökön a hagyományos falu majálisra.

HELYSZÍN: Budajenői füves sportpálya

PROGRAMOK:
11.00    zene, gyermekeknek játszóház, kézműves foglalkozások, ugráló vár
12.00   étel-ital (lángos, bográcsétel)
13.00-14.00   felnőtt vetélkedők (kötélhúzás, medicin labda dobás stb.)
15.00    motorszentelés és szemle Gábor atya és a környékbeli motortulaj-

donosok részvételével
15.30   eredményhirdetés

2014. április 30-án 
19.00 órától

Májusfa 
állítás
a Fő téren.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dicke Schwäne zenekar

és a Ringlein Tánccsoport

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik tá-
mogatásukkal 2013-ban segítették 
tánccsoportunk működését. Kérjük, 
2014-ben is támogassa munkánkat 
adója 1%-ának felajánlásával.

Adószámunk: 

18701108-1-13
Köszönjük

Ringelin Egyesület és Tánccsoport
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Új szelek fújnak Budajenőn a futball-
klubnál. Vezetőségváltás, edzőváltás, 

tavaszi nagytakarítás... Köszönet Budajenő 
Község önkormányzatának, valamint a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetségnek, hogy a klub 
új időszakot kezdhet történetében, hiszen 
egy TAO-s pályázat kapcsán egy  vadonatúj 
fűnyíró traktort, valamint egy komplett au-
tomata öntözőrendszer telepítését sikerült 
elnyernünk, melyekkel a pálya gondozása s 
ezáltal minősége jelentősen feljavulhat. Cé-
lunk, hogy a 2014−2015-ös évadra a csoport 
egyik legjobb minőségű pályáját tudhassuk 
magunkénak. A Klub épülete az új vezetőség 
nagyra törő terveinek köszönhetően – elő-
ször belsőleg – renoválásra, fejlesztésre kerül.

U15-ös csapatunk megújult lendület-
tel halad a dobogó felé, utánpótlás-nevelő 
edzőnk, Guba Péter teljes erejével és tudá-
sával, valamint vezetőségünk maximális tá-
mogatásával a gyerekek sikereit és fejlődését 
kívánja segíteni. Ennek ékes példája a csapat 
büszkesége, Monori Norbert, kinek játéktu-
dására sok akadémia felfigyelt már, közöttük 
a Puskás Akadémia és a Videoton Akadémiá-
ja is. Utóbbival sikerült is megállapodást köt-
ni, minek alapján ősztől náluk folytatja pálya-
futását. Ezzel igazolva látszik kiváló utánpót-
lás-nevelésünk eredményessége, valamint 

gyermekeink tehetsége, elhivatottsága. 
A korábban elhanyagolt ificsapatunkat 

újra fel akarjuk ébreszteni Csipkerózsika-ál-
mából, és a következő idényben az U21-es 
bajnokságban kívánjuk elindítani. Ebben 
az utánpótlás-nevelő edzőnk lesz segítsé-
günkre. A fiatalokkal 
való foglalkozást már 
meg is kezdte, minden 
héten kedden a pá-
lyánkon 18.30-tól tart 
nekik edzést. Ezúton 
szeretnénk megragad-
ni az alkalmat, hogy 
felhívjuk a focizni szerető fiatalok figyelmét, 
amennyiben szeretnének jó társaságban, 
egyre javuló körülmények között sportol-
ni, várjuk őket szeretettel minden kedden 
18.30-tól a Budajenői focipályán (16−20 éves 
korosztály).

Felnőtt csapatunk új igazolásokkal és régi 
visszatérőkkel, megújult lendülettel kezdte 
a tavaszi szezont, valamint új edző érkezett 
Kovács Ferenc személyében, ki a tavaszi 
felkészülés óta vezeti csapatunkat. Eddigi 
mérlege megnyerő, 3 siker mellett egy – a 
futballpályának aligha mondható kisalagi 
pályán elért – döntetlen.

Tarsoly Balázs

A futballklub

U21-es csapatok M GY D V LG KG GK P
1. Tárnok KSK II. 16 13 1 2 71 14 57 40
2. PILE (Pilisszentkereszt) 16 13 0 3 49 20 29 39
3. Fóti SE 16 12 0 4 35 21 14 36
4. Szentendre VSE 15 8 3 4 41 22 19 27
5. Budajenő KSE 16 8 3 5 47 32 15 27
6. Nagykovácsi SE 15 6 3 6 31 33 -2 21
7. Kerepesi SBE 14 5 2 7 26 30 -4 17
8. Pilisszentlászló BSI 15 5 2 8 14 38 -24 17
9. Ürömi SC II. 16 5 1 10 41 51 -10 16
10. Tahitótfalu SE 15 5 1 9 15 36 -21 16
11. Visegrád SE 15 5 1 9 28 55 -27 16
12. Kisalag 15 2 3 10 22 40 -18 9
13. Tinnye KFC 14 2 0 12 22 50 -28 6

U15-ös csapatok M GY D V LG KG GK P
1. Százhalombattai VUK SE 10 9 0 1 59 9 50 27
2. Tárnok-Bolha 11 8 1 2 40 20 20 25
3. Viadukt SE Biatorbágy 12 8 1 3 43 27 16 25
4. Dunakeszi Vasutas SE 11 7 0 4 23 25 -2 21
5. Budajenő KSE 11 6 1 4 46 31 15 19
6. Kistarcsai VSC 11 5 0 6 32 26 6 15
7. Visegrád SE 10 2 2 6 20 40 -20 8
8. Budakalászi MSE 12 1 1 10 10 43 -33 4
9. Piliscsaba SE 12 1 0 11 20 72 -52 3
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