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Az önkormányzatunk és településünk 
egyesületei számos jelentős erőfeszí-
tést tesznek a környezetünk élhetőbb 

körülményeinek kialakításáért. Ennek ered-
ményeként az elmúlt években több nívós 
elismerést kaptak úgy egyesületeink, mint 
településünk. Az előző választási ciklusban 
kaptuk meg a településfejlesztési tevékeny-
ségünkért Pest megyében a kulturált tele-
pülési környezeti díjat. Két éve ismerték el 
munkánkat a falumegújítási pályázaton, 
országosan a legjobb tíz falu között szere-
peltünk. Ehhez kapcsolódóan  a mezőnyből 
egyedüliként kaptuk meg a Magyar Urba-
nisztikai Társaság különdíját példaértékű 
településfejlesztési tevékenységünkért. A 
napokban értesültünk arról, hogy 2014-ben 
a települések 2000 fő alatti kategóriában Bu-
dajenő kapta meg a legnívósabb építészeti 
elismerést, a Hild János-díjat, amelyet 1968 
óta 33-szor adományozták. Eddig 57 telepü-
lés kapta meg. A mi kategóriánkban ez idáig 
két település részesült az elismerésben. Sze-
rénytelenség  nélkül elmondhatjuk, hogy a 
településünk az elmúlt években falufejlesztés 
terén szinte minden    elismerést megkapott, 
úgy megyei, mint országos szinten. Ezekre az 
elismerésekre méltán büszkék lehetünk. A 
döntéskor figyelembe vették a megvalósult 
és már engedéllyel rendelkező fejlesztések 
építészeti összhangját. Sajnos. olyan jelen-
tős fejlesztésünk nem valósult meg, mint 
az óvoda. A megvalósíthatóság minden fel-
tételét teljesítettük. Kialakítottuk az építési 
környezetet. Elkészültek a tervek, melyet a 
műemlék zsűri egyhangúlag elfogadott, ami 
manapság elég ritkán fordul elő. Kuli László 
és tervező csapata nagyszerű munkát vég-
zett. A mi régiónkban az elmúlt időszakban 
óvodaépítési pályázatot nem írtík ki. Pedig 
a megvalósulás − a gyereklétszámot és az 
uniós normákat figyelembe véve − nagyon 
indokolt lett volna. Bízunk benne, hogy az 
elkövetkező uniós és önkormányzati ciklus-
ban erre is sor kerülhet. A műemlék Magtár 
rendbetételéhez a megfelelő engedélyes ter-
vekkel rendelkezünk. Keressük a megoldást. 
Akár pályázati forrásból, vagy vállalkozói 
közreműködéssel szeretnénk mielőbb meg-
valósítani. A közeljövőben számításba kell 
venni az iskolánk homlokzati és energetikai 
falújítását. Ha az új óvoda megvalósulhatna, 
a jelenlegi óvoda helyén kialakítható lenne a 
település minőségi ellátását elősegítő szol-
gáltató ház. Természetesen folytatni kell az 
úthálózat, a járdák építését és felújítását. Az 
eddigi fejlesztéseink és az ahhoz organikusan 
csatlakozó további fejlesztési elképzelések 
együttesen eredményezték a magas építé-
szeti szakmai elismerést.

Mit tehet egy budajenői polgár ahhoz, 
hogy a településkép az idelátogatók szá-
mára a meglévő építészeti értékeinken túl 
rendezett, vonzó képet mutasson? A leg-
fontosabb, hogy tegyük rendbe belső és 

külső környezetünket. Régen a falusi ember 
számára természetes volt a portája külső 
környezetének rendbetétele. Azt kell elérni, 
hogy minden polgárunk számára ez a régi 
falusi hagyomány továbbra is fontos legyen. 
Az utóbbi években egyre több urbánus em-
ber saját akaratából cseppent bele a falusi 
környezetbe. A jó falusi levegőhöz kapcso-
lódik néhány kötelezettség is. Az ingatlan 
előtti terület karbantartása a tulajdonos kö-
telessége. A helyi adó fizetése nem mente-
sít senkit a karbantartási kötelezettség alól. 
Alapvetően a helyi adó biztosítja a település 
indokolt fejlesztési lehetőségét és az önkor-
mányzati kötelező feladatokra biztosított 
központi keret kiegészítését. Mi az adóerő-
képesség alapján a kötelező feladatokra eső 
norma kb. 50%-át kapjuk meg. Az önkor-
mányzat a miniszteri rendelettel összhang-
ban kötelezi a tulajdonosokat az ingatlan-
jaik külső környezetének karbantartására. 
Az agglomerációban a közmunkás létszám 
korlátozott. Budajenőn az elmúlt félévtől el-
tekintve jó, ha egy-két főt tudunk alkalmaz-
ni. Ha a polgárok büszkék akarnak lenni te-
lepülésünk értékeire és környezetünkre, ezt 
a feladatot minden önkormányzati ráhatás 
nélkül el kell végezniük. Az utóbbi napok-
ban több szemlét tartottunk, és egyes in-

gatlanok környezetében elhanyagolt állapo-
tokat találtunk. Vannak szépen rendbetett 
árkok és zöldfelületek, de találtunk olyat 
is, ahol a levágott gallyakat és leveleket az 
árokba dobálták, teljesen elzárva a vízfo-
lyást. Az egyedülálló idős és beteg embe-
rek kérhetik az önkormányzattól a Humán 
Bizottságon keresztül a karbantartási men-
tességet. Ebben az esetben az önkormány-
zat elvégezteti vagy elvégzi a munkát. Egy 
másik dolog, amire szeretném felhívni a fi-
gyelmet. A képviselő-testület beemelte a ki-
rívóan közösségellenes tevékenységek közé 
a nagy zajjal járó tevékenységek végzésének 
időkorlátozását. A rendelet a honlapon és 
a hivatalban megtekinthető. Több esetben 
tapasztalható a tiltott időben végzett zajos 
tevékenység. Aki megsérti a rendeletet, 
a Közös Hivatal és a közterület-felügyelet 
eljárást indít ellene. Végül a szankció sem 
marad el. Úgy gondolom, településünk el-
ismertsége és egy ilyen magas település-
fejlesztési díj mindannyiunkat kötelez, az 
önkormányzattól minden egyes polgárig, a 
pincetulajdonostól a legrangosabb portáig. 
Nem mindegy, hogy az idelátogatók az épí-
tészeti értékeinken túl igényességet és ren-
dezettséget is tapasztalnak nálunk.

Budai István, polgármester

Polgármester válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. ÁPRILIS 11-EI 
RENDKÍVÜLI NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

PATAK UTCA ÉPÍTÉS ÉS 
ÚTCSATLAKOZÁS, VA-
LAMINT A SPORT UTCA 
FELÚJÍTÁS PÁLYÁZATI 
KIÍRÁSA
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete közbeszerzés 
lefolytatatásáról döntött 
a „Budajenő Patak utca 
és közúti csatlakozásának 
útépítése és csapadék víz-
elvezetése, a csomópont-
ban gyalogos átkelőhely 
létesítése, és a kapcso-
lódó Sport utca részbeni 
burkolat felújítása” tárgyú 
építési munkák kivitele-
zőjének kiválasztására. A 
képviselő-testület a közbe-
szerzés lebonyolításában 
közreműködő szakértő-
nek Petri Ákost bízta meg, 
továbbá felhatalmazta a 
polgármestert a helyi köz-
beszerzési szabályzat sze-
rinti közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, valamint 
három olyan ajánlatte-
vő felhívására, amelyek a 
szerződés teljesítésére való 
alkalmasság feltételeit tel-
jesíteni tudják.

JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELE-
ZÉS KIVÁLASZTÁSA
A képviselő-testület a be-
érkezett árajánlatok alap-
ján, a legkedvezőbb aján-
latot adó DUNA-VIA Kft.-t 
bízta meg a Telki úti járda 
Zsíroshegyi-mellékág (víz-
folyás) és Rozmaring utca 
közti szakasz felújításának 
kivitelezésével. 

A BUDAKÖRNYÉKI ÖN-
KORMÁNYZATI TÁR-
SULÁS KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET ALAPÍTÓ 
OKIRATÁNAK ELFOGA-
DÁSA
A képviselő-testület a 
Buda környéki Önkor-

mányzati Társulás által 
létrehozott Buda környéki 
Köz te rü le t - fe lügye le t , 
költségvetési szerv alapító 
okiratának jóváhagyásáról 
döntött.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. ÁPRILIS 24-EI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÖN-
KORMÁNYZAT 2013. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Budajenő önkormányzata, 
az évközben felmerülő ne-
hézségek ellenére a 2013. 
évet pozitív eredménnyel 
zárta. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta és 
határozatában elfogadta 
az önkormányzat 2013. évi 
egyszerűsített éves beszá-
molóját.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
2013. ÉVI ZÁRSZÁM-
ADÁSI RENDELETÉNEK 
MEGALKOTÁSA
Az önkormányzatnak 
2013-ban évben a kedve-
zőtlen kiinduló helyzetből 
sikerült pozitív irányba 
elmozdítani az éves költ-
ségvetést. Ennek köszön-
hetően a 2014. évi fejlesz-
tések és az önkormányzat 
működése biztosítva van. 
A Képviselő-testület meg-
alkotta a 2013. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadási ren-
deletet. 

A 2014. ÉVI KÖLT-
SÉGVETÉSI RENDELET 
LÉTSZÁMADATAINAK 
MÓDOSÍTÁSA
A falugondnokság felada-
ta jelentősen megnőtt, 
a közmunkás ellátottság 
hullámzó, ezért indokolt 
további 1 fő felvétele a 
gondnoksághoz állandó 
munkavállalói státuszba. 
Fentiekre tekintettel a 
képviselő-testület az Ön-

kormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló rende-
letben előírt létszámkere-
tet egy fővel megemelte.

SZABÁLYOZÁSI TERV 
JAVÍTÁSA
A helyi építési szabályzat-
ról (továbbiakban: HÉSZ) 
szóló önkormányzati ren-
deletünkben a rajzi mun-
karészt a HÉSZ szövegezé-
sével harmonizálni kell. Az 
érintett telken a patakme-
dertől való 10 m védőtá-
volság a szabályozási terv-
lapon hibásan szerepel, 
mivel a HÉSZ szövegezése 
alapján a védőtávolság 6 
m. A javítás érdekében a 
Képviselő-testület felha-
talmazta a Polgármestert 
a helyi építési szabályzat 
módosítás tárgyalásos el-
járás szerinti elindítására, 
lefolytatására.

DÖNTÉS FŐ UTCA 
ÁROK- ÉS JÁRDAJAVÍ-
TÁSI MUNKÁIRÓL
A Fő utcai burkolt vízelve-
zető árkok állapota egyes 
szakaszokon erősen le-
romlott, több helyen a 
burkolólapok elmozdul-
tak, a felújításuk indokolt-
tá vált. Továbbá a Fő utca 
településképét jelentősen 
rontja az elhanyagolt árok 
látványa. Budajenő Közsé-
gi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a javítási-fel-
újítási munkákra érkezett 
ajánlatok közül a legala-
csonyabb összegű áraján-
latot fogadta el. Felhatal-
mazta a Polgármestert a 
Felépít Építő Kft.-ve, mint 
kivitelezővel, a szerződés 
megkötésére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. ÁPRILIS 24-EI 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

ÚTÉPÍTÉSI ÉS JAVÍTÁSI 
KÖZBESZERZÉSI KI-
ÍRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
DÖNTÉS
A Képviselő-testület − 
megismerve a tervezői 
költségbecslést −, az 
eredményes közbeszerzés 
lebonyolítására felhatal-
mazta a polgármestert. 

A nyílt jegyzőkönyv és a 
rendeletek honlapunkon 
megtekinthetők.

HILD 
JÁNOS-
DÍJ-ban 

részesült 
Budajenő

„Tisztelt Pályázó!

A Magyar Urbanisztikai Társaság 
Elnöksége az idén 34. alkalom-
mal adományozza települési a 
Hild János-Díjat, mely a telepü-
lésfejlesztés és településrende-

zés legrangosabb szakmai kitün-
tetése. A beérkezett pályázatokat 
elbíráló Bizottságnak a számos, 

színvonalas pályázat rangsorolá-
sa nem kis feladatnak bizonyult, 
hiszen az idén rekord mennyisé-

gű pályázat érkezett be. 

Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy megtörtént a 2014. 

évi Települési Hild János-díj 
pályázat elbírálása.  

A BírálóBizottság döntése  
a következő: 

2000 fő alatti települések ka-
tegóriájában Hild János-díjban 

részesült BUDAJENŐ,
2000-30000 fő közötti telepü-
lések kategóriájában Hild János-

Díjban részesült Nagykőrös,
30000 fő feletti települések ka-
tegóriájában Hild János-Díjban 

részesült Vác.

Dicséretben részesült: 
 Sárvár, Veszprém és Szeged.

A díjátadó ünnepségre 2014. 
május 15-én, csütörtökön, 

12.20 órakor kerül sor a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság 
XX. Országos Urbanisztikai 

Konferenciáján.

Minden pályázónak  
gratulálunk a színvonalas 

munkájukért!

Körmendy Imre, MUT Elnök
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Az idei esztendőben az Általános Iskola tor-
natermében került sor immáron a kilencedik 

alkalommal hagyományosan, a húsvéti ünnepet 
követő szombaton a nyugdíjasok találkozójára. 
Az önkormányzat szervezésében megrendezett 
rendezvényen gyümölcsök, szendvicsek, különféle 
üdítők és házi készítésű sütemények mellett a falu 
disznótorán erre az alkalomra elkészített füstölt 
kolbász, csülök és szalonna is az asztalra került. 

Budai István polgármester köszöntötte a falu 
nyugdíjasait, külön virágcsokorral üdvözölte a 
legidősebb jelen lévő nyugdíjas hölgyet, Bajkó 
Ignáczné Kati nénit és egy üveg itallal a legko-

rosabb urat, Baricz András bácsit. A rendezvény 
a fellépők műsorával folytatódott, ahol meghí-
vottként szerepelt a Töki Kotkoda Népdalkör, ezt 
követően településünk díszpolgárát, Beregszászi 
Olga művésznőt hallgathattuk meg. A további-
akban felléptek a Budajenői Hagyományőrző 
Dalkör, a Budajenő−Telki Székely Társulat és a 
Ringlein Tánccsoport. A nap további részében a 
vidám hangulatról a Töki Cigányzenekar gondos-
kodott. A jelenlévők elégedetten, jó hangulatban 
távoztak az esti órákban a rendezvényről. Kö-
szönjük a fellépőknek, az előkészítésben munkál-
kodóknak, valamint a kiszolgálást végző Nőklub 
tagjainak és más önkénteseknek  jól szervezett 
munkájukat.

Nyugdíjas találkozó
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Már hagyományosan az idén is május 
1-jén a budajenői sportpálya szol-

gált a falu majálisa rendezvény helyszíné-
ül. Az ugráló várat már 10.00 órától bir-
tokba vehették a gyerekek, amely a nap 
folyamán soha nem árválkodott üresen. 
A program 11.00 órakor Kókai György 
tanár úr vezénylésével, közös bemelegí-
téssel kezdődött. Ezt követték az iskola 
által szervezett sportvetélkedők, amelyen 
kicsik és nagyok egyaránt szép számmal 
vettek részt. Az eredményes részvételt 
apró ajándékokkal jutalmazták az isko-
la tanítói. Közben az egyik sátorban az 
óvodai konyha dolgozói már sütötték az 
ínycsiklandozó lángosokat, ahol folyama-
tosan kígyózott a sor. A csemeték nagy 
örömére volt fagylalt is, és természetesen 
a szülőknek is rendelkezésükre állt némi 
hideg ital a nagy sátor alatt. A másik hely-
színen pedig óvó nénik és dadusok várták 
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Vidám sportmajális                       Budajenőn
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Április 30-án a szeszélyes időjárás ellenére 
lelkes kis csapat gyűlt össze a Fő téren a 

Ringlein Tánccsoport és a Dicke Schwäne ze-
nekar invitálására. A lányok, asszonyok szor-
gos kézzel díszítették a karcsú fenyő koroná-
ját díszítő koszorút, míg a férfiak − Buchoffer 
Ferenc vezetésével − ásták a gödröt, feszítet-
ték a kötelet, hogy még sötétedés előtt fel 

tudják állítani a falu májusfáját, ami a hónap 
utolsó napjáig díszíti majd a teret. Mire a fa 
elkészült, az ég is kiderült. A Dicke Schwäne 
zenéje, no meg a vendégek és vendéglátók 
által hozott némi étel, ital csak fokozta a jó 
hangulatot. 

Aki kedvet kapott, jöjjön el május 31-én 
19.00 órakor a fa bontására…

Májusfa  állítás
különböző kézműves foglalkozásokra az 
érdeklődő gyermekeket. Bartos Gyárfás 
alpolgármester és megszokott csapata 
készítette a csülkös bablevest. A majálisi 
rendezvényt meglátogatták Csenger-Za-
lán Zsolt és Balczó Zoltán képviselő urak 
is. A délutáni program a Szt. Péter-Pál-
templom előtt folytatódott, ahol a Zsám-
béki-medence mintegy ötven motorosa 
gyűlt össze, hogy részt vegyen Kuli Lász-
ló képviselő úr által szervezett és a Gá-
bor atya által celebrált motorszentelésen. 
Ezután a motorosok tiszteletkört tettek 
a Zsámbéki-medencébe. Ezt követően a 
motorosok a sportpályán pótolták az „el-
égetett kalóriákat”. Az esőfelhők elkerül-
ték a budajenői sportpályát, így egészen 
késő délutánig ünnepelhettük május 1-jét. 
Köszönjük az iskola tanárainak, az óvodai 
dolgozóknak és a szervezésben és kivitele-
zésben segítők munkáját.
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  Új színfolt a budajenői
    iskolai sportban

 

Iskolánk sokoldalú sportos ér-
tékrendje egy új, a gyerekek 

által nagyon kedvelt sportág-
gal bővült, a mini röplabdával. 
Csatlakoztunk a Magyar Röp-
labda Szövetség által szervezett  
„VOLLÉ 2020-RÖPSULI” program-
hoz, amely nek célja az általános 
iskolás korú gyerekek számára a 
röplabda játékelemek versenysze-
rű kipróbálása az életkori sajátos-
ságok szerinti szabályokkal, a röp-
labda sportág népszerűsítése, va-
lamint tömegbázisának növelése.

Iskolánk mini kategóriában III. korcso-
portban indult egy leány csapattal. Bu-
dapesti és budajenői tornákon vettünk 
részt, és így sikerült jól felkészíteni a hazai 
pályán megszervezett diákolimpiai ver-
senyre, melyen II. helyezést értünk el, és 
továbbjutottunk a gödöllői elődöntőbe. 

A lányok nagyon sokat fejlődtek,és már 
nagyon készülnek a júniusi Margit-szigeti 
szabadtéri pályákon megrendezendő Eu-
rópa Sport és Egészségügyi napi játékos 
röplabd-tornára.

 
Póka György, testnevelő

     Siker 
a Jedlik Ányos  
      Országos  
Fizikaversenyen!
Iskolánk tanulói nagyon szép eredményt 

értek el a Jedlik Ányos Fizikaverseny nyír-
egyházi döntőjén:

Csibi Orsolya (5. osztály) 6. díjas,
Varga Eszter (6. osztály) 3. díjas lett, és 

egy hatalmas bronzéremmel térhetett haza.
Tanárukat, Gulácsiné Kozma Saroltát – 

figyelembe véve Budakesziről és Budapest-
ről érkező tanítványai eredményét is - „A 
legeredményesebb felkészítő tanár” kü-
löndíjjal, és „II. díjas pedagógus” oklevéllel 
jutalmazták.

Mindannyiuknak gratulálunk!
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„Találkozás
       egy tündéri  
boszorkánnyal”
„Aki még nem olvasta, vagy nem hallott 
róla, az most megtudhatja, hogyan dol-
gozzák fel a Nemzeti Színházban a János 
vitézt. Schmitt Dániel (5. o.)

„Nemrég láthattuk az osztállyal a János 
vitézt a Nemzeti Színházban. Ezért jött el 
hozzánk Szűcs Nelli művésznő. Kicsit fur-
csa és izgalmas volt, hogy találkozni fo-
gunk egy boszorkánnyal, de amikor belé-
pett az iskolába, azonnal megnyugodtam, 
mert rögtön kiderült, hogy igen kedves a 
színésznő természete. Az is érdekes volt, 
hogy egy igazi színésznővel találkozha-
tok.” Holló Dorottya (5. o.)

„Beszélt arról, hogy a kulisszák mögött 
milyen fontos az összehangolt munka, a 
hangtechnikusok, fény technikusok és a 
szereplők között.” Stanczel Balázs (5. o.)

„Személyesen mesélte el, hogyan készült 
fel a boszorkány szerepére. Nelli nem 
szeret gonosz jellemet alakítani, ezért 
nehezebb volt erre felkészülnie. A szerep 
érdekében külsőleg és jellemében is so-
kat kellett változnia: járásán, testtartásán, 
gesztusain és ruházatán. A szerep azt is 
megkívánta, hogy elváltoztassa a hangját 
és egy furcsa szokást, a pipázást imitálja.” 
Tajthy Barbara (5. o.)

„Nellinek csak egy versszakot kellett meg-
tanulnia, de egész végig szerepelt a szín-
darabban és kísérte Jancsit. Azt is elme-
sélte, hogy ő mindig hallgat a szívére és, 
hogy mindenben próbálja látni a jót.” Bek-

Balla Flóra (5. o.)

„A rossz ellen csak úgy tudsz nyerni, ha te 
jó vagy. Mindig menj a helyes úton, uta-
don!” Szabó Soma (5. o.)

„Beavatott minket néhány titokba. Például, 
hogy a néptáncokat a 2013-as Fölszállott a 
páva győztese, Berecz István tanította be.” 
Lévay Vince (5. o.)

Íme a végeredmény: 16,1 tonna hulladék 
gyűlt össze, végül a menetközben kért 2. 

konténerbe se fértünk bele. 
Csak május 5-én 5,6 tonna (!) papírt hoz-

tak a szülők, így annak a kevés segítőnek, 
akit sikerült összevadászni, a hálás köszö-
neten kívül járna egy hátmasszázs is aján-
dékba.

Szóval szuper ügyes ez az iskola, a hulla-
dékos cég képviselője is teljesen el van ájul-
va, gratulálok mindenkinek!

 Anyagilag is nagyon sikeres volt a meg-
mozdulás, kb. 320 ezer forintot kap az iskola 
a hulladékért!

No és akkor a verseny várva várt sor-
rendje:

 1. helyezett: 6. osztály
Nagy hajrában győztek a végén, mert 

tegnap nap közben még a 3.b-sek vezettek. 
A hatodikosok nemcsak az egy főre jutó 
számok alapján, hanem majdnem abszolút 
értékben is az elsők, ugyanis összesen 2367 
kg papírt szedtek össze, szinte mindenki 
hozott hozzá többet kevesebbet.

 2. helyezett: 3. b osztály
Nem sokkal maradtak le, abszolút érték-

ben ők gyűjtötték a legtöbb papírt, 2474 kg-
t, amit főleg két nagy mennyiséget szállító 
szülőnek köszönhetnek, de a lelkesedésük 
mindenképpen figyelemre méltó. Sokszor 
vezettek, nem sok hiányzott a győzelemhez.

 3. helyezett: a 4. b osztály
Ők is végig a dobogó környékén álltak, 

és jócskán 1 tonna felett gyűjtöttek, pedig 

az egyik legkisebb létszámú osztály, gratu-
lálunk ezúttal is.

 4. helyezett: a 3. a osztály
Összmennyiséget tekintve az élbolyban 

végeztek, de összesen 212 kg papír kellett 
volna még az első helyhez, ez fejenként 10 
kg, reméljük, jövőre összejön. Viszont külön 
dicséretet érdemelnek, mert ők hozták a 
legtöbb PET palackot. Köszönjük a lelkese-
dést, mert az végig ott volt.

 5. helyezett: az 1. b osztály
Talán az 1.b-s szülők izgultak a legjobban 

végig, a lelkesedésversenyt nálam legalább 
is ők nyerték. A 4. 5. és 6. helyezett közt 

szinte nincs is különb-
ség, bár a dobogó ol-
dalán ez talán kevésbé 
tűnik fontosnak, de az 
mindenképp látszik, 
hogy nagyon jó kis 
osztályokról van szó, 

köszönjük szépen nektek is 
az összefogást!

 6. helyezett: az 5. osztály
Az ötödikesek a verseny 

második napján beragasztot-
ták magukat a 6. helyre és on-
nan sem előre, sem hátra. Az 
olimpián ez is pontszerző hely 
lenne. Ha azt is hozzátesszük, 
hogy majdnem összejött ne-
kik is a 2 tonna, akkor nagyon 
szép teljesítmény ez is, csak 

sajnos az iskola második legnagyobb létszá-
mú osztályaként ez erre volt elég.

 7. helyezett: a 2. osztály
Ők voltak a harmadik olyan osztály, aki 

2 tonna fölött gyűjtött, úgyhogy abszolút 
értelemben a harmadik helyen végeztek, 
ehhez külön gratulálunk! Az utolsó napos 
teljesítményüket, ha 2-3 nappal előbb tud-
ták volna hozni, akkor simán nyerhettek is 
volna. No, majd legközelebb.

 Az utolsó 4 helyen a 4. a és az 1. a osz-
tály végzett,  nekik külön dicséret, hogy az 
előzetesen célul kitűzött, fejenként 25 kg-os 
szintet ők is hozták, csak sajnos a többiek 
voltak túl aktívak, illetve a nagy kamaszok. 

 Köszönjük a lelkes részvételt, illetve a 
korrekt versenyzést, a nyereséget az iskola 
fejlesztésére szeretnénk fordítani, esetleges 
konkrét javaslatokkal a képviselő szülőkön 
keresztül tudtok élni.

PAPÍRGYŰJTÉS

És végül, de nem utolsósorban, hogy a környezettudatosságra nevelés se maradjon el, ez-
zel az akcióval összesen megmentettünk 257 db fát a kivágástól, ami pont annyi, ameny-
nyi egy egészen kicsi erdőben általában él. 4 825 liter ivóvizet, ami  kb 1600 ember, azaz 
kb. egy Budajenő méretű falu  egy napi ivóvíz fogyasztásának felel meg.  6 755 kWh vil-
lamos energiát, ami 4 átlagos család egy éves villamosenergia-fogyasztása,  vagy hogy 
még plasztikusabb legyen, 1 db hűtőszekrény 18 évig működne ennyi energiával.  3 860 
kg CO2 kibocsátást, ami annyi CO2 kibocsátás,  mint amennyit egy személyautó 22 700 
km  megtétele során bocsát ki,  azaz félig megkerülné a földet.

Marton Krisztina
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A Vándor 
Meseíró
Április 24-25-én ellátogatott iskolánk-

ba Böde Péter, vándor meseíró. In-
teraktív foglalkozás keretébe, mutatta be 
az állatokat, és saját könyvein keresztül 
bevezette a gyermekeket a könyvkészí-
tés rejtelmeibe. Az állatokról szóló kalan-
dos történetei, versei mind közel állnak 
a gyermekekhez. Mind a kisebb, mind a 
nagyobb korosztálynak nagyon tetszett 
Péter előadása, ami után saját rajzaival 
ellátott könyveiből sokat meg is vásárol-
hattak.

ALKOTÓ 
NAP AZ 

ISKOLÁBAN

         Betekintés 
a kiscsoport hétköznapjaiba
Április második hetében nyílt hetet tar-

tott a Pillangó csoport. A legtöbb „kis-
csoportos” szülő izgatottan várta, hogy ha 
csak pár órára is, de betekintést nyerhessen 
az óvoda legkisebbjeinek mindennapjaiba.

A nap kötetlen játékkal kezdődött, ami-
be a szülők is bekapcsolódhattak, a kicsik 
megmutathatták kedvenc játékaikat, ked-
venc játszóhelyüket a barátságos, vidám 
hangulatú csoportszobában. Majd, szinte 
varázsütésre a gyerekek abbahagyták a já-
tékot és a rajzolást, és Barbara néni kedves 
kis dalára kezdték elpakolni a játékokat, 
majd sorban leültek a szőnyegre. Minden 
nap más és más foglalkozást tartott Bar-
bara néni, kezdve a külső világ tevékeny 
megismerésével, játékos testnevelésen át, 
az énekkel, a néptánccal. Pénteken az óvó 
néni látványos mesélése és az azt követő 
közös színezés zárta a sort.

Örömmel láthattuk, hogy a gyerekek, 
bár még csak nemrég kezdték az ovit, 
milyen bátran énekelnek egyedül, ügye-
sen, párban „ropják” a táncot Györgyi 
néniékkel, és milyen sok mondókát, éne-
ket ismernek már, nemcsak magyarul, ha-
nem németül is, Bori néninek hála!

A délelőtt második felében a foglalko-
zások befejeztével a lelkes kis csapat fá-
radtan, de jóízűen fogyasztotta el a finom 
gyümölcsöket, amiket Emőke néni tálalt 
nekik, majd önfeledt játék következett a 
délelőtt hátralévő részében az udvaron.

Édesanyaként nagyon hálás vagyok (és 
ezzel gondolom a többi szülőtársam is 
egyetért) az óvó néniknek, dadusoknak, 
hogy ilyen nyugodt, barátságos légkörben 
tölthetik gyermekeink az ovis éveiket.

Egy „kiscsoportos” édesanya
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Második éve immár, hogy két csoport-
ban is érintve vagyo, ezen jeles alkalom 

kapcsán, mikor is a gyerekek általuk készített 
ajándékokkal és szebbnél-szebb versekkel és 
énekekkel köszöntik édesanyjukat, Anyák nap-
ja alkalmából. 

Idén május 5-én, Anyák napja másnapján 
izgatottan indultunk az Oviba a gyerekekkel, 
akik lelkemre kötötték, nehogy késsek, mert 
pontban negyed ötkor kezdődik az Anyák napi 
műsor, melyre minden csoportban gyerekek és 
óvó nénik egyaránt szívvel-lélekkel készültek. 

Eljött a délután, és persze időben, én is 
megérkeztem, melyet ujjongó lelkesedéssel 
honorált kisebbik gyermekem, gyors öltözés 
az ünneplő ruhába, majd pár perc várakozás 
után felcsendültek az általam is valaha tanult 
gyermekversek és dalok. Egy percre vissza-
repültem a saját gyermekkoromba, mikor én 
álltam ajándékkal a kezembe, az én óvodám-
ban, és szemeimmel Édesanyám figyelő és óvó 
tekintetét kerestem. A kis középső csoport 
kedves kis műsora után, ahol volt vers, ének, 
„móka” - Gergőnek köszönhetően - és az el-
maradhatatlan ajándékozás után a nagycso-
portba vettük közösen az irányt, ahol szintén 
izgatott édesanyák, nagymamák gyűrűjében 
rádöbbentem, hogy elmúlt nagyobbik gyer-
mekem „óvodás kora”, egy korszak hamaro-
san lezárul, a gondtalan évek tovaszállnak. A 
műsor náluk a nagycsoportosok szigorú fe-
gyelmével, koncentrációjával zajlott, mindenki 
ügyesen, a saját „önálló feladatát” hibátlanul 
teljesítette, melynek eredménye jó pár párás 
anyai és nagyanyai tekintet mellett taps, és 
hatalmas ölelés volt. A műsor végeztével min-
den gyerek átadta az ajándékát, és bennem az 
fogalmazódott meg tanulságként, hogy bár 
már jövőre nem itt, de igenis fontosak ezek az 
együtt töltött katartikus pillanatok. Köszönet 
ezért az óvó néniknek, és gyerekeknek, ezért is 
érdemes ÉDESANYÁ-nak lenni.

M. Cs. A.

Április 25-én, pénteken borongós napra ébredtünk, a budajenői 
óvodások izgulva kérdezgették: óvó néni, esőben is megyünk 

kirándulni?
Reggeli után a Bambi és a Misi Mókus csoportosok az óvoda 

előtt várták, vajon melyik irányból érkezik a busz? Utazás közben 
énekelve, nézelődve, ismerős helyeket keresgélve gyorsan telt az 
idő, hamar megérkeztünk az Ödön-majorhoz, mely előtt a gyere-
kek itt is, ott is szabadon legelésző teheneket vettek észre, fehéret, 
feketét, tarkát… A kiránduláson először az 1-2 napos bocikat, majd 

a pár heteseket, az anyukákat, végül a tejet adó teheneket nézhet-
tük meg. Kísérőnk türelmesen válaszolt a gyerekek kérdéseire, és 
az életkorukhoz igazodva mesélt a tehenészet mindennapjairól. A 
bocik félénken, kicsit megriadva nézték az élénk gyereksereget, de 
volt olyan, amelyik a fejét nyújtogatva várta, hogy az apró kezek 
megsimogassák. Nem mindennapi látvány volt a nagyistálló, több 
száz tehénnel, és az óriási tartályok telis-tele friss tejjel, amibe lét-
ráról kukucskálhattak be a gyerekek. Nagy élmény volt megnézni, 
honnan kerül a tej a poharunkba. Köszönjük a tehenészetnek, a ki-
rándulást szervező szülőnek a lehetőséget, hogy eljöhettünk, és a 
Túró Gyurit, mely a keddi „Bocis kocsival” érkezik meg az ovisokhoz. 

Vén Erika, Bambi csoportos óvodapedagógus

Anyák napja az óvodánkban
 Anya szemmel…

Etyeki kirándulás,  
azaz honnan kerül  
a tej a dobozba?

Budajenő mindennapok | 11
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  Májusfa állítása az udvarban
A május 1-jét megelőző nap, ragyogó nap-

sütéssel, igazi tavaszi időjárással köszön-
tött ránk. Több éve hagyomány, hogy ezen 
a napon májusfát állítunk az óvoda udvarán. 
Már reggel lázas készülődés folyt a cso-
portokban. A gyerekekkel különböző színű 
krepp-papír csíkokat vágtunk, beszélgettünk 
a naphoz kapcsolódó szokásokról, hagyo-
mányokról. A kicsik tapsoltak örömükben, 
mikor az udvaron felállítottuk a feldíszített 
fát, és a színes papírcsíkok lobogtak a tavaszi 
szellőben. Óriási kört alkotva vidám tavaszi 
dalokat énekeltünk, körjátékokat játszottunk. 
Kicsi és nagy, felnőtt és gyerek büszkén te-
kintett fel a fára, és az egész ovi udvart vidám 
hangulat töltötte be. A nap hamar elröpült, 

a gyerekeket hazavitték a szüleik, de a falu 
legszebb májusfája maradt, hogy tovább dí-
szítse udvarunkat.

Mancherné Benke Borbála

óvodapedagógus

         Piliscsévi kirándulás
Egy borongós áprilisi napon a Micimac-

kó és a Pillangó csoport Piliscsévre ki-
rándult. Egész héten vártuk az igazi tava-
szi napsütéses időt, de nem hiába tartja 
a mondás, hogy bolondos április, a jó idő 
nem érkezett meg, helyette morcos, felhős 
napra ébredhettünk, és az egyre jobban 
szitáló esőben indultunk utunkra. Piliscsé-
ven nyoma sem volt esőnek, bár a felhők 
sötéten gyülekeztek az égen.

A kedves fogadtatás után elsőként a 
kisvonatot próbálhatták ki a gyerekek. 
Nagy izgalommal ültek fel a vonatra, ami 
még egy alagúton is áthaladt útja során. A 

kezdetben megszeppent gyerekek a má-
sodik kör után már boldogan integettek 
az állomáson várakozó társaiknak. Megis-
merhettük a farm állatait, a kecskét, a két 
csacsit és a lovakat. Mindenki közelről is 
megfigyelhette az állatokat, a kecskét fűvel 
etették, simogatták.

A nap legizgalmasabb programja a 
kürtőskalácssütés volt. A gyerekek maguk 
süthették meg a kalácsot. A helyben készí-
tett finomság azon mód még melegében 
az utolsó morzsáig elfogyott. A legtöb-
ben csak azt sajnálták, hogy nincs belő-
le még egy. Egy igazi fából épült várat is 
bejárhattunk, ez főleg a fiúknak jelentett 
óriási élményt. Felmászhattak a tornyába, 
kikukucskálhattak rácsos ablakán, még az 
ágyút is kipróbálhatták.

A délelőtt hamar elröpült, az eső végül 
utolért minket is, de igazán szakadni már 
csak akkor kezdett, mikor buszra szálltunk. 

A gyerekek fáradtan, de rengeteg élmény-
nyel gazdagodva érkeztek vissza az óvo-
dába. Bebizonyosodott, hogy egy kis eső, 
nem ronthat el egy igazán jó programot.

Mancherné Benke Borbála

Micimackó csoportos óvodapedagógus

A húsvéti készülődés során felelevení-
tettük a lassan feledésbe merült nép-

szokásokat. A gyermekek többféle techni-
kával tojást festettek (népi motívumokkal 
díszített, berzselt tojás), a kézműves fog-
lalkozások a „nyuszis csodák” elkészítése 
köré szerveződtek. Minden csoportunk-

ban az óvodapedagógusokkal közösen 
tojásfát készítettek a gyerekek, igazi hús-
véti hangulatot teremtve az óvodában. Az 
ünnephez kapcsolódóan énekeket, mon-
dókákat tanultak az életkori sajátossága-
iknak megfelelően. A Bambi csoportban a 
locsolás hagyományát is felelevenítették.

Húsvétra hangolódásunk tetőpontja 
a szinte már hagyománnyá vált „tojásva-
dászat”, melynek során minden csoport 
ellátogatott egy-egy családhoz. Idén sem 
volt ez másként. A gyerekek kosarakkal a 
kezükben indultak el, hogy húsvéti tojá-
sok után kutassanak Budajenő utcáin. A 
séta során minden kertbe bekukucskáltak, 
jobbra-balra kapkodták a tekintetüket, 
hátha látnak valahol tojást megbújni a 
fűben. Végül minden csoport talált olyan 
kertet, ahol „járt” a nyuszi, köszönet érte 
a lelkes szülőknek. A Micimackó csoportos 
gyerekek igazi nyuszikkal is találkozhattak, 
megsimogathatták, etethették a tapsifü-
leseket. A gyerekek arcukon boldog mo-
sollyal, tele kosarakkal térhettek vissza az 
óvodába. A tojásokat boldogan mutatták 
az értük érkező szüleiknek, és lelkesen me-
sélték élményeiket.

    Húsvét 
az óvodában
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2014. április 24−26. között került megrendezésre a budapes-
ti MOM Sportközpontban a XI. IKF Kempo-világbajnokság 

és világkupa. 34 ország 482 versenyzője vett részt a versenyen 
a világ minden tájáról. A Budajenő Kempo Klub tanítványai 
remekül teljesítettek a megmérettetésen. A felkészítő mester 
Németh István volt.

Fülöp Márk önvédelemben II. helyen végzett, míg Szabó 
Roxána stop-semi kategóriában III. lett a versenyen!

Jarabek Lajos a +38 évesek között indult és stop-semi kate-
góriában, és III. helyen végzett, valamint full kontakt verseny-
számban II. lett!

Szokodi Roland nagyon nagyot küzdött, de a népes me-
zőnyben sajnos dobogós helyet nem sikerült elérnie.

A Budajenő Kempo Klub és a Hegyvidék Harcosai Küzdő-
sport Akadémiát közösen képviselő ifjú tehetség, Lacza Ábel 
mind a három napon elindult a küzdelmi versenyszámokban. 
A végeredmény: I. hely stop-semi kategória, ahol címvédés 
történt a tavalyi törökországi kempo-világbajnokságot köve-
tően. Továbbá I. helyezett lett full kontakt versenyszámban a 
legifjabbak között −35 kg-os súlycsoportban. Ezen kívül még 
egy III. helyezést ért el submission versenyszámban is. Ábel fel-
készítő edzője édesapja, Lacza Ádám Illés volt.

A verseny igazi sportdiplomáciai siker volt. Megtisztelte a 
versenyt jelenlétével Marius Vizer, a SportAccord elnöke, dr. 
Simicskó István és Soltész Miklós államtitkár urak, valamint dr. 
Leyrer Richárd, a MOB alelnöke is.

Gratulálunk a harcosoknak a remek eredményekért!

Budajenő Kempo Klub SE elnöksége

Budajenői kempós sikerek
                          a világbajnokságon

Németh István és 
Jarabek Lajos

Szabó Roxy

Fülöp Márk

Lacza Ábel
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Kiss Zenede 
Művészeti Iskola 

június 10-én, 
kedden,  
1730 órakor

tartja kiállítással és 
bizonyítványosztással 

egybekötött

ÉVZÁRÓ HANGVERSENYÉT
a budajenői Művelődési Házban 

 (Budajenő, Fő u. 18.), melyre sok 
szeretettel vár minden érdeklődőt.

Beiratkozási lehetőség addig is folyamatosan, 
és a hangverseny után is a szaktanároknál van, 

a hirdetményeken és a Kiss Zenede  
honlapján feltűntetett módon.

      10 éves kislány 
nemzetközi sikere

Az idén április 13−19. között rendezték meg Ausztriában, 
Liezenben a 12. liezeni nemzetközi csellóversenyt, ami a 

fiatal csellisták egyik legnagyobb és legrangosabb versenye. 29 
országból 169 fiatal csellista érkezett a versenyre, 7 korcsoportba 
osztva mérték össze a tudásukat. Borka Ráhel, aki 2004. április 
20-án született, az első korcsoportban szerepelt osztrák, német, 
lengyel és kínai gyerekekkel. A nemzetközi zsűri II. helyezéssel 
jutalmazta a remek játékát. 

A nagyszerű magyar sikerért a felkészítő tanárának,  
Balla Ferencnek is gratulálunk!

Tájékoztató a 
lomtalanításról
Az idei évtől kezdődően új rendszer 

szerint zajlik a lomtalanítás Budajenőn, 
mely így sokkal rugalmasabb lesz. 

A lomtalanítás az igénybevevő 
ingatlanhasználó által a közszolgáltatóval 
(Depónia Kft.) előre egyeztetett napon, 

évi 1 alkalommal, egyedi megrendeléssel 
kért, házhoz menő jelleggel történik 

március 1−október 30. között. A 
jelentkezés során szükséges megadni a 
hulladék várható mennyiségét is, amely 
alkalmanként legfeljebb 3 m3 lehet. A ki 

nem használt  
alkalmak száma a következő  

évre nem vihető át.
LOMTALANÍTÁS KÉRÉSE:

Jelentkezni kell a Depónia Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában az alábbi 

elérhetőségek szerint, hétfőtől csütörtökig  
800 és 1600 óra között

telefonon: +36/22/202-260
e-mailben: diszpecser@deponia.hu

személyesen:  
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Az intézéshez a következő  
adatok szükségesek:

név, cím, számlán található partnerkód, 
elszállítandó lom  
mennyisége (m3),

elérhetőség (vezetékes vagy mobil 
telefonszám).

Felhívjuk a figyelmet arra,  
hogy nem szállítják el:

elbontott gépjármű karosszériát,
építési törmeléket,

veszélyes hulladékot (olaj, festék, 
akkumulátor stb.),

ágnyesedéket, szőlővesszőt, 
zöldhulladékot,

teher- és traktor gumiköpenyt,
háztartási hulladékot,

kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos vagy 
túlméretes hulladékot.

További információkkal kapcsolatban 
munkatársaink 

 az alábbi elérhetőségeinken állnak 
rendelkezésre:

tel.:+ 36/22/507-666 (szállítás), 
+36/22/504-412 (ügyfélszolgálat),

e-mail: ugyfel@deponia.hu, diszpecser@
deponia.hu.

Köszönjük együttműködését!



Budajenő mindennapok | 15

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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KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét 

hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.
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Értesítjük BUDAJENŐ lakosságát, hogy 
2014. május 27−28. között

a Művelődési Házban (Budajenő, Fő utca 18.)

TÜDŐSZŰRÉS
lesz.

A VIZSGÁLAT IDEJE: 

május 27. (kedd) 800−1400 óráig,
május 28. (szerda) 1200−1800 óráig.

A TÜDŐSZŰR É S AJÁNLOT T!

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

KÉRJÜK, HOGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TAJKÁRTYÁJÁT, VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN 
KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT HOZZA MAGÁVAL!


