
Kisbíró
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

20
17

.  M
ÁJ

U
S 

-JÚ
N

IU
S

Bringa túra
ismét együtt

Részletek a 12-13. oldalon





A 2016/17-es tanév a vége felé köze-
ledik. Visszatekintve, összességében 

eredményes, feladatokban, eredmények-
ben gazdag év áll mögöttünk. Szeptem-
berben örömmel vettük birtokba az új 
számítógépes termet, melyet az önkor-
mányzat az informatika oktatása számára 
kialakított, felújítva átadott nekünk. 

Sajnos ebben a régióban eszközfejlesz-
tésre pályázatok nem voltak. Az elavult 
eszközeink az állandó karbantartás mel-
lett is kevésnek bizonyultak az informatika 
tantárgy oktatásához. 

Budajenő település díszpolgára: Ger-
hard Schick úr és Budai István polgár-
mester úr együttműködéséből 8 millió 
Ft értékben gazdagodott iskolánk szá-
mítógépekkel, laptopokkal, projektorok-
kal, vetítővásznakkal és fénymásolóval. A 
projektorok, laptopok nagy támogatást 
nyújtanak a tanítási munkában, hiszen a 
számítógép segítségével, sokkal szélesebb 
körben szemléltethetjük a nyújtott ismere-
teket. Az Anyák napi ünnepségeken a szü-
lők is találkozhattak ezzel az újdonsággal. 

Köszönjük Polgármester Úrnak és a 
Képviselő Testületnek iskolánk folyamatos 
támogatását, eszközeink gyarapítását, kör-
nyezetünk szépítését, rendezettségének 
fenntartását, fejlesztését.

Az idei év elején, az épületen lévő kő-
címer felújítása, biztonságos visszahelye-
zése megtörtént. Az elmúlt időszakban a 
Szülők Iskolai Szervezetével közösen az 
udvar rendezésével foglalkoztunk. Ebbe 
a munkába a tanulókat is bevontuk, akik 
szívesen csatlakoztak. Köszönjük a szülők 
aktivitását is, sok ötletet kaptunk a meg-
valósításhoz. A munkát, megvalósítást ne-
hezíti, hogy a műemléki környezet miatt 
kerttervet kell engedélyeztetni. 

Az önkormányzat Buella Mónika kert-
építész tervezőt kérte fel a munkára. A 
kertterv elkészült a teljes felső udvarré-
szekre. A megvalósítás ütemterv szerint 
történik. Az idei nyáron az épülethez kö-
zeli jobb és baloldali alsó udvar készül el. A 
terület térburkolatot kap. Az egyik oldalon 
labdajátékra alkalmas pálya lesz. A másik 

oldalon a térburkolatba épített ugróisko-
la, sakkjátékra alkalmas mező, filagória és 
a gyerekek kérésére a régi forgó helyett 
egy új kerül elhelyezésre. Több helyen le-
het majd leülni, olvasni, vagy beszélgetni. 
Mindezt az önkormányzat 5 millió Ft-tal 
támogatja. A Szülői Szervezet a papír-
gyűjtések és az 1%-okból összegyűjtött 
összeget erre fordítja. Sajnos a beadott 
pályázatunk nem nyert, így még nagyobb 
fejlesztésre, nincs lehetőségünk.

A fejlesztési tervek mellett az iskolában 
folyik a mindennapos munka. A gyerekek 
erdei iskolában töltenek 3 napot. A Velen-
cei-tó mellett épített és természeti környe-
zetben bővítik az iskolapadban szerzett 
ismereteiket. A Gaildorfi cserekapcsolat 

keretében most a német diákok töltöt-
tek nálunk egy hetet. Gazdag és színesek 
programokat szervezett a cserekapcso-
latokat koordináló két kollégánk: Pappné 
Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch 
Diána. Tanulóink idegen nyelvi fejlődése 
érdekében végzett fáradtságos és áldoza-
tos munkájukat ezúton is szeretném meg-
köszönni. A búcsúestet a szülők szervez-
ték, szeretetteljes, gazdag vendéglátással 
melynek a gyerekek nagyon örültek. Az 1 
hetes itt tartózkodás alatt szoros kapcsola-
tok alakultak ki a gyerekek otthon érezték 
magukat a családokban. 

Lezajlottak a központi mérések. A 6. és 
8. osztályban megírt idegen nyelvi német 
mérést magunk javítjuk, itt már megvan-

nak az eredmények. A 6. osztály eredmé-
nye 76%. 90% fölötti teljesítményt a 34 
tanulóból 10 tanuló ért el. Ez az osztály 
30%-a. A 8. osztályban az eredmény 67%. 
A 17 fős osztályból 7 fő írt 90% fölötti mé-
rést. Ez az osztály 41 %-a. Mindkét évfo-
lyamot Sinkai Márta tanárnő készítette fel. 
Gratulálunk a szép eredményhez, amely 
mutatja, hogy a megfelelő képességekkel 
és szorgalommal bíró tanulóink nyelvtanu-
lásban elért eredményei megnyugtatóak. 
A kompetenciamérés eredményeit febru-
árban kapjuk meg. 

Szeretettel várjuk iskolánk tanulóinak 
hozzátartozóit, volt tanítványainkat és az 
érdeklődőket június 16-án 17 órakor kez-
dődő ballagásunkra és évzárónkra. 
 Rainer Ferencné igazgató
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. ÁPRILIS 27-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL
A Budakeszi Rendőrőrs 
2016. évi beszámolója 
Budajenő település területe 
a bűnügyileg kevéssé fertő-
zött területek közé sorolható. 
Ez részben köszönhető a falu 
földrajzi elhelyezkedésének, a 
lakosság összetételének, va-
lamint a polgárőrség, a köz-
terület-felügyelet és a rend-
őrség hatékony munkájának, 
melyet tükröz az ismertté vált 
bűncselekmények alacsony 
száma is. A 2016-os év során 
a vagyon elleni bűncselek-
mények elkövetése volt leg-
inkább domináns, azonban a 
lakásbetörések, lopások szá-
mában csökkenés mutatkozik 
a 2015 évhez, valamint az elő-
ző évekhez viszonyítva, amely 
részben köszönhető a foko-
zottabb rendőri jelenlétnek és 
a célirányos ellenőrzéseknek. 
A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek elkövetését elő segítik a 
vagyonvédelmi hiányosságok, 
az emberi hanyagság, sokszor 
az alapvető óvatosság hiánya 
is a sértettek részéről. Buda-
jenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtár-
gyalta és elfogadta a Budake-
szi Rendőrőrs 2016. évi beszá-
molóját.

Beszámoló a BÖT  
Közterület-felügyeletének 
munkájáról
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta 
a BÖT Közterület-felügyelet 
2016. évi beszámolóját.

Az ÉDV Zrt. beszámolója az 
ivóvíz- és szennyvízágazat 
2016. évi működéséről
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a 
Község víziközmű szolgáltató-
jának 2016. évi beszámolóját.

A 2016. évi költségvetési 
rendelet módosítása
A 2016. évi költségvetési ren-
delet módosításánál az álla-

mi költségvetésből származó 
előirányzatokat kezelő szer-
vezetek által eszközölt, illetve 
az Önkormányzat döntései 
alapján, saját hatáskörben el-
végzett módosítások lettek 
figyelembe véve. A módo-
sítások, a Képviselő-testület 
döntései alapján, a tartalék 
terhére kerültek biztosításra. 
Így a költségvetés fő össze-
gei, bevétel: 668 240 494,-Ft; 
kiadás: 668 240 494,-Ft. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a rendelet 
módosítást elfogadta.

A 2016. évi zárszámadási 
rendelet megalkotása, be-
számoló az Önkormányzat 
2016. évi gazdálkodásáról
A település 2016. évi gazdál-
kodásában fennakadás nem 
volt. Az intézmények mű-
ködőképessége a takarékos 
gazdálkodással, valamennyi 
forrás-kiegészítő pályázati le-
hetőség kihasználásával bizto-
sított volt, és az önkormányzat 
a kötelező és az önként vállalt 
feladatainak eleget tett. A ta-
karékos gazdálkodásnak kö-
szönhetően az Önkormányzat 
a tervezett fejlesztések tavalyi 
megvalósítása mellett is tar-
talékot tudott képezni. A tar-
talékok a pályázati önrészek 
biztosításához szükségesek 
(óvoda). Az Önkormányzat és 
intézményeinek belső ellenőr-
zését ellátó megbízott belső 
ellenőr a beszámolót áttekin-
tette, és az alapján a 2016. évi 
költségvetés teljesítését biz-
tonságosnak értékelte, így a 
beszámolót elfogadhatónak 
minősítette. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az Önkormányzat 
2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját.

A Képviselő-testület a 
polgármester előterjesztése 
alapján áttekintette a zár-
számadási rendeletet és an-
nak megalkotásával a 2016. 
évi költségvetés végrehajtását 
jóváhagyta. 

Döntés önkormányzati telek 
értékesítéséről
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a tulajdo-
nában lévő 987 m2 alapterü-
letű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű 91/8 helyrajzi 
számú ingatlant a kérelmező 
részére értékesíti.

 
A helyi közútra történő 
behajtás korlátozásáról, 
a behajtáshoz szükséges 
közútkezelői hozzájárulás 
kiadásáról szóló rendelet 
módosítása
A Rendelet évekig betöltötte 
szerepét és jelenleg is meg-
felelő szabályozást tartalmaz, 
azonban az önkéntes jog-
követés rendszeres elmara-
dására tekintettel szigorítás 
bevezetése vált indokolttá. 
Rendszeresen tapasztalható, 
hogy a teherautók behajtási 
engedély nélkül használják 
a település utcáit, ezzel je-
lentős költségvetési bevétel 
kiesést okozva, amely össze-
geket maradéktalanul az utak 
karbantartására fordítjuk. A 
Képviselő-testület a rendelet 
módosítást elfogadta.

Javaslat igazgatási szünet-
ről szóló rendelet elfoga-
dására
A közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló törvény, va-
lamint kormányzati döntések 
is tesznek ajánlásokat az igaz-
gatási szünet elrendelésére 
vonatkozóan. A munkavállalók 
éves rendes szabadságának 
kiadása – a hivatal kis létszá-
mára tekintettel - minden év-
ben nagy nehézségbe ütközik. 
Az igazgatási szünet időtarta-
ma alatt a munkáltatónak ki 
kell adni a szabadságot, illetve 
a köztisztviselő köteles a sza-
badsága egy részét ezen idő-
szakra időzíteni, így elkerülhe-
tő a ki nem vett szabadságok 
nagymértékű feltorlódása. 

A képviselő-testület az idei 
évben is megalkotta az igaz-
gatási szünet elrendeléséről 
szóló rendeletet, amely két 
időszakban kerül elrendelésre:

• a nyári időszakban 
2017. július 24. napjá-
tól 2017. augusztus 4. 
napjáig,

• a téli időszakban 2017. 
december 18. napjától 
2017. december 29. 
napjáig tart.

Nem képviselő bizottsági 
tag választása (Humán és 
Ügyrendi Bizottság)
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete megválasztotta a Humán 
és Ügyrendi Bizottságba, nem 
képviselő külső tagként Papp 
Keve Kadocsa budajenői la-
kost. Egyben módosította a 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzat 2.számú függelékét. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. MÁJUS 10-I RENDKÍ-
VÜLI ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Döntés közterület használat 
ügyében
Az ún. „terasz” ügyben a bí-
róság jogerős döntést hozott, 
amely alapján a Képviselő-tes-
tület határozatában az eddigi 
nem érvényesített időszakok-
ra is közterület használati díjat 
állapított meg. A használati díj 
a Kúria és a Bíróság állásfogla-
lásai, valamint a helyi rendelet 
alapján lett megállapítva.

Polgármester illetményének 
és alpolgármester tisztelet-
díjának megállapítása
A Kormányhivatal körlevélben 
hívta fel a hivatalok figyelmét 
a törvénymódosítás nem egy-
értelmű értelmezése miatt. E 
szerint nem a törvényalkotás 
évét (2016), hanem a 2014. 
január 1-i önkormányzati vá-
lasztás évének lakosságszá-
mát kell figyelembe venni 
az illetmény és a tiszteletdíj 
megállapításánál. Budajenő 
Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete a módosított 
polgármesteri illetményt, va-
lamint az alpolgármesteri tisz-
teletdíjat elfogadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. MÁJUS 17-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Belterületi utak felújítása 
pályázathoz kapcsolódó 
döntés
A képviselő-testület 21/2017.
(III.23.) sz. határozatával dön-
tött pályázat benyújtásáról 
Belterületi utak, járdák fel-
újítása címmel. A közremű-
ködő szervezet hiánypótlási 
felhívást küldött önkormány-
zatunknak, mely szerint a 
képviselő-testületi határozat 
a pályázat benyújtását meg-
előző 30 napnál korábbi. A 
pályázat formai-tartalmi meg-
felelősége érdekében a Képvi-
selő-testület a pályázati kiírás 
alapján igazolta és elfogadta, 
hogy a döntése hatályos, a pá-
lyázati önrész rendelkezésre 
áll, melyet a 2017. évi költség-
vetési rendeletben biztosított. 
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Változás a hulladék-
gyűjtő zsákok 

értékesítésében
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatás keretein belül forgalmazott hulladékgyűjtő zsákok és 
matricák értékesítéséből származó árbevétel jogosultja a Hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. sz. törvény szerint az állam által alapított Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.).

Fenti változások miatt a korábban rendelkezésre bocsátott Depónia 
Nonprofit Kft. használatában lévő készpénzfizetési számlatömbök visz-
szavonásra kerülnek, helyettük szállítólevél tömb kerül átadásra, így az 
Önkormányzatnál a készpénzes eladás megszűnik. A 2017. május 1-ét 
követő teljesítések esetén az ügyfél részére kiállított szállítólevél alapján 
az NHKV Zrt. állítja ki a számlát.

A szállítólevelek kiállításakor - mivel azok későbbiekben a számlázás 
alapját képezik - az alábbi adatok szerepeltetésére vonatkozóan kérjük 
szíves együttműködésüket: Vevő neve; Vevő címe (irányítószám, telepü-
lés, utca, házszám); Vevő adószáma (adóazonosító jel igazolására szol-
gáló kártya); Termék megnevezése (literszám feltüntetése is szükséges), 
mennyisége

A hulladékgyűjtő zsákok (zöldhulladék, kommunális hulladék) szemé-
lyes átvételekor a vásárló személyazonosításának ellenőrzése szükséges, 
ezért a lakcímkártyát és a személyazonosító igazolványt kérjük bemutatni.

A Közszolgáltató (Depónia Nonprofit Kft.) továbbra is gondoskodik 
a zsákok és matricák kiszállításáról, valamint az ezzel járó adminisztrá-
cióról, mely jelenti a szállítólevelek elhozatalát, készletnyilvántartását és 
szállítólevél alapú elszámoltatását.

Felhívás 
építtetők részére
A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a 

behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás 
kiadásáról rendelkező szabályokat az Önkormányzat 
18/2011. (XI. 25.) rendelete tartalmazza, amely az önkor-
mányzat honlapján megtalálható.

A rendelet évekig betöltötte szerepét és jelenleg is 
megfelelő szabályozást tartalmaz, azonban az önkéntes 
jogkövetés rendszeres elmaradására tekintettel (különö-
sen az építkezések esetén) a képviselő-testület a 2017. 
áprilisi rendes ülésén szigorítást vezetett be. 

A behajtási engedély nélkül közlekedő teherautók 
jelentős költségvetési bevétel kiesését okoznak, amely 
összegek az általuk elhasznált utakra fordíthatóak len-
nének. Több esetben kaptak ilyen helyzeten rajta körzeti 
megbízottunk és a közterület felügyelő is fuvarosokat, 
de folyamatosan nem tudnak az utakon állni.

A rendeletmódosítás az alaprendelt 6. §-át egészítet-
te ki a következők szerint:

„(5) Az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, épí-
tési engedély jogosítottja, a bejelentési kötelezettséggel 
építő köteles felhívni a gépjármű üzembentartóját, tu-
lajdonosát, fenntartóját a közútkezelői hozzájárulás be-
szerzésére vagy megfizeti az útfenntartási hozzájárulást.

(6) Amennyiben az építmények megépüléséig a 
közútkezelői hozzájárulás nem került beszerzésére és 
az útfenntartási hozzájárulás nem került befizetésre, az 
építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési enge-
dély jogosítottja, a bejelentési kötelezettséggel építő 
utólagosan a jelen rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, 
a megépült építmények arányában számított útfenntar-
tási hozzájárulás 1,5 szeres összegét köteles megfizetni. 
E rendelkezés az engedély megszerzésének elmulasztá-
sából eredő jogkövetkezményeket nem érinti.”

A rendelet módosítás szerint tehát, aki úgy épít 
fel egy házat, hogy nem tud felmutatni a behajtá-
si engedély(eke)t, utólag másfélszeres díjat köteles 
megfizetni a megépült ház hasznos területe alapján és 
egyidejűleg büntetés kiszabására is sor kerülhet, hisz 
életszerűtlen, hogy engedély nélkül, a szabályok betar-
tásával el tudta juttatni a több tonnányi építő anyagot a 
megépült házához. 

A rendelet módosítás jogharmonizációt is tartalmaz. 
A sajtóból már mindenki által ismert módon új építésű 
lakóingatlanok esetén nem kell építési engedély, hanem 
be kell jelenteni az építés megkezdését az e-napló nevű 
elektronikus felületen. A rendelet az e körbe tartozó 
építőket „bejelentési kötelezettséggel építőként” nevezi 
meg kötelezettként a tulajdonossal vagy az építési en-
gedély jogosítottjával egy sorban.

Kérjük tehát az építkezőket, hogy járjanak el körül-
tekintően az építkezésük esetén, és ellenőrizzék a meg-
bízott fuvarozókat, építési vállalkozókat is, hogy eleget 
tettek-e a cikkben vázolt jogszabályi kötelezettségnek, 
hisz annak elmaradás esetén a jogkövetkezmények őket, 
és nem a vállalkozókat fogják terhelni. 

dr. Kovács Dénes
jegyző

NEKROLÓG
Hompoth János 1939-ben született Székelyföldön, 

a gyergyóditrói térségben, Ditró településen egy 
négy gyermekes család legidősebb gyermekeként.

Budajenőre kisgyermekként került, itt járta ki az ál-
talános iskolát, majd ipari tanulóként a kőműves szak-
mát sajátította el. Évtizedeken keresztül dolgozott az 
építőiparban, kőművesként, kisiparosként, majd ké-
sőbb, mint építésvezető ment nyugdíjba. Budajenőn 
és Telkiben több családi házat épített, illetve vett részt 
építésükben. Szülőföldjéhez mindig nagyon szorosan 
kötődött, szívügye volt Ditró településsel a testvér-
települési kapcsolat kiépítése. Több alkalommal vett 
részt a testvér-települések találkozóinak szervezésében, a rendezvé-
nyek lebonyolításában, adomány-gyűjtésben, kiállítás-szervezésben. 
Lelkes támogatója és segítője volt a Gyilkos-tó melletti Szent Kristóf 
kápolnának. A Budajenő-Telki Gábor Áron Székely Baráti Kör egyik 
alapítójaként, elnökeként számtalan utazást, kirándulást szervezett 
Erdélybe és Magyarországra mind a tagok, illetve családtagjaik, vala-
mint a településen élő érdeklődők számára egyaránt. Több cikluson 
keresztül volt önkormányzati képviselő, ezen belül a szociális bizott-
ság elnöki tisztségét is ellátta a Képviselő-testületben. Hosszú beteg-
ség után hunyt el. A temetésén a családtagokon túl, a szép számmal 
megjelent helyi és ditrói lakosok, Ditró és Budajenő polgármesterei 
vettek tőle végső búcsút. A temetési szertartást Harkai Gábor helyi 
plébános celebrálta. Nyugodjon békében.
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Budajenőn már sok éve hagyomány a 
nyugdíjasok köszöntése kis műsorral, 

különböző helyi és meghívott fellépők-
kel. Idén április 23-án gyűltünk össze a 
Tornacsarnokban. Budai István polgár-
mester úr szíves szavakkal köszöntötte 
a megjelenteket, és közülük gyönyörű 
virágcsokorral lepte meg Reisner Má-
tyásné, Rozika nénit, aki valóban meg-
lepődött és könnyes szemmel köszönte 
a megemlékezést, ugyancsak köszön-

tötte Kompp Ferenc 86 éves nyugdíjast 
egy üveg budajenői borral. A műsort a 
Pántlika együttes szólistái és táncosai 
nyitották meg. Meghívott fellépőként az 
Erős Testvérek adtak elő régi slágereket 
saját stílusukban, lakodalmas rockkal 
szórakoztatván a közönséget. A német 
nemzetiséget a Német Hagyományőrző 
Dalkör és a Ringlein tánccsoport képvi-
selte. A Dalkör vidám német és magyar 
dalokat adott elő, a táncosok pedig a tő-

lük megszokott jó hangulatot teremtet-
ték meg ropogós táncaikkal. Az előadást 
a Budajenő-Telki Székelytársulat szín-
vonalas fellépése zárta. A megjelentek 
az Önkormányzat vendégeként finom 
szendvicseket, süteményeket, üdítőket 
fogyaszthattak, amihez a Kövér Hattyúk 
zenészei szolgáltattak kellemes hangu-
latot táncra perdítve a táncos lábú ven-
dégeket.

Hargitainé Bárczy Orsolya

Nyugdíjas találkozó 2017.
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A falu májusfája
A hagyományokat nem csak megteremteni, megélni is kell! Ezért találkozott ismét 

április utolsó estéjén öreg és fiatal a falu főterén. A Ringlein legényei gödröt ás-
tak, a lányok a koszorút díszítették, és a végén közös erővel felállítottuk a fát. A Kövér 
Hattyúk Zenekar idén is eljátszott néhány nótát, és megtiszteltetés volt, hogy velünk 
ünnepelt a Budajenői Hagyományőrző kórus is. A legfinomabb sütemények és borok 
most is előkerültek a kosarakból, és egészen sötétedésig élveztük egymás társaságát, a 
legapróbbak és a legidősebbek egyaránt.

A zenekar és a tánccsoport mindenkit szeretettel hív és vár május 31-én, szerdán, 
19:00 órakor a MÁJUSFA KIDÖNTÉSÉRE!

Reisner Tamás képviselő
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Az idei majális napfényes tavaszi reg-
gelre virradt. Örömmel indultunk neki 

a napnak, a hagyományosnak mondható 
falusi focipályán rendezett eseménynek. 

Megérkezésünkkor hatalmas nyüzsgés 
volt már a helyszínen, nem lehetett válasz-
tani a kínálkozó gyerekprogramok közül. 
Az ugrálóvár vonzotta talán a legjobban a 

kisgyermekes családokat, ahol kígyózó sor 
állt a pár perces játékért, melyet többen 
akár többször is kivártak. A büfé szolgál-
tatást a Royal Bistro, Baumgartner Ale-

Majális 2017 Budajenő
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xandra biztosította. A fagylalt és a gyros 
ételek nagy sikert arattak. A régi majáli-
sok arculatát idéző, és az óvodai konyha 
jóvoltából készített isteni lángos, valamint 
az óvodásoknak tartott ügyességi vetél-
kedőkön túl, a Bartos Gyárfás készítette 
bográcsgulyást is megkóstolhattuk. A 
szép időt sokan kihasználták arra is, hogy 
csak sétáljanak egyet, elvigyék a gyereke-
ket játszani, friss levegőt szívjanak. Gyer-
mek és felnőtt, kicsi és nagy együtt élvez-
hette a falu rendezvényét, ahol mindenki 

megtalálhatta a neki való szórakozást. A 
focipályán a Budajenői Általános Iskola 
akadályversenye és labdás játéka zajlott, 
ahol a szülők a kispadról szurkolhattak. 
A legkisebbek legnagyobb megelégedé-
sükre a Híd Alapítvány szeretetét élvez-
hették az arcfestés és a kézműveskedés 
alatt. A rendezvényt Csenger Zalán Zsolt, 
a térség országgyűlési képviselője, Budai 
István polgármester társaságában meg-
látogatta. A képviselő úr a motorszente-
lést is megtekintette. Remek hangulat és 
vidám gyermekzsivaj töltötte be a dél-
előttöt, ahol ünnepi motorszenteléssel is 
találkozhattak az érdeklődők. A délutánt 
szintén az ugrálóvár határozta meg, ahol 
kifulladásig játszottak a gyerekek. Ezúton 
is köszönjük a szervezők és a gondnokság 
közreműködését!
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Az idén május elsején hetedik alka-
lommal szervezte meg a Budajenői 

Önkormányzat segítségével a programot 
Kuli László alpolgármester a Péter-Pál 
Templom előtti térre. A szép idő kicsa-
logatta a motorosokat és megdöntve az 
eddigi részvételi adatokat, több mint 50 
motorkerékpár kapta meg Harkai Gábor 
Atyától, rövid imádság után a védelmező 
áldást és szenteltvizet. A ceremónia után 
Gábor Atya motoros felvezetésével a tár-
saság tett egy tiszteletkört a Zsámbéki 
medencében, majd kimotorozott a sport-
pályára és csatlakozott a családi majális 
forgatagához. A focipályán minden mo-
torral érkező az Önkormányzat vendége 
volt egy tál babgulyásra, melyet Bartos 
Gyárfás helyi vállalkozó készített és a re-
mek büfében alkalmuk nyílt a vasparipák 
lovasainak egy kis poharazgatásra és be-
szélgetésre is. A majális résztvevői, szülők 
és gyerekek megcsodálhatták a csillogó 
kétkerekűeket és biztosan voltak köztük 
olyanok, akik megfogadták, hogy egyszer 
ők is motorral jönnek el a Budajenői Ma-
jálisra és Motorszentelésre.

Kuli László
alpolgármester

Motorszentelés 
2017
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Nagy elvárásokkal indult idén a 
Budavidék Zöldút 10. jubileumi túrája. 

Számomra személyesen is megpróbálta-
tásokkal teli várakozással, ugyanis Biator-
bágyról terveztem kislányommal meg-
tenni a budajenői célállomással végződő 
szakaszt.

A Zsámbéki-medence kerékpáros tú-
rázói évről évre újabb településen talál-
kozhatnak egymással a Budavidék Zöld-

út szervezésében. Az idei vendéglátó 
Budajenő volt, ahol a nemrég újjáépített 
- műemléki védettséget élvező- Magtár 
előtti bográcsos ebéddel, tárlatvezetéssel, 
kézműves sajtokkal és további kellemes 
programokkal várták a környék telepü-
léseiről érkezőket. A Budavidék Zöldút, 
amely földrajzi kistájként a Békás-patak 
vízgyűjtőjéhez tartozó települések terü-
letét foglalja magában: Biatorbágy, Bu-

dajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, 
Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A kapcsoló-
dó táji-természeti értékek miatt e tájhoz 
szervesen illeszkedik Budakeszi és Nagy-
kovácsi területe, így ezt a 12 települést 
nevezhetjük mi együtt Budavidéknek. A 
zöld-út Páty-Budajenői szakasza festői tá-
jakon kalauzol végig, aki autóval jár, nem 
is sejti, milyen más arcát mutatja Magyar-
országnak ez a kistája. Gyönyörű fás-cser-

Budavidék Zöldút Túra 2017
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jés ligetes, és zöldtáblás földeken át tartó 
kacskaringós-romantikus szekérúton jut-
hatunk el ide. Az úti cél sem volt véletlen, 
hiszen itt, Budajenőn a Magtárnál tették le 
a Budavidék Zöldutak jelképes irányjelző 
oszlopát Budajenő, Nagykovácsi, Perbál 
és Telki települések polgármesterei közel 
tíz éve. Természetkedvelők, és teljes csa-
ládok indultak el a környék településeiről 
az előző esti nagy felhőszakadás ellenére, 
a síkos-sáros szekérúton. 11 óra magas-
ságában megtelt a Magtár előtti terület 
fáradt utazókkal, akiket becsületkasszás 
ebéddel látott el Budajenő Község Ön-
kormányzata. Felejthetetlen szépséget 
mutatott a belül hűs Magtár-épület, so-
kan nem is tudták, hogy ilyen rejtett szép-
sége is van a településnek. Közben első 
programként az érdeklődők megtekint-
hették a Skót-bencés kastélyt Kuli László 

alpolgármester tárlatvezetésével. Közben 
Oláh István a Budavidék Zöldút helyi tagja 
üdvözölte a túra résztvevőit a Magtárnál. 
Budai István polgármester köszöntötte a 
nehéz, sáros terepen érkező túrát felválla-
lókat. Felidézte a közel tíz éve Budajenőről 
induló zöldutas bringás programot, ami-
nek maga is kezdeményezője volt, több 
település polgármesterével együtt. A kez-
deményezők közül jelen volt Varga László 
Perbál polgármestere is. Kisebb csopor-
tokba rendeződtek a települések bringá-
sai, de a jól megérdemelt ebéd sokakat új 
lendületre keltett, és többen nekivágtak a 
település középkori templomának meg-
tekintésére, a szőlőhegyre. Visszatérve fi-
nom sajtokat fogyasztottunk, a gyerekek 
kézműves-játékokkal töltötték az időt, mi 
felnőttek pedig jóleső pihenéssel kortyol-
tuk a házi készítésű bodzaszörpöt.
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Május 16-án délután egy kisebb cso-
port érkezett Németországból, köz-

ségünk testvértelepüléséről. A gaildorfi is-
kolások, összesen 17-en, egy hétre jöttek 
Budajenőre. A gyerekek iskolánk tanulói-

nál szálltak meg és a hét alatt sok izgal-
mas programban volt részük, megismer-
kedhettek Magyarország, illetve a környék 
szépségeivel. A magyar gyerekeknek is 
kivételes ez a lehetőség, ugyanis a német 

nyelvet hétköznapi szituációkban, élesben 
gyakorolhatják ez idő alatt. Az első napon 
a német gyerekeket, illetve kísérő tanára-
ikat Budai István polgármester úr köszön-
tötte sz önkormányzat külön termében, 
majd az iskola ebédlőjében a nemezelés 
rejtelmeit ismerhették meg a vendégek. 
A délelőtt folyamán még közösen elsétál-
tunk a régi kapolnához, megnéztük a fes-
tői szépségű pincesort is. Közös ebéd után 
pedig az Aquaworld-be kirándultunk, amit 
minden gyerek nagyon élvezett. A csütör-
töki nap is mozgalmasan telt, már korán 
reggel indultunk a Balatonhoz, Tihanyba. 
A tihanyi Levendula házban levendulás 
szappant készítettünk, megnéztünk egy 
izgalmas filmet a Tihanyi-félsziget kiala-
kulásáról. A balatoni panoráma mindenkit 
teljesen lenyűgözött. Balatonfüreden na-
gyon finom pizzát ettünk, aztán sétáltunk 
egyet a Balaton parton, a vállalkozó kedvű 
fiúk még fürödtek is a tóban. A hét utol-
só napján a fővárosba utaztunk. Először a 
Millenárison található Láthatatlan kiállítást 
„tekintettük” meg. Bepillantást nyertünk 
a vakok, és gyengén látók világába. Sze-
rencsére kaptunk német nyelvű vezetést 
is, így partnereink is nagyon élvezték a ki-

Német cserediák program
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állítást. Mivel a vásárlás (sajnos) elenged-
hetetlen része minden programnak, így a 
Mammut adta lehetőségeket kihasználva 
két és fél órát nézelődtek a diákok. Meg-
vették a családnak szánt ajándékokat, és 
ki-ki megebédelt az általa kedvelt gyors-
étteremben. Hogy az ebédet lemozogjuk, 
gyalog felsétáltunk a Budai Várnegyedbe, 
ahol Budapest szépségében gyönyörköd-
tünk. Tovább folytattuk utunkat a Lánc-
hídon keresztül, a Bazilikán át, egészen 
az Országházig. Ott egy német, ill. ma-
gyar nyelvű idegenvezető körbekalauzolt 
minket a Parlamentben. A csodálatos, és 
egyedi épület mindenkit ámulatba ejtett. 
Este negyed 8 felé már vártak minket a 
családok Budajenőn. A hétvégét a diákok 
a cserepartnerükkel töltötték, akik csa-
ládja rengeteg tartalmas, és szórakoztató 
programmal próbált a kedvükben járni. 
Sokan találkoztak egy-egy közös prog-
ram, és pizsamaparti erejéig is. Az utolsó 
napon - hétfőn - a gyerekvasúttal fel-
mentünk Csillebércre, gondoltuk egy kis 
csapatépítés sosem árt. A kezdeti gyakor-
lópálya után mindenki szabadon választ-
hatott, hol szeretne mászni. Egy-két diák 
nem mérte fel eléggé, mit is bír, ezért elég 
kalandosra sikerült a mászás. A végén 
mentést is kellett kérni, hogy legalább a 
következő vasutat elérjük. De szerencsére 
mindenki épen tért haza. Délután 5 órakor 
kezdődött a búcsúest a Hagyományőrzők 
Házában. Mindkét csapat készült egy kis 
műsorral, ami remekül sikerült. A hivata-
los részben a polgármester megköszönte 
a szervező tanároknak és a vendéglátó 
szülőknek a közreműködését a diákcsere 
programban. Továbbá minden résztvevő 
köszönetet mondott mindazért, ami mö-
göttünk volt ebben az egy hétben. Re-
méljük, hogy az itt töltött idő maradandó 
és gyümölcsöző lesz mindkét fél számára: 
magyaroknak-németeknek, diákoknak-
szülőknek, tanároknak, iskoláknak és az 
önkormányzatoknak is. 

Bízunk benne, hogy még hosszan él-
vezhetjük egymás vendégszeretetét, 
hogy ezek a kapcsolatok nem csak most, 
hanem a jövőben is olyat nyújtanak min-
denkinek, amire egész életében szívesen 
emlékszik majd vissza. Mindenkinek sze-
retnénk megköszönni, hogy az a csere-
kapcsolat ismét létrejött, és ilyen remekül 
sikerült.

Az iskola honlapján több képet, és egy 
összeállítást is meg lehet majd nézni.

Pappné Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch Diána
szervezők
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Fantasztikus sikert értek el a Budaje-
női Általános Iskola jelenlegi és volt 

diákjai a Jedlik Ányos Országos Fizika 
Versenyen, Nyíregyházán. A 2017. ápri-
lisban megrendezett döntőn bronzérmet 
nyert Bartha Ábel 4. a osztályos és Toro-
nyi András 7. osztályos volt tanulónk, aki 
ettől a tanévtől már a Baar-Madas Re-
formátus Gimnáziumban tanul. Toronyi 
Tamás 4. b osztályos diákunk hajszállal 
lemaradva a dobogóról IV. díjas, Sebes-
tyén József 5. osztályos tanulónk VI. díjas 
lett, testvére, Sebestyén Pál 7. osztályos 
volt növendékünk a Baar-Madas Gimná-
ziumot képviselve V. díjat kapott.

A gyerekek eredményei mögött több 
éves iskolai és otthoni munka van, ren-
geteg órát töltöttek önálló feladatmegol-
dással, és közös kísérletezéssel. Magyar-
országon a Jedlik verseny volt az első, 
amelyik nemcsak számonkérte a diákok 
matematikai és fizikai tudását, hanem 
egy minden év szeptemberében megvá-
sárolható feladatgyűjtemény kitöltésével 

és a hozzá tartozó szakköri munkával 
meg is szerettette a kísérletezést és a 
fizikai gondolkodást igénylő számolást. 
Kuriózumnak számít a 8-14 éves korosz-
tály számára összeállított, tudományos 
méréseket, és a grafikonok leolvasását 
gyakoroltató feladattípusok megjelenése 
a verseny minden fordulójában.

Budajenőn minden tanévben 20-25 
diák nevez be a Jedlik Ányos Fizikaver-
senyre, és többségük továbbjut a re-
gionális fordulóra, amelyet évek óta 
iskolánkban rendezünk. A kisebbek dön-
tőjében általában minden tanévben 3-5 
tanulónk versenyez, külön csoportban a 
3.-4. és az 5.-6. osztályosok. Nyíregyhá-
zán a verseny második napjának délelőtt-
jén kerül sor egy könnyebb „A” feladat-
sor, egy néhány nehezebb feladványt 
tartalmazó „B” feladatlap és az utolsó 
egységben valamilyen fizikai jelenséghez 
kapcsolódó mérés elvégzésére, amelyhez 
helyesírási toto is tartozik. A versenyzők 
és pedagógusaik számára igazi felüdü-

lést nyújt a fárasztó délelőtti munka után 
a csodálatos nyíregyházi állatkertben 
töltött idő, amelyet vacsora után a kol-
légiumban szervezett kísérleti bemutató 
követ minden évben. Az izgalom ezután 
lesz hatalmas, amikor részleges ered-
ményhirdetésen kapják meg okleveleiket 
azok a tanulók, akik nem lettek érmesek. 
A dobogós helyen végzetteknek másnap 
délelőtt az ünnepélyes díjkiosztón tap-
solhatunk. Szerencsére idén is örülhet-
tünk a budajenői diákok sikereinek, és 
felkészítőjük, Gulácsiné Kozma Sarolta „A 
legtöbb döntős tanulót felkészítő tanár” 
kitüntetésének. 

Reméljük, a fizika versenyeken jövőre 
újabb kisdiákok képviselhetik iskolánkat!

 Dobogós diákjaink

Orbán Janka, iskolánk 6.b osztályos 
tanulója 5. helyezést ért el a terü-

leti vers-és prózamondó versenyen az 
5-6. osztályos próza kategóriában Pá-
tyon. Gratulálunk!
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Az idei évben is megtartottuk hagyo-
mányainkhoz híven a tavaszi alkotó-

napot április 22-én. A tanárok 22 helyszí-
nen várták a kiscsoportos foglalkozásokba 
beosztott tanulókat. A foglalkozások nép-
szerűek voltak, megteltek a padok alkot-
ni vágyó gyermekekkel. Volt tojásfestés, 
fotó elhelyezése és díszítése képkeretben, 
valamint a gyerekek alkothattak csipesz 
nyuszit virágokkal, pompon nyuszit és csi-
bét, tavaszi koszorút, kilincsre akasztható 
nyuszit, harangvirágot, nyuszis tároló do-
bozt, fakanál bárányt, virágszívet, húsvéti 
labirintust, csibét cserépben. A Hagyomá-

nyok Házában ügyességi népi játékokon 
vehettek részt, valamint Gyuri bácsinak is 
lehetett segíteni a tornaszertár takarítás-
ban, ami mindig közkedvelt a gyerekek 
körében. Az elsősök sárkányt, gyöngy-
vasalással húsvéti képeket készítettek. A 
nyolcadik osztály az udvart szépítette vi-
rágok, bokrok telepítésével. A biciklitároló 
támfalat a tehetségesebb 7-8. osztályos 
tanulók a négy évszak megrajzolásával, 
festésével szépítették, és igazi műalko-
tást hoztak létre Marcsi néni vezetésével. 
Ilyenkor tanár, diák együtt alkot, játszik. A 
nap végén pedig öröm volt látni azt a sok 
mosolygós arcú diákot, akik az alkotások-
kal a kézben elégedetten, büszkén indul-
tak hazafelé arra gondolva, hogy látjátok 
ezt is én csináltam!

Dalosné Kovács Györgyi
néptánc pedagógus

Alkotónap az iskolában

„A boldogság nem egyéb, mint a 
tettek melegsége, az alkotás felett 
érzett megelégedettség.” 

Antoine de Saint-Exupéry
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Szeretettel köszöntjük  
igazgatóhelyettesünket, 
Muzslainé Hauszknecht  
Cecíliát 60. születésnapja  
alkalmából. 
 
Az iskola tantestülete  
és minden dolgozója.

A négy varázsszó 
titka

A múlt hónapban járt nálunk Böde Péter Vándor Meseíró, 
hogy interaktív foglalkozás közben játékos formában 

tanítsa a természet szeretetére, és az igazi emberi értékekre 
kis hallgatóit. Három évvel ezelőtt ismerkedhettek meg vele 
először alsó tagozatos tanulóink, amikor a mostani alkalom-
hoz hasonlóan Péter saját könyvein keresztül vezette be őket 
a könyvkészítés rejtelmeibe. Rácsodálkozhattak a gyerekek, 
hogy a számukra érdekes mesék milyen értékekről és eré-
nyekről szólnak, és jóízű beszélgetés során meg is beszélhet-
ték ezt egymással és az íróval.

Böde Péter szerzői kiadásban forgalmazza saját ceruzaraj-
zaival és festett képeivel illusztrált könyveit, amelyek fősze-
replői barátságos és kedves, ugyanakkor valósághű állatok. 
Kiadványai a 11 éves korosztályig szólítják meg a gyerekeket, 
ezért az alsós évfolyamoknak több csoportban, és az 5.-6. 
osztálynak külön tartott foglalkozást április 10-én, hétfő dél-
előtt. Öröm volt látni, hogy még a felsős diákokat is elgon-
dolkodtatta az egészséges életmóddal, az egymással való vi-
selkedéssel és a biztonságos internethasználattal kapcsolatos 
kérdéseivel. Reméljük, Böde Péter interaktív foglalkozásán 
azok is kedvet kaptak az olvasáshoz, akik eddig nem voltak 
a könyvek barátai!

Krizsák Erzsébet – Gulácsiné Kozma Sarolta

Továbbtanulásról 
röviden

Minden felsős tudja, hogy a legnehezebb tanév a nyolcadik. 
Komoly döntést kell hoznia a gyerekeknek, hogy az álta-

lános iskola után hol folytassák tanulmányaikat. Fontos, hogy 
képességeiknek, távolabbi céljaiknak megfelelő iskolát találjanak. 

Iskolánk nyolcadikosai a tavaszi szünet előtt megosztották a 
beiskolázással kapcsolatos tapasztalataikat a hetedik évfolyam 
tanulóival.  Szó esett a nyílt napokról, az írásbeliről, a szóbeli 
felvételiről. A középiskolák sorrendjének kialakítására is kaptak 
ötleteket a hetedikesek. Arra is érdemes figyelni, hogy hány isko-
lát írnak be. (A 7-8 szóbeli a jó képességű diákoknak is nagyon 
fárasztó volt.)

Ízelítő a nyolcadikosok jó tanácsaiból:
Mindenképp olyan középfokú oktatási intézményt válassz, 

ahol tovább tudsz fejlődni és jól is érzed magad.
Ne becsüld le önmagad, merj nyugodtan álmodni, DE ne is 

értékeld túl magad, mert csalódás érhet.
Csak abba az iskolába menj el nyílt napra, amelyikről kevés 

információd van!(Utána nehéz behozni a lemaradást.)
Kezdd el időben a felkészülést!
Rendszeresen járj előkészítőre!
Folyamatosan kísérd figyelemmel az iskolák honlapját!
Olvass fórumokat, érdeklődj a kiválasztott iskolákba járó diá-

koktól is!
Írásbelit ott írd meg, ahol nyugodt feltételeket biztosítanak!
Olvasd át figyelmesen a kérdéseket!
Rendesen vezesd a füzeted már az év elejétől!(Ne a szóbeli 

előtt kelljen átmásolni.)
A szóbelin légy udvarias és magabiztos! 
Készülj sokat és ne izgulj! Kedvesek lesznek veled a felvételin.
Merj változtatni a sorrenden, ha a szóbelin nem érezted jól 

magad az első helyre beírt iskolában, vagy kiderül, hogy egy má-
sik iskola jobb neked.

Folyamatosan egyeztess a szüleiddel és az osztályfőnököddel!
A nyolcadikosok még azt is elmondták, hogy nem volt olyan 

kérdés, amire tanáraink ne készítették volna fel őket. A diákok 
többségét az első helyen megjelölt intézménybe vették fel. 

Sok sikert kívánunk nekik!
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A húsvét közeledtével az ovisok is el-
kezdték készülődésüket az ünnepre. 

A csoportszobákat ellepték a tavasz az 
ünnepvárás apró jelei. Dalokkal, versek-
kel, mesékkel hangolódtak a nagy napra, 
miközben kíváncsian nézegettek az ablak 
felé, hátha meglátnak két hosszú fület. 

A hagyományos tojásfestés sem ma-
radhatott el. Szebbnél szebb hímesek ke-
rültek ki a dolgos kezek közül. 

Az idei tojásvadászat is eredménye-
sen zárult. A nyuszi bár igen elfoglalt volt, 
mégis jutott ideje arra, hogy egy-egy 
családhoz elrejtse ajándékait, amit a gye-
rekek nagy lelkesedéssel kerestek meg. 
Csokitojásokkal megrakott kosarakkal, ki-
pirult arccal tértek vissza az oviba. 

Mikola Péter: 

Rajzolok egy szép világot…

Rajzolok egy szép világot
neked, csak neked.
Ha úgy hozza a kedved
Újra előveheted.

Színes virágot is rajzolok neked
Illatát, ha tetszik, érezheted.
Illatozik, pompázik, ez nem munka neki
Boldogít és ebben örömét leli.

Húsvéti 
tojásvadászat

Gyerekszáj
„látcső – madárleső”
„Sok a kiütésem, mert kiütöttem magam!”
„Begörbült a hajam!” (begöndörödött)
„Óvónéni! Kikötényedett a…, kikötényedett a kötényem! (Kikötődött a kötényem!)
„Óvónéni, van egy seb a lábamon, mert felmentem biciklivel az útpatkányra!”
„Két kislány beszélget:
E: Szép ez a rózaszín!
A: Nem mondod jól azt úgy kell mondani, hogy lózaszín!”
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OVISOK TAVASZA KÉPEKBEN
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A Csepel-szigeten található település 
minden év májusában megemléke-

zik a németek elűzetéséről és a malenkij 
robotban szenvedőkről. Az alkalomhoz 
csatlakozva kórustalálkozót is rendez-
nek. Idén a tököli és a csolnoki énekkarral 
együtt minket is meghívtak. A Művelődési 
Házban gyülekeztünk és onnan vonultunk 
a II. világháborús emlékműhöz. A magyar 
és a magyarországi németek himnusza 
után Leiner Henrik polgármester úr be-
szédét hallgattuk meg, aki a vendégek 
köszöntése után a kitelepítettek szenve-
désére, a malenkij robotban kényszer-
munkára elhurcolt emberek sorsára em-
lékeztetett azzal a céllal, hogy a mostani 
és jövőbeni generációk se feledkezzenek 
el ezekről a szörnyűségekről. A kórusok a 
Nach meiner Heimat dallal tisztelegtek, s 
ez alatt kerültek a koszorúk az emlékmű 
talapzatára. A Budajenői Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében mi is el-
helyeztük az emlékezés virágait. Békési 
Lászlóné, a Sváb Hagyományőrző Egye-
sület elnöke virággal köszöntötte Hevesi 
Gézánét, aki 90 évesen Szigetszentmár-
tonban a kényszermunkára elhurcoltak 
egyedüli túlélője. A rendezvény a meghí-
vott dalkörök műsorával folytatódott. Az 
első fellépők mi voltunk, sikerült jó han-
gulatot teremtenünk és még ráadást is 

adtunk. Minket Huszák Gergő 2. osztályos 
diák követett németül előadott verssel, őt 
pedig a Babszem Sváb Gyermek Tánccso-
port követte. Az 1. és 2. osztályos gyere-
kek nagy lelkesedéssel és nagy sikerrel 
mutatták be műsorukat. A Tököli Sváb 
Hagyományőrző Ének Egyesületet a Csol-
noki Német Nemzetiségi Kórus követte, 
majd a vendéglátók énekkara következett. 
Az előadók közül a csolnokiak érték el a 
legnagyobb sikert gyönyörűen előadott 
sváb bányász- és népdalaik előadásával. 
A rendezvényt közös énekléssel, finom 
vacsorával és tánccal zártuk, ahol töb-
bek között a 90 éves Anci néni is táncra 
perdült. Köszönjük, hogy részt vehettünk 
ezen a kórustalálkozón.

Hargitainé Bárczy Orsolya

Megemlékezés 
és kórustalálkozó 

Szigetszentmártonban

Táton 
jártunk

2017. április 22-ére meghívó ér-
kezett a táti német nemzetiségi 

kórustól. Tavaszváró összejövetelre 
vártak az érdi, Rosenbrücke Német 
Nemzetiségi Énekkarral együtt. A 
Kultúrház színháztermét gyönyö-
rű tavaszi virágokkal díszítették. Az 
együttesek – a házigazdák női és 
férfikarát is ideértve – asztalok mel-
lett foglaltak helyett. Az asztalok és 
a színpad között az érdeklődők szé-
kei sorakoztak. Telt ház volt.

A magyarországi németek him-
nuszának eléneklése után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selője köszöntötte a megjelenteket 
jelezve a hagyományok továbbadá-
sának fontosságát.

Meglepetésünkre elsőként lép-
tünk a színpadra, a visszajelzések 
alapján kis csapatunk jól szerepelt. 
Utánunk az érdiek kórusa követke-
zett, akik a hagyományos német, 
sváb dalok mellett operett betétek-
kel is szórakoztatták a közönséget. 
A házigazdák női és férfikara kü-
lön-külön is nagyobb létszámú volt, 
mint mi összesen. Először a férfiak 
bordalokat énekeltek, majd a női 
karral kibővülve incselkedő nótát 
adtak elő. Aztán az asszonykórus 
magas színvonalú előadásában sváb 
dalokat hallhattunk. A műsor a szín-
padon és a színpad előtt felsorako-
zó kórusok közös éneklésével zárult 
nagy sikerrel.

A nézők távozása után kicsit át-
rendezték a nagytermet és finom 
ételekkel, üdítőkkel, süteményekkel 
kínálták az énekkarok tagjait. A fa-
latoknál is jobban esett, hogy egyik 
harmonikás után a másik fokozta a 
hangulatot a szebbnél szebb sváb 
és magyar népdalok játszásával 
éneklésre késztetve a vidám kórus-
tagokat.

Köszönjük a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a lehetőséget, 
hogy eljuthattunk erre a találkozóra.

Német Hagyományőrző Kórus
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KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 RENDŐR főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Plébániai 
hírek

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT 
Gábor atya a nagyböjti időszak előtt falu- és kör-
nyékbeli zarándokokkal eljutott a Szentföldre. Már-
cius 25-én, az esti szentmise után diaképes vetítéssel 
egybekötve számolt be élményeiről, amihez a jelen-
lévő útitársak is hozzászóltak. Alkalmunk volt – ha 
csak képletesen is – csatlakozni hozzájuk, és végig-
járni Jézus születésének, tanításának, szenvedésének 
helyszíneit, átérezni a helyszínek üzenetét, az éjszakai 
virrasztást, a földrajzi és társadalmi adottságokat.

HÚSVÉTI KÉSZÜLET
Idén már negyedik alkalommal készültünk a Nagy-
böjti szertartásokban való részvételre a Passió ének-
lésével. Mint mindig, Steiner Márk vezetésével tanul-
tuk meg a kórus által előadott dallamokat. A Német 
Hagyományőrző Dalkör tagjaihoz Lázár Judit és 
Komp Éva is csatlakozott. Virágvasárnap és Nagy-
pénteken volt alkalmunk a szent szöveget énekelni. 
A szólókat Steiner Márk, Reisner Ferenc, Zára Zsolt, 
Reisner Tamás és Zára Ágnes énekelte. Reméljük, 
hogy énekünkkel hozzájárultunk az ünnepi hangulat-
hoz, s hogy jövőre mások is csatlakoznak hozzánk! 
Külön örömünkre szolgált, hogy tavaly Ferivel örül-
hettünk egy újabb unokának, most Márkék kislánya 
Virágvasárnap délutánján érkezett.

APÁTSÁGI KEHELY
Április 29-én este Gábor atya invitálásának eleget 
téve gyűltünk össze a Plébánia nagytermében, hogy 
a Húsvéti ünnepkör alkalmával használt Apátsá-
gi kehellyel közelebbről ismerkedhessünk meg. A 
műtárgyat 6 miniatűr medalion díszíti. Az Evangéli-
um részleteinek felolvasása mellett kivetített képek 
alapján szembesültünk a jelenetekkel, amik az öt-
vösművészet remekei. A talpon a szenvedés történet 
három jelenete tekinthető meg: vérrel verejtékezve, 
elítélés és gúnyolás, valamint a kereszthordozás. A 
kehely felső harmadán a megfeszítést, a feltámadás 
és a menybemenetel jelenetei láthatók. Az előadást 
Pilinszky János megzenésített versének meghallgatá-
sával zártuk.

BÚZASZENTELÉS
Másnap, vasárnap délután kicsiny, de lelkes csapattal 
sorakoztunk a Kereszt mögé, hogy a régi, hagyomá-
nyoknak megfelelő búzaszentelésen vegyünk részt. 
Budajenő és Telki határában négy helyen álltunk 
meg, a négy égtáj felé fordulva, négy evangéliumi 
részlet meghallgatásával kértük Isten áldását a ter-
mésre és közösségünkre, az időjárás és egyéb sors-
csapás elkerülésére.
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4 arany-, 5 ezüst- és 1 bronzérem ter-
mett a Budajenő Kempo Klub harcosa-

inak a XIV. IKF Kempo Világbajnokságon. 
A portugáliai Albufeirában április 26-29. 
között tartott megméretésen Fülöp Márk, 
Katona Richárd, Komlenecz Roland és 
Lacza Ábel (hegyvidéki-budajenei kettős 
igazolású versenyző) képviselte a telepü-
lést. Utóbbi harcos egyetlen magyarként 
triplázni tudott a címvédések tekinteté-
ben, összességében pedig négy verseny-
számban is maga mögé utasította a világ 
élmezőnyét. A sportolókat Németh István 
(5. dan) és Lacza Ádám Illés (4. dan) készí-
tette fel.

EREDMÉNYEK: 
Lacza Ábel (4 arany - 
semi kempo, full kempo, 
submission, kempo kick)
Katona Richárd  
(2. hely full kempo,  
3. hely semi kempo)
Komlenecz Roland  
(3. hely full kempo,  
3. hely semi kempo)
Fülöp Márk  
(3. hely full kempo,  
3. hely semi kempo)

Az idei világbajnokságon huszonöt or-
szág indult, Észak- és Dél-Amerikától Ázsi-
án és Afrikán keresztül Európáig, a világ 
minden tájáról érkeztek kempósok. Ma-
gyarország megnyerte a 16 éven aluliak 
világkupáját, míg a felnőttek világbajnoki 
mezőnyében második helyen végzett az 
összesített rangsorban.

A Magyar Kempo Szövetség elnyerte 
a jövő évi világbajnokság rendezési jogát, 
így 2014 után 2018-ban is Budapest ad 
otthont a stílus világversenyének.

Kereken tíz jenei érem 
Portugáliában



MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK 
 

 
 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
ÜVEGHULLADÉK! 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz 
menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a 
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre. 
 
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:  
 befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, 

sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek. 
Nem kerül elszállításra:  
 ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres 

üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő. 
 

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni. 
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel 
szennyezett! 
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem 

áll módjában azokat elszállítani! 
 

Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. Budajenő 
 

 
 

 
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs. 
 
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel            
6 óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se 
a járműforgalmat ne akadályozza. 
 

2017. júniusától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok gyakorisága az alábbiak 
szerint alakul: 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Budajenő 

június július augusztus szeptember október november december 
14., 24. 12., 29. 09., 26. 13., 30. 11., 28. 08. 13. 

 
Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban) 
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 

 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,  
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, 
laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel! 

 
Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (kötegelve) 
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos 
gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! 

 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz 
 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb 
élelmiszerrel szennyezett! 

A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! 
 

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi 
korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján 
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a 
járműforgalmat ne akadályozza. 
 

Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon 
tájékozódhat. További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 

Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412 
E-mail: ugyfel@deponia.hu 

 
Köszönjük együttműködését! 

 
 

 
 

augusztus november 
02. 01. 

1 V 1 Sze 1 Sze 1 Szo 1 H 1 Cs 1 Szo 1 K komm 1 P 1 V 1 Sze üveg 1 P

2 H 2 Cs 2 Cs 2 V 2 K komm 2 P 2 V 2 Sze üveg 2 Szo 2 H 2 Cs 2 Szo

3 K komm 3 P 3 P 3 H 3 Sze 3 Szo 3 H 3 Cs 3 V 3 K komm 3 P 3 V

4 Sze 4 Szo 4 Szo 4 K komm 4 Cs 4 V 4 K komm 4 P 4 H 4 Sze 4 Szo 4 H

5 Cs 5 V 5 V 5 Sze 5 P 5 H 5 Sze 5 Szo 5 K komm 5 Cs 5 V 5 K komm

6 P 6 H 6 H 6 Cs 6 Szo 6 K komm 6 Cs 6 V 6 Sze 6 P 6 H 6 Sze

7 Szo 7 K komm 7 K komm 7 P 7 V 7 Sze 7 P 7 H 7 Cs 7 Szo 7 K komm 7 Cs

8 V 8 Sze szelektív 8 Sze szelektív 8 Szo 8 H 8 Cs 8 Szo 8 K komm+zöld 8 P 8 V 8 Sze szelektív 8 P

9 H 9 Cs 9 Cs 9 V 9 K komm+zöld 9 P 9 V 9 Sze szelektív 9 Szo 9 H 9 Cs 9 Szo

10 K komm 10 P 10 P 10 H 10 Sze szelektív 10 Szo 10 H 10 Cs 10 V 10 K komm+zöld 10 P 10 V

11 Sze szelektív 11 Szo 11 Szo 11 K komm+zöld 11 Cs 11 V 11 K komm+zöld 11 P 11 H 11 Sze szelektív 11 Szo 11 H

12 Cs 12 V 12 V 12 Sze szelektív 12 P 12 H 12 Sze szelektív 12 Szo 12 K komm+zöld 12 Cs 12 V 12 K komm

13 P 13 H 13 H 13 Cs 13 Szo 13 K komm+zöld 13 Cs 13 V 13 Sze szelektív 13 P 13 H 13 Sze szelektív

14 Szo fenyő 14 K komm 14 K komm 14 P 14 V 14 Sze szelektív 14 P 14 H 14 Cs 14 Szo 14 K komm+zöld 14 Cs

15 V 15 Sze 15 Sze 15 Szo 15 H 15 Cs 15 Szo 15 K komm 15 P 15 V 15 Sze 15 P

16 H 16 Cs 16 Cs 16 V 16 K komm 16 P 16 V 16 Sze 16 Szo 16 H 16 Cs 16 Szo

17 K komm 17 P 17 P 17 H 17 Sze 17 Szo 17 H 17 Cs 17 V 17 K komm 17 P 17 V

18 Sze 18 Szo 18 Szo 18 K komm 18 Cs 18 V 18 K komm 18 P 18 H 18 Sze 18 Szo 18 H

19 Cs 19 V 19 V 19 Sze 19 P 19 H 19 Sze 19 Szo 19 K komm 19 Cs 19 V 19 K komm

20 P 20 H 20 H 20 Cs 20 Szo 20 K komm 20 Cs 20 V 20 Sze 20 P 20 H 20 Sze

21 Szo 21 K komm 21 K komm 21 P 21 V 21 Sze 21 P 21 H 21 Cs 21 Szo 21 K komm 21 Cs

22 V 22 Sze 22 Sze 22 Szo 22 H 22 Cs 22 Szo 22 K komm 22 P 22 V 22 Sze 22 P

23 H 23 Cs 23 Cs 23 V 23 K komm 23 P 23 V 23 Sze 23 Szo 23 H 23 Cs 23 Szo

24 K komm 24 P 24 P 24 H 24 Sze 24 Szo szelektív 24 H 24 Cs 24 V 24 K komm 24 P 24 V

25 Sze 25 Szo 25 Szo 25 K komm 25 Cs 25 V 25 K komm 25 P 25 H 25 Sze 25 Szo 25 H

26 Cs 26 V 26 V 26 Sze 26 P 26 H 26 Sze 26 Szo szelektív 26 K komm 26 Cs 26 V 26 K komm

27 P 27 H 27 H 27 Cs 27 Szo 27 K komm 27 Cs 27 V 27 Sze 27 P 27 H 27 Sze

28 Szo fenyő 28 K komm 28 K komm 28 P 28 V 28 Sze 28 P 28 H 28 Cs 28 Szo szelektív 28 K komm 28 Cs

29 V 29 Sze 29 Szo 29 H 29 Cs 29 Szo szelektív 29 K komm 29 P 29 V 29 Sze 29 P

30 H 30 Cs 30 V 30 K komm 30 P 30 V 30 Sze 30 Szo szelektív 30 H 30 Cs 30 Szo

31 K komm 31 P 31 Sze 31 H 31 Cs 31 K komm 31 V

JELMAGYARÁZAT:
Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (fenyő )

Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2017.03.01-2017.10.31. között, a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!

Kommunális hulladék gyűjtése (komm) Szelektív gyűjtés (szelektív)

Április NovemberOktóber

Kommunális és Zöldhulladék gyűjtése (komm+zöld) Gyűjtési nap áthelyezése

Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

Depónia  Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                          
Székhely:  8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  Tel.: 22/507-419    Fax:  22/507-420

               www.deponia.hu    e-mail: titkarsag@deponia.hu

2017. évi hulladéknaptár - Budajenő

Szállítási nap áthelyezése kizárólag a Húsvét Hétfőt és az 
Újév napját érinti!

Január Február Március DecemberMájus Június Július Augusztus Szeptember


