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A Zsámbéki medence polgármesterei, 
főépítészei és értékvédő civil szerve-

zetei részvételével került megrendezésre 
július 14-én a medence építészeti útmu-
tatójának elkészítése érdekében szerve-
zett konferencia, amin a polgármester 
felkérésére vettem részt. A rendezvényt 
Zsámbék város főépítésze, Marthi Zsu-
zsa kezdeményezte, apropóját a most 
készülő Települési Arculati Kézikönyvek 
(TAK) adták. A megújuló Helyi Építési 
Szabályzatok mellett ez egy olyan köte-
lező munkarész, amit minden település-
nek el kell készítenie és abban a felmu-
tatott építészeti értékek mellett a helyes 
építészeti „viselkedés” szabályait is le 
kell fektetni. Mivel a Zsámbéki medence 
olyan egységet képez, melyben hason-
lóak az értékek és sajátos karaktert mu-
tatnak, így kézenfekvőnek tűnik, hogy az 
egyes Települési Arculati Kézikönyvek 
tanulságait érdemes lenne egy közös 
értéktárban is összegezni, ami nagy se-
gítség lenne az ide költözőknek, vagy az 
ebben a régióban tervező építészeknek 
és egyben segítene megőrizni történeti 
építészeti karakterünket, értékünket.

A konferencia fővédnöke Csenger-Za-
lán Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta 
meg a disputát, köszöntötte a résztvevő-
ket, üdvözölte és támogatásáról biztosí-
totta a kezdeményezést. Kolossa József 
építész, a Miniszterelnökség területren-
dezési és településügyi főosztályvezető 
előadásában kiemelte, hogy a kormány-
zat támogat minden olyan együttműkö-
dést, amely a települések közötti koor-
dinációra, egyeztetésre és értékőrzésre 
szerveződik. A rendezetlen környezet 
látványa rontja a térség megítélését és 
értékét. Az emberek érzik, hogy a hely 
kisugárzása jó vagy kellemetlen, ezért 
igyekeznek olyan környezetbe költözni, 
ahol jól érzik magukat. A kompromisz-
szumok ebben az esetben mindig valami 
rossznak az „eltűrését” jelentik, melyek 
a térség megítélésére is rossz hatással 
vannak, értékrombolók. A TAK egy olyan 
útmutató kiadvány, ami a közakarat és 
a jóízlés megjelenítője, ami megmutatja 
az ide beköltözőknek, hogy milyen kör-
nyezetben akarunk élni. Ezt a gondolatot 
vitte tovább Turi Attila Ybl díjas építész 
is, aki hangsúlyozta, hogy a TAK szakít 
az elmúlt évtizedek beidegződésével és 
nem azt mondja meg, hogy mit szabad 
törvényileg csinálni, hanem azt, hogy mit 
szeretne a faluközösség megőrizni, mert 
az építés nem magánügy, hanem ugyan-
olyan mértékben közügy is. Krizsán And-
rás Ybl díjas építész, a Magyar Építőmű-

vészek Szövetségének elnöke bemutatta 
a jelenlévőknek a Balaton-felvidék építé-
szetéről írt könyvét, mely kiadvány a TAK 
előzményének is értelmezhető, hiszen 
abban nemcsak felmutatta a térség ér-
tékeit, hanem ábrákkal szemléltette az 
építészet helyes irányát és a rossz építé-
szeti döntések következményeit. Mind-
ezt közérthető módon, laikusok számára 
is érthető ábrákkal alátámasztva.

Az előadások után folytatott beszél-
getés és eszmecsere megerősítette, 
hogy településeink komolyan veszik az 
Arculati Kézikönyvek elkészítésének fel-
adatát, azt magukénak érzik, de nyitottak 
az együttműködésre és a közös összesí-
tő munka elkészítésében részt kívánnak 
venni. A településenként meghatározott 

arculati útmutatóval sokkal könnyebben 
elkerülhető lesz, hogy valaki a szemé-
lyes, sokszor helytelen előismeretekből 
táplálkozó ízlésvilágával a közösséget 
terhelje és egy rossz épülettömeggel 
vagy ízléstelen ház-színezéssel rontja 
a kialakult településképet, devalválja a 
szomszédos ingatlanok értékét, telepü-
lésünk megítélését. A TAK közérthető 
módon felhívja a figyelmet az építkezés 
legalapvetőbb szarvashibáira és azok el-
kerülésére javaslatot is ad. Aki ezek el-
lenére nem veszi figyelembe a közösség 

ajánlásait, az számíthat a számonkérése 
és a hibák kijavítására is kötelezhetik.

Budajenő község Települési Arculati 
Kézikönyvének szerkesztéséhez Csóka 
Balázs főépítész úr felhívását olvashatták 
már a Kisbíróban és Budajenő facebook 
oldalán is. Munkánkat építő jellegű ész-
revételeikkel, fényképeikkel továbbra is 
segíthetik falunk értékeinek és barátsá-
gos hangulatának alakítása és megőrzé-
se érdekében.

Kuli László építőművész, alpolgármester
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Építészeti illemkódex 
a Zsámbéki-medencében
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. MÁJUS 25-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Ivóvíz víziközmű rendszer 
állami tulajdonba adása

Az önkormányzatunk tulaj-
donban lévő ivóvíz víziközmű 
rendszer tulajdonjoga, a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló és a 
nemzeti vagyonról szóló törvé-
nyek alapján 2017. július 1. nap-
jával, a törvény erejénél fogva, 
térítésmentesen a Magyar Ál-
lamra szállt. A képviselő-testület 
a vagyonátadásra előkészített 
dokumentumokat jóváhagyta.

2017. évi szennyvízcsator-
na hálózat bérleti díjának 
jóváhagyása

Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete jóváhagyta a szenny-
vízcsatorna hálózat bérleti 
díjának 2017. évi felhasználás-
ról szóló megállapodást.

Döntés közbeszerzés meg-
indításáról (Magtár 3-4. 
szint)

A közbeszerzésekről szó-
ló törvényben (továbbiakban 
Kbt.), valamint Budajenő köz-
ség közbeszerzési szabály-
zatban meghatározottak, to-
vábbá a Képviselő-testület 
20/2017.(III.23.) sz határozat-
tal jóváhagyott közbeszerzési 
terv szerint a magtárépület 3. 
és 4. szint hasznosítására az 
önkormányzat Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárást kell lefolytatnia. 
A Képviselő-testület az eljárás 
megindításáról szóló döntést 
jóváhagyta.

Polgármester szabadságá-
nak ütemezése

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyta a főállású polgár-
mester 2017. évi szabadság-
tervét.

Önkormányzati telekérté-
kesítésről hozott döntés 
visszavonása

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a 36/2017.(IV.27.) számú ha-
tározatát visszavonta, mivel az 
ajánlattevő elállt a vételi szán-
dékától.

A Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a tulajdonában 
lévő 987 m2 alapterületű, ki-
vett beépítetlen terület meg-
nevezésű 91/8 helyrajzi számú 
ingatlant továbbra is bruttó 
10.000.000,-Ft, azaz bruttó tíz-
millió forint irányáron meghir-
deti értékesítésre. 

Maximális csoportlétszám-
tól való eltérés engedélye-
zése a Budajenői Óvodában

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.§-ában foglalt hatásköré-
ben eljárva engedélyezte a 
Budajenői Óvoda részére, a 
fent hivatkozott törvény 4. sz. 
mellékletében meghatározott 
maximális csoportlétszám 
20%-kal történő túllépését a 
2017/2018. nevelési évre, a 
Pillangó kiscsoportban, a Mi-
cimackó kis-középső, a Bambi 
nagy-középső és a Misi Mó-
kus nagycsoportban.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. MÁJUS 25-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Javaslat díszpolgári címre 
(Péter-Pál nap)

Budajenő Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a 2017. júli-
us 1-i Falunap és Búcsú alkal-
mából díszpolgári címet nem 
adományoz.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. JÚNIUS 6-I RENDKÍVÜ-
LI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Energetikai pályázat módo-
sítása (iskola)

Budajenő Község Önkor-
mányzata pályázat alapján 
támogatásban részesült, de 
nem a benyújtott teljes mű-
szaki tartalomra, ugyanis a 
hővédő festés nem számol-
ható el a pályázati kiírás sze-
rint elfogadott megoldásnak. 
Erre tekintettel a támogatási 
szerződés tervezet és mellék-
letei (projekt költségvetése és 
vállalkozási szerződések) mó-
dosítása vált szükségessé. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a támo-
gatási szerződés módosítást 
jóváhagyta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. JÚNIUS 16-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Döntés közbeszerzés ered-
ményéről (Magtár)

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
„Budajenői műemlék magtár-
épület részbeni hasznosítása 
és felújítása, ütemezett kivite-
lezés” tárgyú építési munkák 
kivitelezőjének kiválasztására 
folytatott le közbeszerzési el-
járást. Az eljárásra meghívott 
öt kivitelezőből mindössze 
kettő érvényes ajánlat ér-
kezett. A Bíráló Bizottság az 
eljárást eredményesnek nyil-
vánította, egyben javasolta az 
értékelési szempontok alap-
ján az eljárás nyertesének, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó 
Maros 35’ Bt. (2093 Budajenő, 
Ady Endre utca 24.) Ajánlatte-
vőt kihirdetni. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. JÚNIUS 22-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Döntés településrendezési 
és tervezési szerződésről

Helyi ingatlan tulajdonos 
a Szőlődomb II. területén álló 
ingatlanainak beépítéséhez 
kapcsolódó településfejlesz-
tési javaslattal kereste meg 

önkormányzatunkat. Kérelmé-
ben a megváltozott vásárlói 
igényekre hivatkozva a terü-
letre vonatkozó övezeti muta-
tók megváltoztatását kérte. A 
kérelem a településrendezési 
eszközök elkészítési folya-
matába illeszkedik, szerkezeti 
tervet nem érinti, a készülő 
helyi építési szabályzatban 
jelent változást. A módosítást 
alátámasztó véleményezé-
si anyag készítését, valamint 
a Szőlődomb II. fejlesztési 
területen övezeti besorolás 
módosításának beépítését a 
véleményezési anyagba a te-
lepülésrendezési eszközeink 
elkészítésével megbízott cég, 
a Völgyzugoly Műhely Kft. 
végezné el, amelynek költsé-
gét a Kérelmező állja. Buda-
jenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a tele-
pülésrendezési és tervezési 
szerződésekhez kapcsolódó 
döntéseket meghozta.

Döntés Zsámbéki Mentő-
állomás támogatási kérel-
méről

Az Országos Mentőszol-
gálat Alapítvány támogatási 
kérelemmel kereste meg Ön-
kormányzatunkat a Zsámbék 
Mentőállomás mentéstech-
nikai eszközeinek mielőbbi 
megvásárlása ügyében. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy 250 000,-Ft összeg-
gel támogatja az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványt 
a Zsámbék Mentőállomás 
mentéstechnikai eszközeinek 
beszerzése, korszerűsítése ér-
dekében.

Iskolai kertépítés kivitele-
zése

A 2017. évi költségveté-
si rendeletünkben az északi 
udvar kiviteli kertterveinek 
elkészítésére forrást biztosí-
tottunk, és a tervezési munká-
kat a teljes oktatási-igazgatási 
központ engedélyes kertter-
veit készítő Tájrajz Bt-től meg-
rendeltük. Az elmúlt nyáron az 
északi udvar megújítását az 
önkormányzat, mint tulajdo-
nos megkezdte és fontosnak 
tartjuk az oktatási-igazgatási 
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központ kertépítési program-
jának folytatását, ezért a terv 
szerinti 1, 2, 3 ütemből a terep-
rendezésre, burkolatépítésre 
és növénytelepítésre vonatko-
zó tételekre árajánlatokat kér-
tünk. A beérkezett három ár-
ajánlat közül a legkedvezőbb 
ajánlatot a TESKÁR BAU Kft. 
adta. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
az oktatási-igazgatási központ 
területén kertépítési munkák 
kivitelezéséről a döntéseket 
meghozta.

Beszámoló a Temető 2016. 
évi üzemeltetéséről

Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a temető fenntartásáról és 
üzemeltetéséről szóló beszá-
molót elfogadta.

Beszámoló a HÍD szociális 
intézmény munkájáról és 
gyermekvédelmi beszámoló

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a 
Község 2016. évi gyermekvé-
delmi és a HÍD Szociális, Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ éves beszámolóját.

Tájékoztató a BÖT tevé-
kenységéről

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a 
polgármester beszámolóját a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás tevékenységéről.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. JÚNIUS 22-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Tájékoztató a folyamatban 
lévő jogi ügyekről

Budajenő Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete a 
folyamatban lévő jogi ügyek-
ről szóló polgármesteri beszá-
molót elfogadta.

Javaslat kitüntetésre 
(augusztus 20.)

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az idei évben, 
augusztus 20-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. JÚNIUS 29-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Duna-Vértes Köze Regioná-
lis Társulás be- és kilépési 
határozatok elfogadása

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alap-
ján hozzájárult ahhoz, hogy 
Kisoroszi Község Önkormány-
zata tagként csatlakozzon a 
Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Tár-
suláshoz, egyben jóváhagyta 
Halásztelek, Szigethalom és 
Szigetszentmiklós kilépését a 
Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társu-
lásból.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. JÚLIUS 6-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Óvodavezetői feladatok 
ellátása

A Budajenői Óvoda veze-
tője hosszabb idejű tartós tá-
volléte miatt gondoskodni kell 
2017. július 1-jétől a vezetői 
helyettesítésről. A feladat ha-
tározott idejű ellátása előnyö-
sebb saját óvónői állományból 
kinevezni a helyettesítőt az 
óvodavezető helyettes sze-
mélyében. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Budajenői Óvoda in-
tézmény vezetésével kapcsola-
tos feladatok ellátására Benka 
Krisztina intézményvezető 
szülési szabadságának idejére 
2018. augusztus 31-ig Éhleiter 
Tünde óvodavezető-helyettest 
bízta meg.

Tisztelt Budajenői 
Lakosok!

Visszatérő problémaként jelenik meg a nyári hónapokban az ingat-
lanok fenntartásához kapcsolódó kötelezettségek és jogok ütközése, 
úm. a közterület tisztántartási kötelezettség, a tűzgyújtás és a kerti 
munkákkal okozott zajkeltés szabályainak be nem tartása.

Korábban is írtunk már több estben az ingatlan tulajdonosok köz-
terület tisztántartási kötelezettségéről (teljes részletességgel a 
2012. 06. havi számban). A vonatkozó miniszteri rendelet és az ön-
kormányzati rendeletünk szerint az ingatlan tulajdonosának, használó-
jának kötelezettsége az ingatlan előtti terület tisztántartása és gyom-
mentesítése az úttestig terjedően, beleértve az árkot is. 

A kerti munkák során keletkezett zöld vagy kerti hulladékot a 
fenti hivatkozott rendeletünk szabályai szerint lehet elégetni. Minden 
egyéb hulladék (háztartási hulladék, rongyok, lakkozott és egyéb anya-
gokkal kezelt fa hulladék, műanyag, veszélyes hulladék stb.) égetése 
– amelyek bizonyítottan környezetszennyező és egészségkárosító ha-
tású - TILOS. 

A legfontosabb, mégis a leggyakrabban megszegett szabályok, 
hogy a kerti hulladékégetést vasárnap és ünnepnap kivételével szél-
csendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete 
mellett, oltóanyag kikészítése után szabad végezni. Csak száraz kerti 
hulladékot lehet égetni, jól kialakított tűzrakó helyen, magánterületen. 

A lakosság leggyakrabban az égetésre biztosított idő be nem tar-
tását jelzi felénk, holott a korlátozás (vasárnap és ünnepnap tilos az 
égetés) – a környező településekhez és általában ismert önkormány-
zati rendeletekhez képest is – igen megengedő.

Fontos megjegyezni, hogy a prioritást élvező komposztálás és a 
Depónia Kft. közreműködésével évente két alkalommal (április, nov-
ember) korlátlan mennyiségű, ingyenes zöldhulladék szállítás mellett, 
csak kivételes esetben volna szükség égetésre (pl. beteg növényi ré-
szek megsemmisítése).

A kerti munkákat ma már szinte kivétel nélkül motoros kerti szer-
számokkal végezzük, így elkerülhetetlen e munkák végzése során a 
zajkeltés. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a zöldfelület fenntartásával végzett 
nagy zajjal járó, motoros kaszálás, - fűnyírás, - favágás és megmunká-
lás, - sövény nyírás, - permetezés, továbbá a hasonló zajjal járó építő-
ipari tevékenység munkanapon 7 óra és 20 óra között, szombaton 
8 óra és 18 óra között, vasárnap és ünnepnapon 9 óra és 13 óra 
között végezhető. A templom 200 méteres körzetében vasárnap és 
ünnepnapon semmilyen zajos tevékenység nem végezhető 10 óra és 
12 óra között. 

A fenti szabályok megszegőivel szemben a hatóság közigazgatás 
bírsággal sújthatja az elkövetőt. A szabályok betartását folyamatosan 
(hétvégén is) ellenőrizzük a közterület-felügyelet közreműködésével, 
azonban a lakosság figyelmes hozzáállását és együttműködését is kér-
jük a fenti problémák megelőzése érdekében. Amennyiben egyszeri 
esettel találkoznak, hívják fel a szabályszegő figyelmét a helyes viselke-
désre, hisz lehet, hogy nincs tisztában az ismertetett rendelkezésekkel.  

dr. Kovács Dénes jegyző
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Falunap és búcsú
A hagyományokhoz híven az idei esz-

tendőben is megrendezésre került 
településünkön a Péter-Pál naphoz kap-
csolódó Budajenői Falunap és Búcsú. En-
nek keretében a pénteki, kora esti órákban 
került sor az Önkormányzat által kiírt II. 

Budajenői fotópályázat kiállítás megnyitá-
sára és a díjátadásra. A kiállítást a falunapi 
rendezvény előestéjén Budai István pol-
gármester nyitotta meg. A fotópályázat 
díjait a nyerteseknek Bozzai Attila a Pro 
Budajenő Egyesület elnökének közremű-

ködésével adta át. A pályázat a Pro Buda-
jenő Egyesület szakmai közreműködésé-
vel valósult meg. Az átadást színesítette 
Szabó Ildikó művésznő fellépése. A részt-
vevőknek és természetesen ezen belül is a 
nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 
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A szombati napra jósolt esős időjárás 
a kora reggeli órákban még némi aggo-
dalomra adott okot, de az égiek jóságá-
nak köszönhetően az egész nap folyamán 
ragyogó, nyári napsütésben lehetett ré-
szünk.

Ezen a július 1-jei szombat délelőttön 
a Kenderkóc Nép Játszóház közreműkö-
désének köszönhetően a gyermekek fel-
hőtlen játékát biztosította az óvoda előtti 
füves területen felállított ügyességi és 
népi játékpark, a fa körhinta, valamint a 
nagy sikert arató lisztes játszó. Majd ezzel 

egy időben megnyílt a kézműves vásár is 
az Óvoda közben, ahol helyi és vendég 
kézművesek és őstermelők árulták a nap 
folyamán szebbnél-szebb portékájukat. 
Ezzel párhuzamosan 11 órakor a telepü-
lés köztemetőjében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával felújított 
Kompp emlékkereszt megszentelésére 
került sor. Herb József a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnök köszöntője után 
Soltész Miklós államtitkár mondott beszé-
det és a keresztet Harkai Gábor plébános 
szentelte fel.

A kulturális műsor délután 15 órakor 
vette kezdetét a Templom melletti téren 
felállított nagyszínpadon, ahol Budai Ist-
ván polgármester köszöntötte a kedves 
megjelenteket, a fellépő csoportokat és 
az ide látogató vendégeket. Köztük Günt-
her Kubin alpolgármester vezetésével a 
gaildorfi testvértelepülésről érkezett kül-
döttséget. A szokásoknak megfelelően 
néhány mondatban összefoglalta az év 
eddigi fontosabb eseményeit, illetve a 
jövőben várható, valamint a folyamatban 
lévő beruházásokról adott rövid tájékoz-
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tatást, majd mindenkinek kellemes kikap-
csolódást kívánt.

A program a helyi hagyományőr-
ző és vendég együttesek műsorával 
folytatódott. Vendégfellépőink között 
köszönthettük a Budakeszi hagyo-
mányőrző asszonykórust és a környék 
nyugdíjasaiból újonnan alakult Szenior 
örömtáncosok csoportját. Ezúton is kö-
szönjük mindannyiuk színvonalas műso-
rát. A délutáni programblokk lezárásaként 
egy vásári komédia részesei lehettünk a 
Comedia Pedante társulat előadásának 
köszönhetően, amely mind a kicsik, mind 
a nagyok részére kellemes szórakozást 

nyújtott.
A pincesoron pedig ízletes, helyben 

készült ételeket és szintén helyi, minőségi 
borokat fogyaszthattunk. Az óvoda előtti 
területen az óvodai konyha dolgozói lán-
gost sütöttek, ugyanitt Baumgartner Ale-
xandra és csapata gondoskodott a ren-
dezvényre látogatók vendéglátásáról.

Kora este a színpadon a Misztrál együt-
tes koncertjével folytatódott a program, 
akiktől magyar és külföldi költők verseit, 
valamint népdalfeldolgozásokat hallhat-
tunk. Megzenésítéseik forrása a magyar 
népzenei hagyomány, amelyet esetenként 
ötvöznek a ma divatos világzenei irányza-

tokkal is. Őket követte a Pearl Band zene-
kar fergeteges bulija, magyar és külföldi 
örökzöld slágerek és tánczenék biztosítot-
ták az éjfélig tartó utcabál vidám hangu-
latát. 

Július 2-án, vasárnap ünnepi szentmi-
sével zárult a háromnapos rendezvény a 
Szent Péter és Pál templomban. Köszönet 
a rendezvény gördülékeny lebonyolításá-
ért a gondnokságnak, az óvoda és az ön-
kormányzat dolgozóinak, a polgárőrség-
nek és minden közreműködő önzetlen és 
fáradhatatlan segítségéért!

Mohai Mónika megbízott szervező
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A mai Gyergyóditró, az 1567-es regestrumban (feljegyzésben) Gyitro néven 26 kapuval volt bejegyezve. 1614-ben Bethlen Gábor 
fejedelem megbízottai már 52 családot találtak itt. 1721-ben összesen 124 család lakja.

Egy 1773-ban keletkezett határőri kimutatás 356 családfőt, és 840 fiúgyermeket tüntetett fel, ami 2400 lelkes települést jelentett. 
A népesség gyarapodása folyamatosan tovább nőtt. 

F a l u n a p o k
DITRO 450 ÉVES ÍRÁSOS EMLÉKÉRE 2017. JÚNIUS 22-25.

Erre a neves testvérvárosi eseményre, 
Budajenő Önkormányzatától öt fős 

delegáció kapott meghívást Budai István 
polgármester vezetésével. A programso-
rozatnak csak a hétvégi két napján vet-
tünk részt. A nagyszabású rendezvény 
színhelyei igen változatos programot 
kínáltak mindenki számára. A központi 
helyet betöltő színpad folyamatos ese-
ményei: szóló és kórusénekek, koncertek, 
táncbemutatók remek alaphangulatot 
adtak a nyüzsgő településnek!

A helyszíneket körbejárva a következő 
felíratra találtunk:

„A főzés, sütés az ételekről, a terítés és 
dekoráció az emberekről mesél”

Ez invitálta a szombat délben kezdődő 
„Vándor fakanálversenyre” a csapatokat!  
Meglepő volt számunkra, hogy több fia-
talokból álló csapat nevezett be, mint a 
tapasztalt idősebbek. Megtudtuk, hogy 
ennek hagyománya van Ditróban és nem 
kis meglepetésre az előző évben éppen 
az egyik középiskolás csapat lett a győz-
tes. A délután legzajosabb, legfüstösebb 
és egyben igen látványos programja az 
„Autós ügyességi” verseny volt. Izgalmas 
technikai bemutatót és versenyt láthatott 
a nagyszámú közönség. 

A falunap legkiemelkedőbb program-
jai vasárnapra maradtak. A délelőtti sza-
badtéri programokat „Dísztanácsülés” 
zárta, mely a színházteremben volt. A 450 
éves évforduló kiváló alakalom volt arra, 
hogy Puskás Elemér, a város polgármes-
tere köszönetet mondjon mindazoknak, 
akik az elmúlt években a közösségért, a 
kultúra megőrzésért sokat tettek, Ditró 
hírnevét vitték szerte a világba. A város 
nevében elismeréseket és kitűntetéseket 
adott át a polgármester úr. A testvérte-
lepülések Bátaszék, Budajenő és Kamut 
polgármesterei, delegációi köszöntötték 
a 450 éves Ditrót, megköszönve a meghí-
vást és a kedves vendéglátást.

Igazi élmény volt a vasárnap délutáni 
színházi előadás. Albert Ernő: „Édesanyám 

sok szép szava” című könyvének bemuta-
tója és Enyedi Ágnes (Junior Príma-díjas 
énekes) gyergyói családi kalandozásai elő-
adás. Megtudhattuk az előadásból, hogy 
Enyedi Ágnes, Albert Ernőnek köszönhető-
en ismerhette meg ditrói ük- és dédnagy-
anyja énekeit, lehetőséget teremtve arra, 

hogy ezeken keresztül bemutathassa saját 
örökségét, értékeit. A koncert szerves ré-
szét alkotó tánc és színpadi dramaturgia és 
az egész előadást átszövő családi, rokoni 
érzelmi kötelék együttesen, kivételes szín-
padi élményt nyújtott. 

Csörgő Józsefné képviselő
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A felújított emlékkereszt  
megszentelése a Budajenői  

köztemetőben 

Budajenő Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsola-
tokért Felelős Államtitkárságánál a Budaje-
női Köztemető területén található emlékke-
reszt felújítására. A pályázat sikerességéhez 
segítséget nyújtott Budai István polgár-
mester és Légárné Gulyás Rita, községünk 
településrendezési vezető főtanácsosa. Az 

emlékkereszt felújítása egyrészt pályázati 
pénzből, másrészt pedig a Budajenői Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat anyagi tá-
mogatásából valósult meg. A felújítást Sax 
László kőszobrász, kőfaragó mester végez-
te. Köszöntőt mondott Herb József, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és 
beszédet mondott Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelős államtitkár. A felújított emlékke-

resztet Harkai Gábor atya szentelte meg. Az 
ünnepségen fellépett a Budajenői Német 
Nemzetiségi Hagyományőrző Dalkör. A 
keresztnél koszorút helyezett el Budajenő 
Község Önkormányzata, valamint a Buda-
jenői Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
A felújított emlékkereszt megszentelésén 
részt vett a Gaildorfi testvértelepülés kül-
döttsége is.

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat

I M P R E S Z U M 
Kisbíró – Budajenő Önkormányzatának TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

 • Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509,  
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 • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 06(30) 6308597 • Fotók: Polyák Andrea, Tarcsai Anna, Bődy 
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Szabolcs Eszter, Bognár István, Bernáth István, Bozzai Attila 
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II. Budajenői Fotópályázat

Az Önkormányzat által immár második alkalommal kiírt fotópályázat díjátadójára és a nyertes fotókból szervezett kiállítás megnyi-
tójára került sor június 30-án a Hagyományőrzők Házában. 

A megnyitót Szabó Ildikó színművésznő Arany János verseiből előadott összeállítása tette felejthetetlenné.  A pályázat és a kiállítás 
szakmai hátterét a Pro Budajenő Egyesület biztosította, a MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) 
kiállítási szabályzatának figyelembe vételével. A pályázat két kategóriában került kiírásra. A budajenői mellett egy nyílt kategóriát is 
indítottunk. Várakozásainknak megfelelően az elmúlt alkalomhoz képest jelentősen bővült a pályázók köre. A megmérettetésben 
hét nemzetközi és öt magyar fotóművészeti diplomával rendelkező fotóművész is részt vett. A zsűri tagjai a győri, a soproni és az 
albertirsai fotóklubok vezetői voltak. A pályázók zöme az ország tizenhárom fotóművészeti alkotócsoportjából került ki. A díjazott és 
kiállított képek szerzői közötti meg nem hirdetett versenyben a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület tagjai vitték el a pálmát. Várhatóan 
ebben az évben is kiírásra kerül pályázat hasonló kategóriában. A falu eseményein, a helyi újságban nagyon sokan fényképeznek, 
akiket még nem csapott meg a „mozdony füstje”. Arra bíztatnám őket jelentkezzenek ősszel az Egyesületünk által meghirdetett fo-
tótúrákra, a fotózással kapcsolatos ismeret terjesztő előadásokra. Részletek hamarosan itt, illetve a https://www.facebook.com/foto.
budajeno/ oldalon.

Díjazott képek: 

BUDAJENŐ KATEGÓRIA

1. HELYEZETT   
Szabó Ferenc 

Öreg cipészmester No1.

2. HELYEZETT
Horváth Imre 

Viharos évszázadok

3. HELYEZETT
Szabó Ferenc 

Öreg cipészmester No2.

KÖTETLEN KATEGÓRIA 

1. HELYEZETT       
Szabó Ferenc

Nagypapa

2. helyezett
Szabó Ferenc

Kálvária

3. helyezett
Rácz Péter
Kajafutár

BOZZAI Attila, a Pro Budajenő Egyesület elnöke
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Budajenői  
iskolások  

a Nagy Sportág-
választón

Iskolánk ötven tanulója – ötödik és hatodik osztályosok – vehe-
tett részt május 26-án a jubileumi XX. Budapesti Nagy Sportágvá-

lasztón, ahol több mint 100 sportág mutatkozott be. Póka György 
tanár úr szervezésében, bérelt busszal látogattunk el a rendezvény 
helyszínére, a X. kerületi Merkapt Sportközpontba, ahol a gyerekek 
számára sok ismerős és még ismeretlen sportág kipróbálására volt 
lehetőség. A széles palettán nyári és téli sportágak, küzdősportok, 
labdasportok, egyéni- és csapatsportágak, vizes és „szárazföldi”, 
klasszikus és újdonságnak számítók, mint a kravmaga, kettlebell, 
korfball, floorball, skimboard, sepaktrakraw, lábtoll-labda, jodo, 
iaido, lacrosse is szerepeltek. Diákjaink éltek a lehetőséggel, és 
igyekeztek minél több mozgásformát kipróbálni, sportbemutató-
kat néztek, olimpikonokkal találkozhattak, valóban aktív részesei 
voltak az eseménynek. Gyuri bácsinak, és a két kísérőtanárnak, 
Legerszki Andreának és Gulácsiné Kozma Saroltának köszönhető-
en a budajenői iskolások ismét egy remek, sportos napot töltöttek 
el együtt, miközben új élményeket szereztek.

Honismereti 
kirándulás 
Zsámbékra

Év vége felé közeledve a 2.a és 2.b osztállyal külön-külön fel-
kerekedtünk Zsámbékra egy egynapos kirándulás erejéig. 

Mindkét osztálynak hasonló volt a program, egyet kivéve. Helyi 
busszal indultunk a reggeli órákban, és a Szent Vendel Dombor-
műves Népi Lakóházat látogattuk meg először. A jelenleg sváb 
tájház a régi zsámbéki életet, jelképvilágot idézik. 

Sétánk ezután a Romtemplomhoz vezetett, ahol egy múze-
umpedagógiai program várt ránk. Miután körbe kalauzoltak min-
ket, kettéosztottuk az osztályt, és az egyik fele egy képes kereső-
játékon vett részt, a másik fele pedig… És itt jön a változás. A 2.a 
osztály tűzzománcot készített egy helyi iparművész segítségével, 
míg a 2. b osztály mécsestartót faragott szöggel-vassal. A nap 
lezárásaként még fagyiztunk egyet a végállomásnál. A gyerekek 
nagyon élvezték a napot, és igazik kincsekkel, és szép emlékekkel 
tértek haza.

Köszönöm az osztályfőnököknek: Szilvi és Zsóka néninek, 
hogy szebbé tették ezt a napot!

Pappné Polacsek Orsolya
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TÜNDÉR MÍRA
Napjaink egyik fontos kérdése a természeti értékeink védelme, a víz tisztaságának 

megőrzése. A témához kötődően a második évfolyam a Pesti Magyar Színház-
ban egy két részes mesejátékot nézett meg Tündér Míra címmel. 

Holnemvolt ország hősei segítségével szembesültünk a jó és a rossz harcával, az-
zal, hogy az ember az anyagi gyarapodása érdekében milyen kíméletlenül és milyen 
nagy károkat okozva képes a természetet kizsákmányolni és tönkre tenni. A darabban 
az utolsó percig fokozódott a 
veszély, pusztult az élővilág, de 
mint az a mesékben lenni szo-
kott, győzedelmeskedett a jó, 
minden veszély elmúlt és min-
den jóra fordult. A színdarab 
választása tudatos volt, hiszen 
ha a gyerekeinket szembe-
sítjük a problémával és felis-
mertetjük velük a jövőnket, a 
jövőjüket érintő veszélyt, akkor 
a való világban is fordulhatnak 
jóra a dolgok. A tudatos, kör-
nyezetvédő magatartással vál-
toztathatnak és mérsékelhetik 
gyerekeink a környezeti prob-
lémákat. Mindezek mellett 
még a feltétel nélküli hűség, az önfeláldozás, a bátorság és a valói értékrend fontossá-
gára is felhívta a mese a figyelmet. A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás, mélyen 
átérezték és megértették a mondanivalóját. Ezek után még egy különös élményben is 
részesültünk. Betekinthettünk a színfalak mögé, ahol a mese királynője megmutatta 
mindazt, ami a függöny és a színpad mögött van. A gyerekek beülhettek a trónszékbe, 
az eredeti díszletek között járhattak, megforgatták őket a forgószínpadon, a világítás, 
a sminkesek, a kellékesek, a színpadmester világába is bekukkanthattak.

Mind az előadás, mind pedig a kulisszák titkai mély hatást gyakoroltak és nagy 
élményt jelentettek a gyerekeink számára.

Horváth Szilvia

Bábolna 
ajándékba

2017. június 1-jén a két negyedikes osz-
tály a március 15-én előadott műsorá-

ért jutalomkirándulásra utazott Bábolná-
ra. Megnéztük a helyi arborétum burjánzó 
növényzetét és kis állatkertjét, majd Zsolt 
bácsi vezetésével rengeteg történelmi 
ténnyel és pletykával gazdagítottuk tu-
dásunkat a Lovasmúzeumban. A délutánt 
a Ménesbirtok bebarangolásával, a lovak 
simogatásával töltötték a gyerekek. Kü-

lönleges látnivaló még a birtok több, mint 
300 éves akácfája, melynek tövében a lát-
ható kép készült. Köszönjük Bozzai Attilá-
nak a színes programok megszervezését 
és lebonyolítását, valamint a Budajenői 
Önkormányzat nagylelkű támogatását.

Csereklyei Dánielné

FAMILYPARK
Az idei tanév lezárásaként iskolánk felsős diákjainak egy csoportja a Fertő tó melletti 

FamilyParkba látogatott el, Ausztriába. A Fertő tótól és Rust városától mindösz-
sze néhány kilométernyire található vidámpark 145000 négyzetméteren kínál önfeledt 
kikapcsolódást minden korosztálynak. A park mind a négy tematikus részlegén, az Él-
ményvárban, a Meseerdőben, a Falusi gazdaságban, valamint a Kalandszigeten is vál-
tozatos és szórakoztató időtöltés vár mindenkire. A 26 pörgő, forgó és mozgó játék 
mellett a FamilyPark számtalan további kalandot is kínál; többek között élmény- és vízi 
játszótér, mászókák és kötélpark, valamint zenés színház várják a kicsiket és nagyokat. 

Iskolánkból összesen 29 gyerek és két kísérő pedagógus látogatott el a vidámpark-
ba, akik a nap folyamán kipróbálhatták az izgalmas és kalandos játékokat. A legna-
gyobb sikert a patkányos hullámvasút, Leonardo DaVinci pörgő-forgó repülő modellje, 
a himbálódzó kalóz hajó és a vizes élményvasút aratták. 

Délben egy közös ebédre összegyűlt a csapat a vidámpark egyik hangulatos étter-
mében, ahol mindenki elfogyasztotta az általa választott ebédet. (csirke falatok sült 
krumplival, bolognai spagetti, natúrszelet rizzsel) 

A délután is hamar eltelt, mindenki maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló időt 
a kikapcsolódásra. Hazafelé a buszon mindenki fáradtan, de élményekkel telve beszél-
getett egymással. Reméljük jövőre is eljutunk újra, és egy hasonlóan izgalmas napot 
tölthetünk majd el együtt. 

Burjánné Heinisch Diana
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Tanári 
kirándulás

Június 20-án, egynapos tanári kirándu-
láson voltunk Esztergomban, ahol egy 

különleges feladatban is részünk volt.

Városnéző sétánkat öt csoportra oszt-
va tettük meg. A feladatunk szerint fel 
kellett derítenünk egy rejtélyt. Segítségül 
kaptunk egy térképet, egy feladatsort, 
melyek segítségével, és Esztergom neve-
zetes helyszíneinek meglátogatásával kel-
lett egy bűntényt felderítenünk. Minden 
helyszínen egy újabb nyomra és fejtörő-

re akadtunk. A legkisebb részletre is oda 
kellett figyelnünk, hogy a végén minden-
re fény derülhessen. Nagyon érdekes és 
izgalmas volt a séta, amely a Bazilikánál 
ért véget. Valamennyi csoport sikeresen 
megoldotta a rejtélyt.

Ezután, egy ebédet követően, idegen-
vezetésen vettünk részt, melynek során 
megnéztük a Bazilikát, az altemplomot, 
valamint a kincstárat. Néhányan felmen-
tünk a kupolába és a harangtoronyba is. 

A hosszú, meleg nap után kellemesen 
elfáradva tértünk haza.Köszönjük a Szülők 
Iskolai Szervezetének ezt a szép, tartalmas 
és élménydús napot. 

Székelyné Bácsy Katalin 

Budajenői Iskola 
Diákönkormányzatának 

évadzárója

A már hagyományos diáknap iskolánkban a tornateremben kezdődött az évadzáró 
közgyűléssel, tanulóink és diákvezetőik, a tanárok és az iskolavezetés jelenlétében. 

Csibi Orsolya 8. osztályos diák elnök összegezte az éves diákmunkát, megköszönte di-
ákvezető társainak a segítséget, a tanulóknak a részvételt. A diákprogramok nagy részét 
az iskolai és iskolán kívüli sportos részvételek jelentik, és különböző korosztályokat érin-
tenek.  Ezek a jelenlétek önkéntesek, a diákság nagy része szívesen és lelkesen részt is 
vesz ezeken a versenyeken: házi bajnokság foci, kézi és röplabdában, osztályok közötti 
mérkőzéseken, sakk és francia sakkcsapat versenyeken. A legjobb versenyzőink- isko-
lánk hírnevét erősítve- részt 
vettek a kézilabda, röplabda 
és a labdarúgás minden kor-
osztályát érintő mérkőzésein. 
Megbeszéltük a sportszerű-
ség fogalmát, kiemelve, hogy 
a győzelem fontos, de a játék 
öröme még fontosabb, tartsd 
be a játékszabályokat, fogadd 
el játékostársaidat és segítsd 
őket! A legjobban teljesítő 
diákok és csapatok oklevele-
ket, ajándékokat, édességet 
vehettek át. Több dobogós 
helyezésünk mellett a legki-
emelkedőbb eredményt a III. 
korcsoportos kézilabdás, és mini röplabdás lányaink eredménye jelentette és hogy lab-
darúgóink több mint 35 szabadtéri és termi Diákolimpiai és OTP-MOL Bozsik-program 
tornán vettek részt. A program második részében, a diáknap egyik fő attrakciója a tanár 
diák kézilabda és röplabdamérkőzések következtek, a szurkoló diákok lelkes biztatá-
sa mellett. A szurkolókból játékossá változott minden diák, és játékos vetélkedőkben 
vettek részt, az ügyességi és szórakoztató játékok a szabadidő hasznos eltöltésének 
lehetőségeit mutatták.

Összegezve: iskolánk tanulói ebben az iskolai tanévben is példás sportos hozzáállást 
és aktivitást tanúsítottak, hozzájárulva iskolánk hírnevének, hagyományainak erősítésé-
re, az egészséges életmód programjának megvalósításához.

Póka György, diákszervező, testnevelő, labdarúgó edző
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PEDAGÓGUSNAP 
KÉPEKBEN

A 2.B osztály 
évzárója

Június 9-én, egy gyönyörű verőfényes 
napon, a 2. b osztály Pilismarótón, cso-

dás természeti környezetben zárta éves 
projektjét. „Halacska” osztály révén egy 
kellemes napot töltöttünk a Duna partján 
horgászással, csónakázással, játékokkal. 
Nagy felkészülés, sok előmunkálat, ren-
geteg dobás és összeakadás után Vecser-
nyés Nóra kifogta az osztály halát! 

A csónakázások alkalmával a gyerekek 
megismerhették a Pilismaróti-öböl kelet-
kezésének történetét, a víz halállományá-
ról szerezhettek ismeretet. Beszélgettünk 
róla (amiről már sokszor a környezetórá-
kon is esett szó), hogy a VÍZ közös kin-
csünk, nélkülözhetetlen természeti érték, 
ezért óvni, vigyázni kell rá! 

Ebédre „amerikai” hot-dog-ot maj-
szolgattunk, napközben süteményeket 

és cseresznyét szemezgethettek (köszön-
jük a szülőknek). Koradélután egy kedves 
szülő jégkrémmel lepte meg a gyereke-
ket, majd egy kicsit később a délutánban 
egyre több szülőtárs is csatlakozott hoz-
zánk, kellemes beszélgetések közepette 
figyeltük a gyerekek felhőtlen tevékeny-
kedését. Uzsonnára egy apuka felbecsül-
hetetlen kitartással sok-sok palacsintát 
sütött a gyerekeknek. 

Ezúton szeretném megköszönni a szü-
lőknek a sok segítséget, támogatást, hogy 
ez a kirándulás létrejöhetett. És végül, de 
nem utolsó sorban köszönöm a gyere-
keknek, hogy példamutatóan fegyelme-
zettek voltak, szót fogadtak, és mindent a 
megbeszéltek szerint betartottak. Igazán 
remek kis társaság, biztos, hogy ennek a 
kalandos, pecázós napnak lesz FOLYTA-
TÁSA….!!! KÖSZÖNÖM NEKTEK!

Krizsák Zsóka  osztályfőnök Köszönjük a SZISZ egész éves munkáját és támogatását!
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Látogatás  
a Telki szennyvíz-

tisztítóban

Az idei tanév utolsó napján a két hatodik osztály Koleszár 
Orsolya és Gulácsiné Kozma Sarolta osztályfőnökök veze-

tésével átsétált Telkibe, hogy megismerkedjen az egyedülálló 
technológiával, amellyel megtisztítják a háztartásokból származó 
szennyvizet. A cél az volt, hogy elgondolkodjunk, mennyi vizet 
használunk fürdéshez, mosogatáshoz, és hogyan takarékoskod-
hatunk vele egy kis odafigyeléssel. Mielőtt visszatértünk az isko-
lába, közös fagyizással köszöntöttük a vakációt.

Velencei-tó  
erdei iskola

Az alsó tagozatos diákok idén a Velencei-tónál vendégeskedtek. 
A három nap nagyon jól telt.Szerveztünk hajókirándulást,az 

Akvárium házban megismerkedtünk a tó halállományával. Városfel-
fedező sétán Velencét és Kápolnásnyéket ismertük meg. A helytör-
téneti múzeumban kézbe vehettük a különleges ásványokat, ková-
csoltunk patkót régi kovácsműhelyben. Harmadik nap fagyiztunk, 
és indultunk Dinnyésre a várparkba, ahol csoportmunkában lovagi 
tornán vettünk részt. Az erdei iskolában megtapasztaltuk, hogy nem 
csak az iskolában, de kirándulások alkalmával is nagyon jól érezzük 
magunkat így százhuszan együtt.                                      Alsós tanítónénik

Erdei Iskola 
a Börzsönyben

Május végén iskolánk összes felső tagozatos osztálya együtt 
töltött három napot a Kisinóci turistaházban. Igazi nyári 

hőség, izgalmas programok és sok közös élmény jellemezte idei 
erdei iskolánkat. Közel száz gyerek és kilenc tanár vett részt a 
programon.

Részlet Ungvári Fanni 6.a osztályos tanuló naplójából:
„1.nap Kirándulásunk első programja a Vácrátóti Arborétum-

ban volt, ahol egy néni végig vezetett minket a parkon, majd az 
üvegházban nagyon nagy egzotikus leveleket és orchideákat lát-

tunk. Kisinócon lepakoltuk a 
bőröndöket, aztán indultunk a 
Törökmezői Kalandparkba. A 
vacsora finom rántott hús volt 
rizzsel és salátával. 

2. nap Ez volt a legjobb 
napunk eddig! Reggeli után 
Kismarosra buszoztunk, ahol 
a túravezetőnk várt. Kisvo-
nattal érkeztünk Királyrétre, 
innen gyalog folytattuk az 
utat, miközben sok érdekeset 
megtudtunk a virágokról és a 
madarakról, amik itt élnek. Az 
erdőben tízóraiztunk, azután 
vezetőnk egy óriási pocsolya 
tetején meggyújtotta a me-
tánt. Sok séta után találtunk 
egy tisztást, ahol erdei sza-
mócát szedtünk. A legjobb 

az volt, amikor kifogtunk néhány teknőst a tóból, persze később 
visszaengedtük őket. Az ebéd olasz tészta volt, amit egy erdei pi-
henő házban fogyasztottunk el. A legizgalmasabb része a napnak 
még csak most következett, amikor egy sötét barlangba egymás 
vállát fogva kellett bemennünk. Rudi vezette a sort, és egyszer 
szólt, hogy vissza kell fordulnunk, mert nincs tovább út. Kicsit 
féltünk, de a nedves sziklákba kapaszkodva végül kijutottunk. 
Ezután kis hálókkal a patakból halásztunk ki élőlényeket, aztán 
bordó, csillogó drágaköveket találtunk, amit haza is hoztunk. A 
hazafelé vezető út nagyon hosszúnak tűnt az erdőn keresztül, és 
végül jól elfáradtam. Szerencsére a medencében tudtunk még 
egy órát fürödni, és este még volt egy kis buli is.

3. nap Ez a nap volt a leglazább, és a legrövidebb, mert ma 
utaztunk haza. Délelőtt egy meglepetés programot talált ki ne-
künk Saci néni, kísérleteztünk lufikkal, vízzel, és megvizsgáltuk 
a tegnapi tó és patak vízmintáját. Tiszta volt! A nagy hőségben 
most volt a medence vize a legmelegebb, jót fürödtünk ebédig. 
Gulyáslevest és vaníliás fánkot kaptunk, aztán hazaindultunk.”
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Ballagás – Évzáró

Június 16-án délután 5-kor utoljára szólt 
iskolánk csengője a nyolcadikosoknak. 

Hagyományaink szerint a hetedikesek 
búcsúztak el először a végzős osztálytól. 
Egy szál gerberával együtt átadták a ta-
risznyát, majd a 8. osztály tanulói a szü-
lőktől kapott virágokkal együtt énekelve 
vonultak be a tornaterembe. A diákok ne-
vében a hetedik osztályosok nehéz szívvel 
vettek búcsút a legnagyobbaktól. A balla-
gók köszönetet mondtak a tanáraiknak és 
a szülőknek, elbúcsúztak diáktársaiktól. A 
ballagás után az évzáró következett.

Iskolánk igazgatója, Rainer Ferencné 
köszöntötte a vendégeket, a tanárokat, 
szülőket, diákokat. Budai István polgár-
mester úr családi érintettség okán egy 
másik iskola ballagásán vett részt. Az igaz-
gató asszony évzáró, évértékelő beszédé-
ben beszámolt a tanév fontosabb esemé-
nyeiről. A minket is működtető Budakeszi 
Tankerület megszűnt. Az újjászervezés 
következtében az Érdi Tankerülethez ke-
rültünk. Sárközi Márta igazgató asszony 
a tanév megkezdése előtt meglátogatta 
intézményünket. Iskolánk igazgatójával 
ütemtervet készített a sürgős munkák 
elvégzésére. Az ígért karbantartásokat, 
munkákat a tervnek megfelelően sikerült 
elvégezni. Budajenő Község Önkormány-
zata segítségével a tanév elején több fej-
lesztés történt. Új informatika terem került 
kialakításra a posta mellett, felújították az 
udvari lépcsőt. A homlokzati címer resta-
urálása teljes egészében önkormányzati 
pénzből valósult meg. Új fejezet iskolánk 
életében az is, hogy elkészült a tornate-
rem mellett az a járda, mely lehetőséget 
teremt arra, hogy iskolaudvarunkat csak 
mi használhassuk. Szeptember elsejétől 
megszűnt az udvaron való átjárás lehe-
tősége. Biztonságosabb lett a zárt térben 
a gyerekek élete. A falu lakói pedig a ké-
nyelmes járdán tudják elérni. a Kossuth 
Lajos utcát. Iskolánk eszköztára 8 millió Ft 
értékkel gazdagodott Budajenő település 
díszpolgára: Gerhard Schick úr és Budai 

István polgármester úr 
együttműködésének 
köszönhetően. Számí-
tógépeket, laptopokat, 
projektorokat, vetítő-
vásznakat és fénymá-

solót kaptunk. A Szülők 
Iskolai Szervezete a biciklitároló megvá-
sárlásával és felszerelésével támogatta 
iskolánkat. A tároló mögötti falra tanuló-
ink alkotásai kerülnek Csereklyei Dánielné 
Marcsi néni vezetésével. Ebben a tanév-
ben tovább folytattuk az udvar rendezé-
sét. Virágokat és fákat ültettek a szülők és 
a 8. osztályos diákok. Elkészült a kertterv 
a teljes felső udvarrészekre. /A műemléki 
környezet miatt kerttervet kell engedé-
lyeztetni./ A megvalósítás ütemterv szerint 
történik. Az idei nyáron az épülethez köze-
li 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 6-7 millió Ft-tal 
támogatja. A Szülői Szervezet a papír-
gyűjtések és az 1%-okból összegyűjtött 
összeget erre fordítja. A fejlesztési tervek 
mellett az iskolában folyt a mindennapos 
munka. A gyerekek erdei iskolában töltöt-
tek 3 napot. Az alsó tagozat a Velencei-tó 
mellett, a felső tagozat a Börzsönyben épí-
tett és természeti környezetben bővítették 
az iskolapadban szerzett ismereteiket. A 
Gaildorfi cserekapcsolat keretében má-
jusban a német diákok érkeztek hozzánk 
egy hétre. Gazdag és színes programokat 
szervezett a cserekapcsolatokat koordiná-
ló két kollégánk: Pappné Polacsek Orso-
lya és Burjánné Heinisch Diána. Az anyagi 
támogatást Schick úr, településünk dísz-
polgára biztosította. Az igazgató asszony 
ismertette az idegen nyelvi német mérés 
eredményeit, mely megtalálható iskolánk 
honlapján. A szövegértés és a matemati-
ka mérés eredményeit februárban tudjuk 
meg. Tanulmányi téren tanulóink 28 %-a, 
73 diák ért el kitűnő eredményt, több tan-
tárgyból külön dicséretben is részesülve. 
Versenyeken is eredményesek voltunk, a 
részletek a honlapon megtalálhatók. Rai-
ner Ferencné igazgató köszönetet mon-
dott helyetteseinek, a pedagógusoknak, 
asszisztensünknek, a rendszergazdának, 

gondnokunknak és a körülöttünk rendet 
tartó technikai dolgozóknak. Megköszön-
te a szülők és a Szülői Szervezet áldozatos 
munkáját, az Budajenő Önkormányzatá-
nak és a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak az anyagi és erkölcsi támogatását. 
Megköszönte az iskolaorvos, az üzemor-
vos, és a védőnő iskolánkban folytatott 
lelkiismeretes munkáját. Kiemelte iskolánk 
és az óvoda szoros együttműködését, a 
konyhai dolgozók munkáját is elisme-
rő szavakkal illette. Megköszönte Harkai 
Gábor plébános és Boros Péter nagytisz-
teletű úr iskolánkban végzett szolgálatát 
és együttműködésüket. Rainer Ferencné 
igazgatónk ismertette, hogy a májusban 
megjelent kormányrendelet értelmében 
2017-2018-as tanévben az általános isko-

la 1-8. évfolyamán a tanulók ingyen kap-
ják a tankönyvet.

Az igazgató asszony bejelentette: az 
önkormányzat 65 millió forintot nyert az 
iskola energetikai korszerűsítésére. A tulaj-
donos önkormányzat elkezdte a tervezési 
és kivitelezési munkák megszervezését a 
Nemzeti Sport Központtal(NSK). Kiemelt 
pályázati forrásból 2018-ra tanterembő-
vítésre is pályáztunk. Jelenlegi ismereteink 
szerint az elnyert összeg 83 millió forint, 
ebből 2 tanterem megépítése várható. Is-
kolánk igazgatója megható szavakkal bú-
csúzott Cili nénitől. Cili néni hosszas mér-
legelés után úgy döntött, hogy december 
15-től megkezdi nyugdíjas éveit. Végül az 
igazgató asszony lezárta a tanévet, melyet 
a gyerekek ujjongva fogadtak.

Bogáti Beatrix
az elballagott 8.osztály osztályfőnöke
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Ovis ballagás 2017
Eljött ez a nap is, amire a gyerekek már annyira ké-

szültek. A szülők megvették a virágokat, lázasan 
készítették csemetéjüket, hogy ő legyen a legszebb 
ezen az utolsó közös ünnepen. Az óvónők lelkesen 
díszítettek, óvódát, művelődési házat (Hagyományőr-
zők Háza). Először a nagycsoportosok adták elő mű-
sorukat, beleszőve mindazt, mit eddig tanultak. Ének, 
mese, tánc, vers, mind helyet kapott. A rendkívül szín-
vonalas műsor végén elballagtatták az óvónők a gye-

rekeket. Ezt követően az óvodai csoportok búcsúztatták a ballagó Pillangó csoportot. 
Miután mindenki átadta virágát, elindultunk a Fő utcán végig az óvodához, ahol a saját 
csoportszobában megvendégelték a gyerekeket. A SzÓSz nevében megköszöntük az 
óvónők, a dadus, a logopédus, a többi óvodai dolgozó és segítő szülő munkáját, akik 
abban segítették ezeket a gyerekeket, hogy eljussanak eddig. A nagy lépésig. Mert itt 
most véget ér, és lezárul egy szakasza az életüknek. Ami felhőtlen volt, és gyermeki. 
Hamisítatlan, játékos és gondtalan. Szeptembertől már az iskola küszöbén lépnek át, de 
azért, ha kinéznek majd az ablakon, még láthatják az óvoda mosolygó képét, ahonnan 
elindultak.

Emlékül pedig, mint minden évben egy verssel bú-
csúzunk:

Ursula Priest: Emlékül

Mint minden szó, elszállnak az évek,
de én soha nem feledlek téged.
Most megállok, de még visszanézek,
csak a szívem tudja, hogy most mit érzek.

Azt hiszik, elmúlt, de csak most kezdődik minden,
elszórtad az úton minden apró kincsem.
Ha már nem leszel, apránként és sorba’,
gyűjtögetem őket majd kicsi tarsolyomba.
Akkor mindig eszembe jut, mit kaptam én tőled,
egy darabot a szívedből, ezt kaptam belőled.

Pappné Polacsek Orsolya

Évzáró az 
oviban

Minden május végén az ovis 
gyerekek és az óvoda dol-

gozói meghívják a családokat a 
hagyományos évzáró ünnepség-
re. Nagy a készülődés, sürgés 
forgás ilyenkor. A kiscsoporto-
sok bodzalimonádét készítettek 
és a kedvenc dalaikat, verseiket 
mondták el a vendégeknek. A 
felnőtteket megkérték, hogy 
tartsanak kaput, amin átbújtak, 
mint kiscsoportosok, de vissza-
felé, mint kis-középsősök jöttek. 
A Bambi csoportosok szalag-
gal táncoltak, kicsit irigykedtek 
a felnőttekre, hiszen „minden 
gyerek tudja, még a legkisebb 
is, hogy felnőttnek lenni sokkal 
jobb”, majd dalban köszöntötték 
az apukákat, akik a legnagyobb 
hősök a világon. A Misi Mókus 
évzárón szem nem maradt szá-
razon, hiszen öt kisgyerektől 
búcsúzott a csoport, iskolások 
lesznek ősszel. A gyerekek ma-
gyar és német körjátékokkal, 
tánccal, sok szép verssel tették 
emlékezetessé a 2017-es évzáró 
ünnepséget.

Vén Erika óvodapedagógus
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Kakukkfű, kakukkszó, 
kirándulni volna jó…

Egy szép májusi délelőtt a kis és a kis-középső csoportosok útra keltek 
a közeli Budakeszi Arborétumba. Gyönyörű napsütésben indult a séta, 

a kisgyerek szemmel mérve óriásnak mondott fák között. A vaddisznó-
túrásban már nem találtunk vaddisznót (szerencsére), de nyitott szemmel 
nyomoztunk az erdei állatok után. Kis tavat jártunk körbe vízipókokat ke-
resgélve, tobozokat gyűjtöttünk, versenyt futottunk erdei utakon, tisztáson 
megpihentünk, játszottunk és hamar el is telt a délelőtt. Köszönet a kísérő 
szülőknek és mindenkinek, aki segítette a kirándulást. 

Vén Erika óvodapedagógus

PEDAGÓGUS-
NAP

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep. A pedagógu-
sok ünnepe.
Ebből az alkalomból látta vendégül óvodánk va-

lamennyi dolgozóját Budai István polgármester, amit 
ezúton is szeretnénk megköszönni neki. Egy kellemes 
és vidám délutánt töltöttünk el együtt az Öregház ét-
teremben.

Robert Fulhum így fogalmazta meg az óvodában 
dolgozók munkájának a lényegét. Életem legfonto-
sabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában 
sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt 
különösebb érték, az óvodában azonban annál in-
kább. Íme, amit tanultam:

Ossz meg mindent másokkal! 
Ne csalj a játékban! 
Ne bánts másokat! 
Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted! 
Rakj rendet magad után! 
Ne vedd el a másét! 
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! 
Evés előtt moss kezet! 
Húzd le a vécét! 
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. 
Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, 
fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! 
Délutánonként szundíts egyet! 
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a 
társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól! 
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a mű-
anyag pohárban: a gyökerek lefelé terjeszkednek, 
a növények felfelé, és senki nem tudja pontosan, 
mindez hogyan van, de valamennyien hasonlókép-
pen élünk. 
Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egerek, még a 
magocska is a műanyag pohárban – mind meghal-
nak egyszer. Mi is. 
És emlékezz az első szóra, melyet megtanultál – a 
legfontosabbikra –: nézd! 
Minden fontos dolog bennük foglaltatik. A szeretet 
és az alapvető higiénia. Az ökológia, a politika, az 
egyenlőség és az értelmes élet. 
Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs, felnőtt 
szavakra, és alkalmazd családodra, munkádra, egész 
életedre – meglátod, bölcsnek és igaznak fogod 
találni. 
Gondold csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha 
összes lakója süteményt és tejet uzsonnázna minden 
délután három órakor, aztán pedig fogná a plédjét 
és szunyókálna egy keveset. És milyen jó volna, ha 
mindenki oda tenne vissza mindent, ahonnét elvette, 
és rendet rakna maga után. És akárhány éves is vagy, 
még mindig érvényes a szabály: a nagyvilágban fogd 
meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól.

Bernáth Mihályné megbízott óvodavezető

Nyugdíjas búcsúztató

László Istvánné, Erzsi néni! Az em-
ber életében vannak állomások, 

számadások, mikor visszatekint a 
múltra, és eltervezi élete soron kö-
vetkező állomásait. Most Erzsi néni 
is elérkezett egy ilyen állomáshoz. 
Rengeteg élménnyel gazdagodva, 
szeretettel körül ölelve kezdheti el 
jól megérdemelt pihenését a nyug-
díjas éveket, ami valójában jutalom.  
Az élettől kapott nagy jutalom.

 Talán mi, akik még nem értük 
el a nyugdíjas éveket kicsit irigyke-
dünk is, hogy milyen jó volna már 
„szabadnak” lenni. Korlátok és kö-
töttségek nélkül kelni és feküdni. 
Álmainknak és vágyainknak élni.

Kedves Erzsi néni! A magam és 
kollégáim nevében is azt kívánom 
neked, hogy sokáig élvezhesd ezt a 
jutalmat. 

Erzsi néni jól döntöttél 
mikor ovisok dadusa lettél!
Tündér, kinek nincsen szárnya,
mégis sok kisgyerek pótmamája.
Két kezedből simogatás,
szavaidból vigasztalás,
szemeidből huncut szikra,
el nem fogyott soha-soha!
Mosolyodból támogatást,
ölelésedből bíztatást,
hallgatásodból megnyugvást
kapott sok-sok óvodás.
Ha visszanézel ez évekre,
az emlékek tengerére,
hullámhegyek, hullámvölgyek
váltakozva következtek.
Köszönjük, hogy kitartottál,
nevettél és tanítottál.
Egészséggel és jókedvvel,
tiszta szívvel szeretettel.
Élvezd az előtted álló sok-sok évet,
ezt kívánják az itt egybegyűltek.

 / ismeretlen szerző/

Bernáth Mihályné megbízott óvodavezető
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KÖZLEMÉNY
VÍZIKÖZMŰ RENDSZER ÁLLAMOSÍTÁSA

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzatunk tulajdon-
ban lévő ivóvíz víziközmű rendszer tulajdonjoga, a víziközmű-szolgál-

tatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. rendelkezései alapján - 2017. július 1-jén a törvény erejénél fogva, 
térítésmentesen a Magyar Államra szállt.

A vagyonátadásra előkészített dokumentumokat a képviselő-testület jó-
váhagyta, majd azt követően aláírásra került a polgármester és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízásában eljáró ÉDV Zrt. vezérigazgatója 
által.

Az átadás egyelőre csak a rendszer tulajdonjogát érinti, azaz az üzemel-
tetést továbbra is az ÉDV Zrt. végzi, így a fogyasztók is e szolgáltatóval 
maradnak szerződésben.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Budajenő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati 

rendeletében szabályozza a 2017. évi igazgatási szünet elrendelését. A 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet

2017. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL  
- 2017. AUGUSZTUS 4. NAPJÁIG TART.
(Az első ügyfélfogadási nap 2017. augusztus 7., hétfő)

Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart, amely az iratok 
átvételét, továbbá az anyakönyv-vezetési feladatkörbe tartozó sürgős 
ügyek intézését jelenti.

Szíves megértésüket köszönjük.

Közösségi  
misszió

ENERGIAHATÉKONYSÁGI  
ÉS NAPELEMES FEJLESZTÉS  
A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS  

ISKOLA ÉPÜLETÉN IS

Több, mint 63 millió Ft-os támogatást nyert a 
KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás 

a közép-magyarországi régió települési önkormányza-
tai számára” elnevezésű pályázaton az Önkormányza-
tunk tulajdonában álló iskolaépület felújítására. A tá-
mogatás hazai és Európai Uniós támogatási forrásból 
került kifizetésre.

A felújítás során az iskola épülete kívülről megújul, 
a nyílászárók cserére kerülnek, valamint napelemek 
kerülnek a tetőre. A mintegy 12.000 m3 földgázfo-
gyasztás-megtakarítást eredményező fejlesztés mel-
lett a 25 kW teljesítményű napelem több, mint 26.000 
kWh villamos árammal csökkenti a felhasználást. A 
felújítás tervezésénél elsődleges szempont volt az 
épület műemlék jellegének és külsejének megőrzése. 
Emiatt az előkészítési szakaszban szorosan együtt-
működve a műemlékvédelmi hatósággal kerültek a 
felújítás tervei kidolgozásra. A pályázat eredménye-
ként községünk egy újabb megújult és működő mű-
emlékkel gazdagodik.

Kapcsolat: Budajenő Község Önkormányzata 2093 Budajenő, Fő u. 1-3.
Telefon: +36 26 371-068 Fax: +36 26 371-062

 BUDAJENŐI szüret  
és BORÜNNEP 

        2017. szeptember 16-án  
a megújuló Magtárnál 

Egy barátságos falu, Budajenő nagyobbra nyitja kapuit és szeretettel 
invitál mindenkit Borünnepére, aki a bensőséges, baráti hangulatot 

keresi a borfesztiválok sokaságában… 
Fellép a GHYMES együttes: BEST OF 
részletek a következő Kisbíró számában! 
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Sásdi kirándulás
Június 3-án immár harmadik alkalommal 

rendezték meg a Baranya megyei Sás-
don a „Grossmutters Küche” elnevezésű, 
az ott élő német ajkúak kulturális és gaszt-
ronómiai fesztiválját, amelyre a Ringlein 
tánccsoport is meghívást kapott. Ez az al-
kalom remek lehetőséget adott arra, hogy 
egy régóta tervezett kirándulást megvaló-
sítsunk.

Szombat reggel a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében az önkor-
mányzat tagjaival, a tánccsoporttal és az 
önkormányzat rendezvényein rendsze-
resen segítséget nyújtók kis csapatával 
keltünk útra, hogy felfedezzük Dél-Bara-

nya egyik gyöngyszemét Gödrét. A helyi 
önkormányzat munkatársa Hortobágyi 
Csaba vezetésével ismerhettük meg Göd-
re történetét és nevezetes műemlékeit: 
a bortrezorokkal felszerelt látványpincét 
az Ágoston pincét, a kemencés udvart, 
az 1773-ban felszentelt Római Katolikus 
templomot, valamint a német tájházat, 
ahol a helyben gyűjtött régi tárgyak kap-
tak otthont. Az idő rövidsége miatt a Ká-
polnával szembeni dombon elhelyezke-
dő Kálváriát csak messziről csodálhattuk 
meg. Az ebédet a nemrég felújított - első-
sorban a települési rendezvények helyszí-
néül szolgáló -Siskovics házban, P. Vörös 

Julianna Hanna csodálatos selyemfest-
ményei között költhettük el, majd indul-
tunk tovább Sásdra, ahol színes kulturális 
program várt. A helyi csoportok mellett 
többek között fellépett a Babarci tánc-
csoport, az Egyházaskozári Német Ének-
kar, és egy osztrák harmonika zenekar a 
Bradlmusikanten. A Ringlein tánccsoport 
előadása nagyon nagy sikert aratott. 
Lendületes táncaikat vastapssal köszönte 
meg a közönség. 

Késő este, egy kicsit fáradtan, de jó-
kedvűen, sok-sok élménnyel gazdagodva 
tértünk haza. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ringlein tánccsoport
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Karitásztábor
Mint minden évben, az Idén is meg-

szerveztük Budajenőn a Karitász 
nyári napközis táborát a Bibliában sze-
replő állatok köré szervezve a foglalkozá-
sokat, játékokat. Főhadiszállásunk ismét 
a Hagyományőrzők Háza volt, amelyet 
a Budajenői Önkormányzat bocsátott 
nagylelkűen a tábor rendelkezésére, de 
belaktuk a falut és a környéket is. A reg-
gelit és az ebédet az iskolai étteremben 
fogyaszthattuk, az uzsonnát pedig a Bá-
zison. Délelőtt külső helyszíneken mo-
zogtunk, kirándultunk, a délutáni hőséget 
pedig a Bázis féltetője alatt, szellős ár-
nyékban töltöttük kézműves foglalkozá-
sokkal, társasjátékkal, kvízekkel.

Hétfőn reggel a Szent Péter és Pál 
templomban Gábor atya köszöntésével 
és áldásával indítottuk a tábort, majd a 
Plébánián megreggeliztünk és megnéz-
tük a Noé bárkája című rajzfilmet. Ezután 
az Öregtemplomnál Báthori Adrienn ve-
zetésével remek váltó versenyben vehet-
tek részt csemetéink. Kedden Schmidt 
Zoltán és Oláh Olivér irányításával Szent 
Hubertus nyomában jártunk; a környék-
beli erdőben túráztunk, és megismer-
kedtünk az erdőn élő állatok szokásaival, 
életmódjával. Délután folytatódott az 
erdei állatokkal való ismerkedés, őzbak 
trófeát, róka koponyát és vaddisznó fo-
gakat is kézbe vehettek a gyerekek. A 
szerdai nap az Állatolimpia jegyében zaj-
lott. Délelőtt az Állatvilág bajnokai című 
filmet néztük meg a Plébánián, majd a 
templom melletti árnyékosban Adrienn 

vezetésével megint pazar vetélkedőkben 
mérhették össze ügyességüket. A szoros 
versenyben mindhárom csapat érmes 
lett. Csütörtökön volt a nagy kirándulás: 
a Budapesti Állatkertbe mentünk, ahol 
megpróbáltuk felfedezni a Bibliában is 
leírt állatokat. Láttunk elefántot, tigrist, 
majmokat, kengurukat és egyéb állatokat; 
nagy mulatság volt az állatsimogatóban 
csemegét követelő kiskecskék etetése. A 
gyerekek véleménye szerint azonban a 
legemlékezetesebb a fóka bemutató volt. 
A nagy melegben nagyon jól esett, hogy a 

fókák lefröcsköltek bennünket. Ezen a na-
pon kétszer is fagyiztunk, az Állatkertben 
és hazafelé Gábor atya is megvendégelt 
bennünket Budakeszin. Nagyon jól esett, 
hiszen ez volt a hét legmelegebb napja. 
Pénteken délelőtt folytattuk a versenyeket 
a játszótéren és a Bázison, így alakult ki a 
végső sorrend. A sport és egyéb szellemi 
vetélkedőkben való részvétel értékelése, 
a díjak, oklevelek és ajándékok átadására 
délután, Beregszászi Olga játékos-zenés-
nyelvtörős műsorát követően került sor. 
A gyerekek bemutatták a vendégeknek a 
táborban tanult énekeket, elmesélték él-
ményeiket, majd közös énekléssel és imá-
val zártuk az idei Karitász tábort.

A tábor sikeres lebonyolításához sok 
segítséget és támogatást kaptunk. Ezúton 
is köszönetet mondunk a falu nagyma-
máinak a rengeteg finom süteményért, 
a segítőknek, akik idejük egy részét a 
táborozó gyerekek számára áldozták, az 
RS Fűszeres bolt rugalmasságáért, „Kelly 
bácsi” fagyi-vendégségéért, és nem utol-
só sorban az Önkormányzat nagyvonalú 
támogatásáért, a Plébánia befogadásá-
ért és a Székesfehérvári Egyházmegye és 
Karitász nagylelkű anyagi támogatásáért. 
Segítségükkel jó néhány gyereknek tud-
tunk élményeket, játékos módon újabb 
tudást és tapasztalatot nyújtani. A gye-
rekek és mi is reméljük, hogy jövőre újra 
együtt lehetünk!

Budajenői Karitászcsoport
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Német Hagyományőrző  
Kórustalálkozó Budajenőn

A helyi és a német nemzetiségi önkor-
mányzat támogatásával idén is meg-

rendeztük kórustalálkozónkat, amelyre 
Gántról, Pilisborosjenőről, Solymárról és a 
Zsámbékról érkeztek a meghívottak.

A magyar és a magyarországi németek 
himnuszának eléneklése után Budai István 
polgármester úr köszöntötte a megjelenő 
csoportokat és az érdeklődőket, kiemel-
ve a sváb hagyományok megőrzésének 
jelentőségét. Nagy örömmel köszöntötte 
Szigetszentmártonból érkező régi szom-
szédjait, Tőzsér Dánielt és feleségét, akik 
az ottani sváb kórus tevékeny segítői. A 
dalköröket egy-egy palack Budajenői bor-
ral ajándékozta meg jó szórakozást kíván-
va mindenkinek a műsorhoz.

Elsőként a Zsámbéki Német Hagyo-
mányőrző Dalkör lépett színpadra kisebb 
létszámmal, mivel társaik németországi 
meghívásnak tettek eleget. Új vezetőjük-
kel, Köllő Paulával színvonalas előadással 
szórakoztatták a megjelenteket. A Pilisbo-
rosjenőiek zászlójuk alatt vonultak fel és 
le az emelvényről. Nagy sikerű műsorukat 
Virág Erzsébet vezetésével és Reinhardt 
Ferenc 90 éves harmonikásuk kíséretében 
adták elő, majd a Solymári Hagyomány-
őrző Asszonykórus Schreiher-Kánya Rita 
vezetésével következett. A Solymáron 
gyűjtött 365 világi és egyházi ének közül 
válogatva kötöttek csokrot a hallgatóság 
nagy örömére. A vendégek közül a Gánt-
ról érkező Német Hagyományőrző Dalkör 

fiatal csapata Dunamenti svábok dalaiból 
válogatott. Az énekkarok közül házigazda-
ként, Pregitzer Gábor vezetésével mi lép-
tünk fel utoljára, a tapsból ítélve tetszett a 
műsorunk. Az előadás a Ringlein Tánccso-
port jókedvű, vidám táncaival zárult.

A solymári és a zsámbéki énekesekkel 
évtizedes kapcsolat fűz össze minket. Pi-
lisborosjenőről és Gántról most jött elő-
ször sváb hagyományőrző dalkör Buda-
jenőre. Az ízletes vacsora alatt kottákat 
cserélve, további találkozásokat helyez-
tünk kilátásba.

Támogatóinknak, a szervezőknek 
és segítőiknek ezúttal is köszönetet  
mondunk.

Budajenő Német Hagyományőrző Dalkör




