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A polgármester válaszol
Minden év első negyedéve az előző 

év elszámolásának és az aktuális év 
beindításának időszaka. Az előző 2017-
es év a ciklus harmadik éve kifejezetten 
eredményesnek bizonyult. A látványos-
ságot mindig a fejlesztések, felújítások 
és a mindenki számára elérhető ren-
dezvények produkálják. Azonban ezek 
hátterét biztosító munkát, a település 
működőképességének fenntartását és a 
lakosok irányában végzett szolgáltatást a 
mindennapi élet részeként természetes-
nek vesszük, pedig ezek az önkormány-
zatok alapvető és meghatározó funkciói. 
Úgy gondolom 2017-ben a hivatal és az 
intézmények ezeknek a feladatoknak az 
általános elvárás szintjén, a lehetőségek 
függvényében alapvetően eleget tettek. 
Az önkormányzati óvoda, a Klebelsberg 
tankerületi irányítás alatt lévő iskola az 
önkormányzattal együttműködve bizto-
sította a település gyermekeinek az átla-
gosnál magasabb szintű oktatását és ne-
velését. A hivatal apparátusa az ügyfelek 
érdekében végzett igazgatási és szociális 
szolgáltatáson kívül teljesítette a gaz-
dálkodási és adózási feladatok átlátható 
folyamatos végzését, a fejlesztésekhez 
kapcsolódó pályázati, közbeszerzési és 
kivitelezési feladatok irányítását és elszá-
molását. Továbbá biztosította az önkor-
mányzati tevékenység, a rendezvények 
előkészítését és a sajtó megjelenését. 
Számadatokkal nem szeretnék terhelni 
senkit, azok hozzáférhetőek a hivatalban 
és a honlapon. Inkább a tevékenységek 
mögötti gondolatiságra és célokra he-
lyezem a hangsúlyt.

A Képviselő-testület a 2018. évi költ-
ségvetés elfogadásával elegendő for-
rásokat biztosított a település és az 
intézmények fenntartásához és mű-
ködéséhez, annak ellenére, hogy az 
adóerőképesség függvényében a köte-
lező feladatokhoz kapcsolódó normák 
központilag megvonásra kerültek. Az 
óvoda és a hivatal működéséhez részben 
helyi forrásokat is kellett biztosítani. Eb-
ben az évben, az előző évhez hasonlóan 
pályázati úton támogatjuk a civil szerve-
zetek működését. 2018-ban ismételten 
komoly fejlesztési feladatok elé nézünk. 
Közel hét éve folyamatosan indultunk 
az óvodafejlesztési pályázatokon. Nagy 
örömünkre ez év márciusában 400mil-
lió forint támogatást nyertünk új, hat 

csoportos óvoda építésére. Az új óvoda 
megépítése a létszámgondok megol-
dásán túl, minőségibb óvodai ellátását 
is biztosít az óvodás korú gyermekek 
számára. Településünk a több gyerme-
kes fiatal családok beköltözésének egyik 
vonzó célpontja az agglomerációban. 
Budajenő már stabilan a 2000 fő felet-
ti települések közé tartozik. Az önkor-
mányzatnak az elnyert 400millió forint 
támogatáshoz a járulékos költségekkel 
együtt 150-200millió forint közötti ön-
részt kell kigazdálkodnia 2018-2019-
ben. Ez azt jelenti, hogy az elengedhe-
tetlen útkarbantartási feladatokon kívül 
más fejlesztést nem indítunk el. Az óvo-
da elkészülésével a település központja 
elnyeri végleges, rendezett arculatát. 
Ezzel az iskola is további lehetőséget 
kap a postai szolgáltatás jelenlegi óvo-
da helyére történő átköltözésével. Ha az 
élelmiszerbolt át tudja vészelni az építési 
időszakot, ők is lehetőséget kaphatnak 
a mostani óvoda helyén. A dohánybolt 
várhatóan a Patak utca és a patak közötti 
területre fog költözni. Tehát az új óvoda 
megvalósulásával jelentős szolgáltatói 
átcsoportosítás várható. Még ebben az 
évben elkezdjük, ha terv szerint alakul 
minden, decemberben be is fejeződik az 
iskola két tanteremmel történő bővíté-
se a postaépület és a tornaterem vona-
lának metszésében, az iskolai szabadtéri 
sportpálya felett. Információk szerint a 
Nemzeti Sportközpont (NSK) a közbe-
szerzést lebonyolította, várjuk a kivitele-
zővel való szerződéskötést.

Természetesen folytatjuk az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vallás-
ügyi és nemzetiségi államtitkárságával 
elindított budajenői műemlék magtár 
fejlesztését. Az első két szint és a lépcső-
ház használatbavételi eljárása rövidesen 
befejeződik, így a földszinten már mű-
ködő rendezvény és kiállítóterem mel-
lett az első szinten elkészült ifjúsági és 
zarándokszállás is igénybe vehető lesz. A 
harmadik és a negyedik szinten megva-
lósuló Kárpát-medencei Nemzetiségek 
Zarándok és Kegyhelyeinek Állandó kiál-
lítása építészeti munkái május hónapban 
befejeződnek. Tervek szerint a kiállítás 
belső építészeti kialakítása szeptember 
hónapra valósul meg. Az eredeti kerté-
szeti tervek bővültek az újonnan meg-
vásárolt telkek kertrész beépítésével, 

ami megjelenésével és történetiségével 
kiegészíti a kiállításon látottakat. A kivi-
telezés várhatóan október végéig való-
sul meg. A megvalósult projekt a hívő 
és a nemhívő ember részére is értékes 
kulturális értéket képvisel. Együttesen a 
szállás lehetőséggel erdei és egyéb isko-
lai kirándulásoknak minőségi célpontja 
lehet. 

Az általános igazgatási és az átlagos-
nál lényegesen komolyabb fejlesztési 
feladatok jelentős leterheltséget jelent 
egy kisméretű hivatal dolgozóira. A mi-
nőségi építési kivitelezések egyre prob-
lémásabbak, úgy a megrendelő, mint a 
kivitelezők részéről az egyre növekvő 
szakember hiány miatt. A határidők és a 
minőségi követelmények betartása csak 
jó együttműködéssel biztosíthatók. Te-
hát 2018 jelentős fejlesztések beindítá-
sának és megvalósításának éve lesz. Az 
építkezések bizonyos terheket jelente-
nek a lakosok részére is. Kérem Kedves 
Mindannyiuk toleráns, megértő hozzá-
állását, hiszen a fejlesztések megvaló-
sulása után településünk központjának 
arculata minőségileg megváltozik.

Budai istván, polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI 
TájÉKOZTaTÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. 
ÁPRILIS 26-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

aZ ÖnKOrMányZaT 2017. Évi KÖlT-
sÉgveTÉsÉneK MÓdOsíTása
A 2016. évi költségvetési rendelet módo-
sításánál az állami költségvetésből szár-
mazó előirányzatokat kezelő szervezetek 
által eszközölt, illetve az Önkormányzat 
döntései alapján, saját hatáskörben elvég-
zett módosítások lettek figyelembe véve. 
Kiemelt tételek mind a bevételi, mind a 
kiadási oldalon: közfoglalkoztatottak bére, 
bérkompenzáció, továbbá a legnagyobb 
tételt a beruházásokra év közben elnyert 
pályázatok és támogatások teszik ki. A 
módosítások, a Képviselő-testület dön-
tései alapján, a tartalék terhére kerültek 
biztosításra. Így a költségvetés fő összegei, 
bevétel: 657 798 012,-Ft; kiadás: 651 270 
060,-Ft. Budajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a rendelet módosítást 
elfogadta.

a 2017. Évi ZársZáMadási  
rendelet előterjesztése,  
BesZáMOlÓ aZ ÖnKOrMányZaT 
2017. Évi gaZdálKOdásárÓl
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót meg-
tárgyalta, a zárszámadási rendeletet a má-
jusi ülésén, a belső ellenőri jelentés ismere-
tében fogja megalkotni. 

dÖnTÉs ÖnKOrMányZaTi ingaTlan 
értékesítésről
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a tulajdonában lévő 987 
m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű 91/8 helyrajzi számú ingat-
lant meghirdette értékesítésre, amelyre két 
vételi szándéknyilatkozat érkezett be egy 
9millió és egy 9,4millió forintos ajánlat. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a két ajánlattevő részéről 

további ajánlatokat fogadjon be, és a leg-
magasabb vételárra ajánlatot tevővel kösse 
meg az adásvételi szerződést.

MagTár uTcai járdaÉpíTÉs Terve-
zőjének kiválasztása
Budajenő Község Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében (beruházási kiadások 
előirányzata: 8. melléklet 2. sora) megter-
vezésre került a Magtár utcában a Kossuth 
utcától kezdődően a Magtárig tartó járda 
építése. A járda tervezésére három tervezői 
ajánlat került bekérésre. A Képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a legkedvezőbb aján-
latot adó PERIDON Tervező és Vállalkozó 
Kft.-t bízza meg a járda tervezésével az ár-
ajánlat szerinti 386.000,-Ft+áfa összegben.

édv beszámoló a viziközművek 
2017. évi üzemeltetéséről
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy az ÉDV Zrt. 
2017. évi ivóvíz- és szennyvíz ágazati be-
számolóját elfogadja.

HÉsZ MÓdOsíTása
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Budajenő 385 helyrajzi 
számú ingatlant kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánítja, amely az oktatási és nevelési 
központban induló óvoda építési beruházás 
megvalósítására tekintettel a település lakó-
inak közszolgáltatásokkal ellátása miatt in-
dokolt. Erre tekintettel támogatja Budajenő 
településrendezési eszközök -településszer-
kezeti terv és helyi építési szabályzat- mó-
dosítását a 385 hrsz-ú ingatlanon beépítés-
re szánt terület kijelölésére vonatkozóan. A 
módosítás a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló Korm. rendelet 
szerinti tárgyalásos eljárásban, a partnerségi 
egyeztetetés a partnerségi egyeztetés sza-
bályiról szóló önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint történik. A Képvi-
selő-testület a tervezési árajánlatok alapján 
a tervezési szerződést a Völgyzugoly Mű-
hely Kft-vel köti meg, 950 000,-Ft + áfa díja-
zással, aki a település helyi építési szabályza-
tának eddigi módosításait is végezte.

BelTerüleTBe vOnási KÉreleM 
elBírálása
Budajenő Község Képviselő-testülete támo-
gatja a Budajenő 1304/2 hrsz-ú ingatlan bel-
területhez csatolását Budajenő község helyi 
építési szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelet SZT-1B szabályozási tervlap „belte-
rületbe vonandó területek” szabályozásnak 
való megfelelés, valamint az ingatlantulaj-
donos kérelme és nyilatkozata alapján.

MagTár sZállásHely díjánaK 
MÓdOsíTása
A Képviselő-testület a 2018. február 15-i 
ülésén döntött a Magtár épület második 
szintjén kialakított 32 férőhelyes szálláshely 
üzemeltetéséről, és egyidejűleg meghatá-
rozta a fizetendő díjakat is. Az azóta eltelt 
időszakban több érdeklődő volt a szállás-
helyre júniusi hónappal kezdődő foglalá-
sokra. Mivel a díj megállapítása félreérté-
sekre adott okot, a határozat pontosításra 
került az alábbiak szerint: 
„az igénybevétel díjait az alábbiak szerint 
állapítja meg: szállás díja ágynemű igény-
bevételével 4.000 Ft/fő/nap, ágynemű 
igénybevétele nélkül 2.500 Ft/fő/nap. 
E döntés a 6/2018. (II. 15.) számú határozat 
egyéb rendelkezéseit nem érinti.”

dÖnTÉs a BÖT Társulási Megálla-
pOdásánaK 9. sZ. MÓdOsíTásárÓl
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Budakörnyéki Önkormányza-
ti Társulás Társulási Megállapodásának 9. 
számú módosítását, valamint annak egy-
séges szerkezet elfogadta, amelyre Telki 
község HÍD-hoz való csatlakozása miatt 
volt szükség.

dÖnTÉs TelepülÉsi ÉrTÉKTár lÉTre-
HOZásárÓl
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete – figyelembe véve a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gon-
dozásáról szóló Kormányrendeletet – úgy 
döntött, hogy élni kíván a települési érték-
tár létrehozásának lehetőségével. 
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• Nyomdai munkák: PalettaPress Kft.
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 • A kiadó a hirdetések tartalmáért  

nem vállal felelősséget.

Igazgatási szünet
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 4/2018. (III.23.) önkormányzati  

rendeletében szabályozza a 2018. évi igazgatási 
szünet elrendelését. A Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a nyári igazgatási szünet

2018. július 23. napjától  
2018. augusztus 3. napjáig tart

(Az első ügyfélfogadási nap  
2018. augusztus 6., 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.

Rendkívüli tüzelő 
támogatás 

Magyarország Kormánya a 1152/2018. (III.27) Kor-
mányhatározatában kiegészítő támogatás nyújtásáról 

döntött „szociális célú tüzelőanyag vásárlásához”.  
A Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érde-

kében a települési önkormányzatok 2017-es szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatás nyújtásáról szóló döntésében a korábbi 

pályázatok alapján ítélte meg az összeget.

Budajenő Község Önkormányzata  
- a 2017-ben elnyert pályázati összeg alapján - 

109.000,-Ft támogatást kapott, amelyből cca. 6 m3 
kemény lombos tűzifa szerezhető be, és osztható ki a 
kizárólag fával fűtők között. Ez a gáz és áram esetére 
adott rezsitámogatáshoz hasonlóan (amelynél a havi 
számla összegét csökkentették a támogatási összeg-
gel) természetben nyújtandó támogatás, azaz nem 

pénzt, hanem fát kell átadni a fogyasztóknak.

A tűzifát, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alap-
ján, a szociálisan rászorulók között fogjuk kiosztani.
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Budajenei majális

Az idén is megrendezésre került a 
már hagyományosnak mondható 

majális a falu focipályáján, melyhez az 
időjárás is igen kedvezően járult hoz-
zá. Megérkezésünkkor verőfényes nap-
sütés és hatalmas nyüzsgés fogadott a 
helyszínen. Az Általános Iskola tanárai 
fantasztikus vetélkedőt szerveztek a 
gyerekeknek, kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Az akadályversenyt és labdás 
ügyességi játékokat a szülők végig szur-

kolhatták. Az ugrálóvár előtt kígyózó sor 
állt, mint minden évben, a kicsiket alig 
lehetett kiszedni a nagy hajót ábrázoló 
csúszdás légvárból. A büfé szolgáltatást 
az idei évben is a Royal Bisztró, Baum-
gartner Alexandra és családja biztosí-
totta. Az óvoda jóvoltából készült lán-
gos mindenki megelégedésére nagyon 
gyorsan elfogyott. A Bartos Gyárfás által 
készített bográcsgulyást szintén csak 
dicsérni lehetett, nem is maradt belőle 
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egy tányérral sem.  Nagyon sok család 
látogatott el rendezvényünkre, érezte 
jól magát ezen a napon. Elmondhatjuk, 
hogy az idei majális a megjelentek lét-
számában felülmúlta önmagát, a várt-
hoz képes magas létszámban látogatták 
rendezvényünket. Fantasztikus hangu-
lat, vidám gyermekzsivaj töltötte be a 
délelőttöt és az ugrálóvár előtti sor a 
délutáni órákra sem hagyott alább, ki-
fulladásig ugráltak a gyerekek. Délután 
az Önkormányzat szervezésében ismét 
megrendezésre került a motorszente-
lés. Először Budai István polgármester 
köszöntötte a megjelent motorosokat 
és a szép számú érdeklődőket, majd a 
szervező Kuli László alpolgármester és 
Gábor atya mondta el gondolatait. A ve-
rőfényes napsütés következtében több 

mint 40 motorkerékpáros jelent meg, 
és kaphatta meg Harkai Gábor Atyától 
a védelmező áldást és a szentelt vizet. A 
motorosok között voltak 2-8 éves gye-
rekek is, akik a kismotorjukkal érkeztek 
a helyszínre. A ceremónia után Gábor 
Atya felvezetésével a társaság tett egy 
nagy tiszteletkört a Zsámbéki-meden-
cében, majd kimotorozott a focipályá-
ra, ahol csatlakozott a majális forgata-
gához. A focipályán minden motoros 
az Önkormányzat vendége volt egy tál 
gulyásra, melyet Bartos Gyárfás helyi 
vállalkozó készített. Az ebéd után min-
denki megcsodálhatta a vasparipákat 
és kötetlen beszélgetések alakultak ki. 
Ezúton is köszönjük az önkormányzat-
nak, hogy lehetővé tette a rendezvényt, 
a szervezőknek és a gondnokságnak a 
fáradságos közreműködést. 
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Gaildorf-i cserediákok Budajenőn

Idén május 2-9-ig ismét remek programo-
kon vehettek részt a cserekapcsolatban 

részt vevő diákok. Kultúra, szórakozás, be-
szélgetések, jókedv, barátságok. Talán ezzel 
összegezném az együtt töltött időt. Remek 
alkalom a nyelvtanulásra, a nyelvi gátak oldá-
sára, más kultúrák megismerésére. 32 diák 4 
tanár kíséretében töltött el 1-1 napot Buda-
pesten a reptéren, szabadulószobában, majd 
másnap a Skanzenben és Szentendrén, végül 
az Aquaparkban. A program zárásaként az 
utolsó napon Tökön voltunk a Nyakas Pin-
ce borászatában, és tűzzománc nyakékeket 
készítettünk közösen. A búcsúesten a diákok 
előadásai után a köszöntések következtek, 
melyeket eszem-iszom követett.

Hogy mennyire sikeres a program, arról 
a diákok beszámolói tanúskodnak:

Én már kezdetek óta veszek részt ezen a 
programon. Emlékszem, mikor először 

értünk oda a német iskolához, akkor min-
denki nagyon izgult, nem csak azért, mert új 
helyre érkeztünk, hanem azért is, mert egy 
hétig idegen családnál kellett laknunk, akik 
még az anyanyelvünket sem beszélték. So-
kat köszönhetünk Pappné Polacsek Orsolya 
és Diana Heinisch tanárnőknek, elsősorban 
saját szabadidejüket feláldozva próbáltak 
mind a gyerekeknek és a német felnőttek-
nek izgalmas és érdekes, egyben kulturális 
programokat szervezni. Idén a kedvenc na-
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pom az volt, amikor Szentendrére látogat-
tunk a Skanzenbe, a Microart Múzeumba 
és a Szamos Marcipán Múzeumba, mert 
a programok után volt körülbelül másfél 
óránk egyénileg körbenézni. Számomra 
most véget ért ez a program, mivel jövőre 
nem ebbe az iskolába fogok járni, de soha 
sem fogom elfelejteni azt, hogy én a Buda-
jenői Általános Iskola történetében először 
vehettem rész a Gaildorf és Budajenő közöt-
ti diák-csere programban. Szeretném meg-
köszönni a két némettanárnőmnek, hogy 
idén harmadszorra került megrendezésre 
ez a program. Nekem nagyon sokat segített 
mind a német nyelv, mind az alkalmazko-
dó készségem fejlesztésében is. Sok sikert 
szeretnék kívánni a jövőre 6.-os diákoknak 
és szeretném egyben bátorítani őket arra, 
hogy igen is vegyenek részt ezen a prog-
ramon, hiszen ez egy remek lehetőség arra, 
hogy megismerjünk egy új kultúrát, egy új 
nyelvet, egy új családot és egy új barátot is.

Kovács Maja 8.a

Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a 
csereprogramot. Nemcsak a progra-

mok, de a közösség is rendkívül jó. Renge-
teget lehet fejlődni nyelvben. Fontos, hogy 
a partnerünk érdekeit helyezzük előtérbe, 
hogy ne unatkozzon és jól érezze magát. 
A hétvégi programok se maradhatnak ki, 
amiket természetesen a család szervez. Mi 
például Szombaton elmentünk a Margit-
szigetre, megmutattuk neki Budapestet. 
Majd másnap Balatonra mentünk, ahol szin-
tén jól érezték magukat. Én személy szerint 
csak dicsérni tudom ezt a cserekapcsolatot, 
mivel rengeteg tudást és élményt kaptunk. 
Aki teheti az mindenképpen jelentkezzen! 

Kaiser dorina 8.b

Nagyon tettszett a program, számomra 
hasznos volt. Sokat tanultam belőle, 

mert amikor egyedül vagyok egy német 
cserediákkal, aki nem tud magyarul, sokat 
tudok tanulni, azzal, hogy beszélgetünk 
és megértetem magam vele. Tetszettek a 
programok, nekem már 2. éve tart ez a kap-
csolat, és most érzem igazán, hogy meg-
nyíltunk egymás előtt, és keressük a közös 
témát és érdeklődési körünket. Csak ajánla-
ni tudom annak, akinek a körülményei meg-
engedik és ez egy óriási lehetőség, hogy 
fejlesszük a szókincsünket és a német be-
szédkészségünket. Évről évre egyre jobban 
örülünk, hogy jönnek és újra találkozhatunk 
velük. Félévente találkozunk, és én, most a 
4. alkalommal érzem azt, hogy folyékonyan 
tudtam beszélni hozzá. Szomorú vagyok, 
hogy már csak egy évig tart ez az egész, de 
örülök, hogy máris kialakult köztünk egy 

kisebb barátság, és már beszéltük, hogy 8. 
után is tartani fogjuk a kapcsolatot, írunk 
egymásnak, és már meghívtuk egymást 
nyárra. Láttuk, hogy a cserediákok nagyon 
élvezték. Köszönöm szépen, hogy részt ve-
hettem a cserekapcsolaton! 

szilágyi eszter 7.a

Már 3 éve részt veszek Budajenőn a né-
met cserediák programban. Rendkívül 

hasznos a nyelvtanulás szempontjából. Min-
den évben tanulok valami újat és új barátok-

ra teszek szert. Nagyon sajnálom, hogy idén 
ballagok és jövőre nem tudok részt venni 
rajta az iskolával. Viszont engem a cseredi-
ákom visszahívott magukhoz a nyáron és 
meg is fogom látogatni. Nagyon szépen kö-
szönöm Orsi néninek és Dia néninek, hogy 
újból szép emlékeket szereztem. 

demeter vivien 8.a

Mindenkinek szeretnénk köszönetet 
mondani, akik támogatják ezt a programot! 
A jövő tanévben találkozunk!
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DSD I nyelvvizsga 
és vizsgaközpont 

Budajenőn 
2018. április 12-én a Budajenői Általános Iskola 9 végzős di-

ákja mérettette meg magát a vizsgán. Az iskola életében 
ez volt az első DSD I (Deutsche Sprachdiplom) vizsga. Nagy 
kihívás volt ez a felvételik időszakában, nagyon sok és alapos 
felkészülést igényelt mind diáktól és tanártól egyaránt. Az írás-
beli legnehezebb része a „Schriftliche Kommunikation”, diák-
nyelven a levél megírása volt. Félelmünk viszont alaptalan volt, 
mert a napokban megkapott eredmények igazolták, hogy 
szinte mindenki a legmagasabb, azaz B1 szinten teljesítette. Ez 
kimondottan nagy öröm számunkra, hiszen a bíráló és javító 
tanárok Németországban pontoznak. Az izgalmak nem hagy-
tak alább, hiszen a szóbeli következett. Ennek központi része 
egy 5 perces PPT prezentáció volt választott témakörben. So-
kat készültünk rá, több héten át még a délutánjainkat is az 
iskolában töltöttük, hogy a felkészülés még alaposabb legyen. 
Az eredmény itt is minket igazolt, a vizsgaelnök véleménye 
szerint az elmúlt időszak legigényesebb prezentációit mutat-
tuk be. Az összesített eredmények alapján MINDENKI sikere-
sen nyelvvizsgázott. A 9 indulóból 6 diáknak B1, 3 társunknak 
pedig A2-es szintű nyelvvizsgája lett. Ők pedig név szerint:

Bődy Csenge, Simon Borbála, Balogh Barbara, Nagy Kata-
lin, Szabados Romi, László Áron, Heitler Anna, Demeter Vivien, 
Kovács Maja.

Gratulálunk és sok sikert jövőre az utánunk következőknek! 
Köszönjük Fazekas Mónika tanárnőnek a lelkiismeretes, ala-
pos felkészítést, a szülők, és minden hozzájáruló támogatását!

demeter vivien és Kovács Maja 8.a

fotó: nyelvvizsga

Sikeres sportos 
versenyeztetés 

A budajenői új arculatú iskola kialakításában jelentős sze-
rep hárul az egészséges életmód, a testkultúra kialakítása 

és fejlesztésének szemléletére. Kialakított értékrendünk egyik 
meghatározó eleme a tehetség gondozás, a versenyeztetés. 
Iskolánk csapatai rendszeresen meghatározó szerepet ját-
szanak körzetünk, területünk versenyeiben. Legfontosabb 
eredményünk, hogy minden korcsoportban labdarúgásban, 
kézilabdában és röplabdában is vállaltuk a versenyeztetést, 
sikerült a szervezési nehézségeket leküzdeni, a legjobbakat 
felkészíteni és csapattá alakulni. Iskolánk, közösségünk képvi-
selete minden versenyzőnk megtisztelő feladata is. Természe-
tesen nem a mérkőzések eredményei a legfontosabbak, ha-
nem a felkészülés közös munkája, az együttlétek jó hangulata, 
az egyéni képességek és a begyakorolt játék érvényesítése, a 
sikerélmény lehetősége, a népszerűség. Labdarúgásban a di-
ákolimpiai szabadtéri és termi minden tornáján részt vettünk, 
legjobb eredményt az I korcsoportos fiuk érték el Perbálon, 
2. helyezettek lettek. U7, U9, U11, csapataink az MLSZ Bozsik 
OTP Bank program rendszeres résztvevője. Kézilabdában a III. 
korcsoportos lányok voltak a legeredményesebbek, Zsámbé-
kon 2., Solymáron 3. helyezettek. A IV. korcsoportos lányok 
Budaörsön 5 csapatból 3. helyezettek lettek. Röplabdában 
csatlakoztunk a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett 
„Vollé 2020- Röpsuli” programhoz és sikerült a program tor-
náin rendszeresen nagyon jó mérkőzéseket játszani és 1-2 
helyezéseket is elérni, készülni a diákolimpiai versenyekre. 
Mini csapatunk III. korcsoportos lányaink, sikeres Budakeszi 
Prohászka elleni győzelmével, bekerültünk a Kiskunlacházán 
rendezendő megyei döntőre,5.helyezettek lettünk. A legfon-
tosabb eredmény, hogy sikerült majd 60 gyereknek, sporto-
lónak a versenyeztetés lehetőségét, a sikerélményt biztosítani.

Póka György, testnevelő
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Salátagyárban 
jártunk

A 2018. évi fenntarthatósági témahét részeként évfolya-
munk az élelmiszerekkel foglalkozott. Ennek kapcsán 

az 5. a osztály a töki K&K Familybe látogatott volánbusszal. 
Először a lányok léphettek be az üzembe fehér köpenyben, 
sapkában és cipővédő zacskóban. A védőfelszerelésre azért 
volt szükség, hogy a készülő ételeket a lehető legkevesebb 
szennyeződés érje. Odabent, azért volt hideg, hogy a saláták 
és egyéb élelmiszerek ne menjenek tönkre. A bácsi, aki kör-
bevezetett minket megmutatta, hogyan csomagolják be a sa-
látát, sajtot, paradicsomot, mozzarellát, sonkát és az öntetet 
egy dobozba. Ezután átmentünk egy másik helyiségbe, ahol 
a zöldségeket egy nagy szerkezet mosta. Ebben a masinában 
volt egy rovarcsapda is, nehogy belekerüljön valami bogárka a 
termékbe. Az alapanyagok beszerzése az időjárás függvénye: 
tavasztól őszig hazai, a rossz idő beálltával külföldről hozott 
zöldségeket használnak fel. Tudtátok, hogy itt készül a KFC-s 
káposztasaláta is? Sajnos a titkos receptet nekünk sem árulták 
el! A termelés nagyon környezettudatos, mert a felesleg nem 
a kukába kerül, hanem állateledel válik belőle. Példamutató 
számomra az, ahogyan egy kicsiny családi vállalkozás kemény 
munkával nemzetközi sikereket ér el. 

kováts anna zsófia, 5. a osztályos tanuló

Éneklő Ifjúság 
Hangverseny

A Budajenői Általános Iskola Énekkara sikerrel szerepelt 2018. 
április 26-án azon az Éneklő Ifjúság Hangversenyen, amelyet 

a Százhalombattai Kőrösi Csoma Általános Iskolában rendeztek. 
Műsoruk Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Balázs Árpád kórusművei-
ből állt, zongorán kísért Fodor Emese, vezényelt Gulácsiné Kozma 
Sarolta. A fellépő énekkarokból álló összkar mohácsi népdalcsok-
rot és Balázs Árpád Bodzavirág című darabját adta elő, szólót 
énekelt Kovács Maja 8. osztályos tanulónk.

éremeső a Jedlik 
Ányos Országos 
Fizikaversenyen!

Iskolánk diákjai remekel-
tek idén a Jedlik Ányos 

Fizikaverseny nyíregyházi 
döntőjén:

Sugár Balázs (5. osz-
tály) 5. díjas, Bartha 
Zsombor (3. osztály) 3. 
díjas, Sebestyén József (6. 
osztály) 3. díjas lett, míg 
Bartha Ábel (5. osztály) 1. 
díjat nyert. 

Tanárukat , Gulácsiné 
Kozma Saroltát  „A leg-
eredményesebb felké-
szítő tanár” különdíjjal, 
és „ I. díjas pedagógus” 
oklevéllel jutalmazták. 
Mindannyiuknak gratulá-
lunk!

Budajenői 
Mókusok! 

Iskolánk első osztályosai országos bajnokságot nyertek! Má-
jus 12-én, Székesfehérváron rendezték a Magyar Kosárlab-

dázók Országos Szövetsége által meghirdetett Kosárpalánta 
bajnokság országos döntőjét. A területi bajnokság legered-
ményesebb csapatai nyertek ide meghívást. Óriási sikernek 
éltük meg, hogy idáig eljutottunk, és megtiszteltetésnek vet-
tük, hogy olyan nagy hírű, neves vetélytársakat kaptunk, mint 
Sopron, Várpalota, Marcali és Agárd. A gyerekek lelkesedé-
sének, gyorsaságának, ügyességének meglett az eredménye: 
mindenkit maguk mögött hagytak, a nyolc versenyszámból 
hatot megnyertek, kettőnél pedig második helyen értek be. 
Az érem átadás után még egy öröm ért bennünket; Magyaror-
szág egyetlen NBA-s játékosával, Dávid Kornéllal is készíthet-
tünk egy közös fotót. A szülők fantasztikusak voltak: minden 
alkalommal, hónapról hónapra jöttek, drukkoltak, támogatták 
a csapatot! Köszönjük!
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Kirándulás  
a Mezőgazdasági 

múzeumba
A Bambi és a Misi mókus csoporttal egy napsütéses ápri-

lisi napon ellátogattunk a Mezőgazdasági múzeumba. A 
buszról leszállva a gyerekeket azonnal elvarázsolta a Vajda-
hunyad vára magasra törő tornyaival. A vezetett foglalkozá-
son megismerkedhettek a háztáji állatokkal és megtudhatták, 
hogy melyik állat őrzője a csikós, a juhász vagy kondás, kipró-
bálhatták az őrzéshez használatos eszközöket. A foglalkozás 
lezárásaként egy üveg tejszínből közösen készítettünk vajat, 
amit aztán puha kalácsra kenve el is fogyasztottunk. A játékos 
feladatok során sok tudással gazdagodva térhettünk vissza az 
óvodába.

bábelőadás az 
óvodában

Az óvodai hagyományokhoz hűen idén is megünnepeltük 
a Madarak és Fák Napját. A jeles esemény alkalmával ven-

dégül hívtuk az Álomzug társulást, a Szépenszóló Fütyöri című 
mese bemutatására. Az előadás magas színvonala vonzotta a 
gyermekek és a felnőttek figyelmét egyaránt. Az előadás gyer-
mekeinknek nagy örömöt, hasznos kikapcsolódást nyújtott. 
Minden bábelőadás alkalmával megfigyelhető, hogy az óvo-
dásaink élvezettel, türelemmel, kíváncsisággal hallgatják vé-
gig a meséket. Az irodalmi élmény biztosítása elégedettséggel 
töltött el kicsiket és nagyokat egyaránt.

sántha-Mihály anna
micimackó csoport óvónő
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Ovisok tavasza
2018. április 23- 27.

Az idei évben sokat kellett várni rá, de végül elérkezett a 
várva-várt tavasz. Az óvodában is köszöntöttük érkezé-

sét. A hagyományosan egy héten át tartó „Ovisok tavasza” 
projektünk első napján a pedagógusok és dajkák mesedra-
matizálással lepték meg a gyerekeket. Kedden minden cso-
port kézműveskedett a témának és a gyermekek életkori sa-
játosságainak megfelelően. Szerdán a gyerekeket az udvaron 
szervezett ügyességi játékokkal várták az óvó nénik. Minden 
a tavaszról, az újjászületésről szólt. Csütörtökön elindultak a 
csoportok „megkeresni” a tavaszt. A séták alkalmával megfi-
gyelték az ébredő természetet, együtt gyönyörködtek a tava-
szi mezők és ligetek szépségében. A gyerekek egymás után 
sorolták az észrevételeiket. Gryllus Vilmos tavaszi koncertjén 
vehettek részt a gyerekek, dalait vidáman énekelték kicsik és 
nagyok egyaránt. A hét zárásaként minden kisgyerek egy-egy 
palántával érkezett az óvodába, amit aztán együtt ültettünk el 
az óvoda udvarán már előkészített virágládákba és a sziklaker-
tekbe, ezzel is köszöntve a tavaszt. A gyerekek szorgalmasan 
lapátolták a virágföldet a ládákba, hordták a vizet, segédkez-
tek az ültetésben. Közösen varázsoltunk egy igazán színes 
tavaszi hangulatú óvodaudvart. Köszönjük a szülőknek a sok 
szép behozott virágot, ami a szorgos kezeknek köszönhetően 
az óvoda udvarát díszíti.

Mancherné Benke Borbála- óvodapedagógus

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt 

a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakgimnázium budajenői telephelyének 

évzáró koncertjére és kiállítására, 
amely a Hagyományőrzők Házában 

2018. június 8-án 17:30 órai kezdettel 
kerül megrendezésre.
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ezüstérmesek
A Taferner család második helyezést ért el az Országos Köz-

lekedésbiztonsági Polgárőr Családi vetélkedőn. Köszön-
jük, hogy Budajenő Polgárőrség hírnevét öregbítették.

fotó: polgaror

Tizenhárom  
jenei érem  
a kempo-vb-n

A Budajenő Kempo Klub öt versenyzője lépett tatamira a 
budapesti kempo-világbajnokságon és világkupán. A 

harcosok összesen három arany-, három ezüst- és hét bronz-
érmet szereztek. A budajenei-hegyvidéki kettős igazolású 
Lacza Ábel triplázott a MOM Sportközpontban április 26-
28. között lezajlott világversenyen, submission, semi kempo 
és full kempo kategóriákban sem talált legyőzőre. E mellé 
egy bronzérmet is összehozott az önvédelem technikai ver-
senyszámban. Antal István két ezüsttel (semi kempo, kempo 
kumite) és egy bronzzal (submission), Osvald Hanna egy-
egy ezüst- (kempo kumite) és bronzéremmel (semi kempo), 
Orosz Zoltán (submission, kempo kumite) és Varga Krisztián 
(submission, semi kempo) pedig két-két bronz színű medáliá-
val járult hozzá a BKK eredményeihez. Magyarország történe-
te első világbajnoki címét nyerte a budapesti vb-n, a nemzetek 
közötti összetett csapatversenyben, megelőzve a nagy rivális 
Romániát, valamint Argentínát.

fotó: 

pünkösd
A mai világunkban az egyik leginkább elhanyagolt ünnep, 

pedig több szempontból is kiemelkedő. Pünkösdöt 50 
nappal húsvét után ünnepeljük, mikor a Szentlélek kitöltetése 
megtörtént az Apostolok Cselekedetei 2. része szerint. Péter 
apostol beszédére több, mint 3000 ember tért meg, akik za-
rándokként voltak ott Jeruzsálemben. 

Mind az ökumenében, a más-más felekezetek egymással 
való kapcsolatában, mind pedig saját életünkben kiemelke-
dő szerepe van Isten Szentlelkének. A LÉLEK, aki kapcsolatot 
teremt ember és ember és Isten és ember között. A LÉLEK, 
aki megerősíti a bennünk élő reménységet, a LÉLEK, aki vi-
gasztaló, bátorító. Isten a LÉLEK által köt új szövetséget né-
pével, olyan szövetséget, amit belsejükbe helyez, a szívbe ír. 
Engedjük munkálkodni az Isten Lelkét közöttünk, bennünk és 
általunk.
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1 H 1 Cs 1 Cs 1 V 1 K komm 1 P 1 V 1 Sze 1 Szo 1 H 1 Cs 1 Szo

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

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

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

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

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

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

8 H 8 Cs 8 Cs 8 V 8 K komm 8 P 8 V 8 Sze szel 8 Szo 8 H 8 Cs 8 Szo

9 K komm 9 P 9 P 9 H 9 Sze szel 9 Szo 9 H 9 Cs 9 V 9 K komm 9 P 9 V

10 Szeszel 10 Szo 10 Szo 10 K komm 10 Cs 10 V 10 K komm 10 P 10 H 10 Sze szel+zöld 10 Szo Díjm.zöld 10 H

11 Cs fenyő 11 V 11 V 11 Sze szel+zöld 11 P 11 H 11 Sze szel+zöld 11 Szo 11 K komm 11 Cs 11 V 11 K komm

12 P 12 H 12 H 12 Cs 12 Szo 12 K komm 12 Cs 12 V 12 Sze szel+zöld 12 P 12 H 12 Sze szel+üveg

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

14 V 14 Sze szel 14 Sze szel 14 Szo 14 H 14 Cs 14 Szo 14 K komm 14 P 14 V 14 Sze szel+zöld 14 P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 V 28 Sze 28 Sze 28 Szo Díjm.zöld 28 H 28 Cs 28 Szo 28 K komm 28 P 28 V 28 Sze 28 P

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

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

31 Sze 31 Szo 31 Cs 31 K komm 31 P 31 Sze 31 H

JELMAGYARÁZAT:
Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (fenyő ) Házhoz menő üveghulladék gyűjtés (üveg) Díjmentes zöldhulladék gyűjtése (díjm.zöld)

Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás, a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Kommunális hulladék gyűjtése (komm) Szelektív gyűjtés (szelektív) szelektív+Zöldhulladék gyűjtése (szel+zöld) Gyűjtési nap áthelyezése
Zöldhulladék gyűjtése (zöld)

December

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

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: ugyfel@deponia.huMás ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

2018. évi hulladéknaptár-Budajenő

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok kivételével 
 Minden HÓnap 2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők Házában 16.00 órakor.

KÖrZeTi MegBíZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOgadÓÓra: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BejelenTKeZÉs: 
23/450-007
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Június 29. (péntek), Magtár
18.30 Fotókiállítás megnyitója
 Gaildorf Városi Fúvószenekar előadása

Június 30. (szombat), Falunap
10.00 Kézműves foglalkozások gyerekeknek
10.00 A testvérvárosi kapcsolat jubileuma alkalmából  
 emléklap aláírása a tanácsteremben.
11.00 Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat  
 szervezésében  
 Fő út végén található határkereszt átadása, szentelése
15.00 A műemléki Magtár előtti téren jubileumi  
 falunapi rendezvény
15.00 – 19.00 óra közötti fellépők:

- Budajenői Hagyományőrző Vegyeskórus
- Budajenői Ringlein Tánccsoport
- Budajenő – Telki Székely Társulat
- Telki Női Kar
- Gaildorf Városi Fúvószenekar
- Mesetáska Bábelőadás

20.00 Bagossy Brothers koncert

Július 1. (vasárnap), Péter-Pál napi búcsú 
10.30 Búcsú szentmise a Péter és Pál templomban

11.30 Gaildorf Városi Fúvószenekar térzene  

 a templom előtti téren

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Gaildorf  -  Budajenő
a kapcsolatok 25. jubileumi évforduló jegyében


