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Az elmúlt időszakban, szóban és írásban 
eljutott hozzám, hogy Budajenő egyes 

részein elharapózott a zöld- és egyéb hulladé-
kok közterületre történő illegális lerakása. Ezt 
magam is tapasztaltam gyalogosan bejárva 
a település nem szem előtt lévő területeit. Ez 
arra sarkalt, hogy a hivatal ügyintézőivel és a 
falu gondnokával „faluszemlét” tartsunk. 

A szemle alapját a Képviselő-testület kö-
zösségi magatartást sértő cselekményekkel 
szembeni fellépést szabályzó rendelete és a 
közterületek karbantartásával foglalkozó mi-
niszteri rendelet képezte. A településünk össz-
képe rendezett. A külső szemlélőnek tetszetős. 
Azonban egyes részeken és egyes ingatlanok 
előtt hiányzik az elvárható gondosság. A 
szemle folyamán találkoztunk nagy meny-
nyiségű a környékbeli kertekből származó le-
metszett gallyakkal. Vannak lakótársaink, akik 
a telkükön – udvarukon – lenyírt füvet gon-
datlanul kiöntik a kerítésen kívülre, vagy egy 
másik még be nem épült ingatlanra. Vannak 
esetek, amik egyértelműen látszanak ki lehe-
tett az elkövető. Azokat fel is szólítottuk, hogy 
szüntessék be az ilyen és hasonló tevékenysé-
get. Egyes tulajdonosok nem tesznek eleget 
az ároktisztítási kötelezettségüknek. Pedig ha 
az árok egyszer jó karba van helyezve, azzal 
utána már nem sok gond van.

A másik kezelést igénylő probléma az 
egyéni ízlés szerinti fák – önkormányzati hoz-
zájárulás nélkül – kitelepítése ingatlanjaik elé a 
közterületre. Ez a cselekedet hasonló közössé-
gi életet sértő magatartás, mint a hulladékok 
illegális lerakása köz- és magánterületekre. 
Ugyanez a helyzet a köztemetőben. Nem sza-
bad a sírok mellé olyan fákat ültetni, aminek 
a gyökerei kifejlett korban több sír alá fut-
hatnak 15-20 méteres körzetben, Ugyancsak 
nem célszerű ilyen helyre agresszív fa fajtákat 
ültetni. Láthattunk olyan helyeket, ahol hatal-
mas gyökérzettel rendelkező rezgő nyárfától, 
a fenyőtől, az orgona cserjéig minden megta-
lálható. Az nem elfogadható magatartás, hogy 
egyesek a kertjükben feleslegessé vált növé-
nyeket minden előzetes egyeztetés nélkül ki-
ültetik közterületre. Nem lehet erős növésű és 
gyökérzetű fákat villamos vezetékek alá, illetve 
közművek fölé telepíteni. Négy-öt éves korig 
nincs is gond, de utána már jelentős munkával 
jár a koronák visszametszése és az őszi levél-
hullás idején a lehullott levelek összegyűjtése. 
A diófa önmagában tetszetős, nyáron árnyat 
ad, megfelelő helyen rendben is van. Nekem 
is van a kertemben három darab. Ősszel az 
összegyűjtött levelek 80 %-át a három diófa 
levelei teszik ki, mivel azok komposztba nem 
rakhatók. Tehát az a kérésem a lakosokhoz, 
ha szépíteni szeretnék a portájuk előtti terüle-
tet, vegyék fel a kapcsolatot a hivatal illetékes 
ügyintézőivel, akik tanácsot tudnak adni – a 

kertészeti terveink alapján – hová, milyen fajta 
növényt célszerű és lehet azon a területrészen 
a közterületre kiültetni.

Amennyiben tapasztalunk olyan fajta fák 
kiültetését közterületekre, ami az általam el-
mondottak miatt nem az adott területre valók 
felszólítjuk a telepítőt az eltávolításra.

A 3-4 fős gondnokság nem képes az egész 
településen a teljes zöldmunkák, az illegálisan 
kirakott mindenféle zöld és egyéb hulladék 
kezelésére és a településen belüli kisebb szak-
ipari munkák elvégzésére. A létszámot csak a 
fejlesztések elmaradásával lehetne növelni. Ez 
egyáltalán nem lenne célszerű. A szemle után 
nyolc kocsinyi illegális zöld és egyéb hulladék 
lett összeszedve a településen, ami tarthatat-
lan. Ezért szükség van a lakosok rendeletek-
ben is szabályozott elvárható magatartására. 
Évekkel ezelőtt a falusi ember számára ez tel-
jesen természetes volt, mint a köszönés. 

Egy következő lényeges probléma, hogy az 
ingatlanok nincsenek ellátva jól látható hely-
re kihelyezett házszámmal. Ha a megszokott 
postás van, bedobja a küldeményeket rutin-
ból. Egy helyettesítőnek már problémát jelent. 
Ugyancsak problémát jelenthet a mentősnek, 
a tűzoltónak és a rendőrségnek egyaránt. Sa-
ját és közösségi érdek, hogy adott esetben 
megtalálhatók legyünk. Akiket érint ez a hiá-
nyosság, lehetőleg szankció nélkül rendezze.

Továbbá találtunk rendszámtábla nélküli 
gazdátlan autót, és közterületen engedély nél-
kül végzett magán célú tevékenységet. Felhív-
tuk a közterület felügyelő figyelmét az ilyen és 
hasonló esetek rendezésére.

A szemle folyamán akarva-akaratlanul elő-
térbe került a fekvőrendőr kérdése az útjain-
kon. A fekvőrendőrrel kapcsolatosan megosz-
lik a polgárok véleménye. Egyesek szerint nem 
elég a KRESZ- táblás korlátozás, fizikailag is ki 

kell kényszeríteni a gyorshaj-
tók lassítását. Mások, egyes 
helyeken csökkentenék a 
fekvőrendőrök számát.

Van új igény is a Domb-
tető lakópark lakosai részé-
ről. Ezt a kérdést meg fogjuk 
vizsgálni, ahol a lakók jelen-
tős része kéri egy adott terü-
letre meghagyjuk, vagy akár 
építünk újat is, mint például a 
Dombtetőn ahol indokoltnak 
látszik. Az azonban még sem 

normális, amit a tavaly épített új útszakaszon – 
a Patak utcában –tapasztalunk. Az új utat azért 
építettük, hogy a Szőlődomb és a Szőlő utca 
lakói gépjármű forgalmának jelentős részét 
elvezessük a szűkös Óvoda-közből. Ennek el-
lenére a három egyébként teljesen szabványos 
fekvőrendőr miatt sokan elkerülik ezt az utat. 
Számunkra viszont az a cél egy új út építésé-
nél, hogy minél többen használják, mentesítve 
a zsúfoltabb útszakaszokat. Ezért a jövőben kri-
tikusabban fogjuk kezelni ezt a kérdést. Elsőd-
legesek azok a közterületi részek, ahol jelentős 
a közlekedő gyerekek száma.  Elképzelhető, 
hogy a település eddigi fekvőrendőrei közül 
néhányat, lakosok kezdeményezésére, esztéti-
kusan síkba fogunk elhelyezni.

Tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy az 
idei évre tervezett beruházások kivitelezései 
elkezdődnek. Rövidesen még ebben a hónap-
ban elkezdődik a Hagyományőrzők Házának 
felújítása. Az iskolai tanév befejezése után köz-
vetlenül elkezdjük a hivatal előtti parkoló épí-
tését és az iskolai étkezde bővítését. Pályázunk 
az önkormányzati konyha korszerűsítésére 
és az önkormányzati utak javítására. Készül 
a magtár új koncepció szerinti részleges és 
ütemezett felújítási terve. Ugyancsak készül a 
Kápolna- köz útépítési terve. Vizsgáljuk a köz-
világítás korszerűsítési lehetőségeit. Továbbra 
is napirenden tartjuk az óvoda építését pályá-
zati kiírásoktól függően. A beadott jelenlegi 
pályázat eredményét még nem ismerjük. Tö-
rekszünk a gazdasági programunk lehetősé-
geinken belüli időarányos teljesítésére.

Az önkormányzat és a hivatal mindent el-
követ falunk egyre rendezettebbé tételére. 
Azonban a településünkön belüli elvárható 
rend fenntartása csak mindannyiunk összefo-
gásával valósulhat meg.

Budai István, polgármester

A polgármester válaszol
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Az Önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszá-
moló elfogadása
A 2014. évi gazdálkodás biz-
tosította az üzemeltetést, a 
fenntartást és a betervezett 
fejlesztéseket. Az intézmények 
működőképessége a takarékos 
gazdálkodással, valamennyi 
forrás-kiegészítő pályázati le-
hetőség kihasználásával bizto-
sított volt, és az önkormányzat 
a kötelező feladatellátásának 
eleget tett. A takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetően az 
Önkormányzat a 2013. évben 
elmaradt fejlesztések 2014. évi 

megvalósítása mellett is tarta-
lékot tudott képezni. Az Önkor-
mányzat és intézményeinek bel-
ső ellenőrzését ellátó megbízott 
belső ellenőr a beszámolót át-
tekintette, és az alapján a 2014. 
évi költségvetés teljesítését 
biztonságosnak értékelte, így 
a beszámolót elfogadhatónak 
minősítette. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfo-
gadta az Önkormányzat 2014. 
évi éves beszámolóját.

Az Önkormányzat 2014. évi 
zárszámadási rendeletének 
megalkotása
A Képviselő-testületet zárszám-
adási rendelet megalkotásával 
hagyja jóvá a 2014. évi költ-
ségvetés végrehajtását. Az ál-

lamháztartásról szóló törvény 
alapján a jegyző által elkészített 
zárszámadási rendeletterve-
zetet a polgármester a költ-
ségvetési évet követő törvényi 
határidőn belül beterjesztette a 
képviselő-testület elé. A képvi-
selő-testület az Önkormányzat 
2014. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletet megalkotta.

Döntés közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
(Hagyományőrzők Háza) 
és az Önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzési tervének 
módosítása 
A 2015. évre elfogadott költség-
vetésben betervezésre került a 
Hagyományőrzők Háza felújítá-
sa, amelynek tervezett költsége 
a központi költségvetéséről, 
valamint a közbeszerzésekről 
szóló törvények alapján a nem-
zeti közbeszerzési értékhatárt 
meghaladja, ezért közbeszerzés 
köteles beruházás. E tárgyban 
két döntést kellett hoznunk, mi-
vel elkészültek a felújítás tervei, 
így elindítható a közbeszerzési 
eljárás továbbá a közbeszerzési 

tervben megjelölttől eltérő eljá-
rást javasolt az ügyben a közbe-
szerzési szakértő, e pontban a 
közbeszerzési terv módosítása 
is szükségessé vált. Budajenő 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete közbeszerzés 
lefolytatatásáról döntött a „Bu-
dajenői Hagyományőrzők Háza 
felújítása” tárgyú építési mun-
kák kivitelezőjének kiválasztá-
sára, valamint Budajenő község 
2015. évi közbeszerzési tervé-
nek módosítását jóváhagyta.

Döntés Magtár pályázat be-
nyújtásáról és a felújítási terv 
újraengedélyeztetéséről
Budajenő község településfej-
lesztési koncepciójában megha-
tározott cél a magtárépület kö-
zösségi célú funkcióval történő 
hasznosítása. E cél megvalósítá-
sának kezdetét jelentette, hogy 
elkészült 2012-ben a magtár 
felújítási terve, és jogerős építési 
engedéllyel rendelkezett az ön-
kormányzat. 2014-ben az enge-
dély meghosszabbításra került, 
de 2015. április végére lejárt, to-
vább nem hosszabbítható meg, 
megújítása szükséges. Budaje-
nő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a műemlék magtárépület 
közösségi célú használatára és 
felújítására meglévő jogerős 
építési engedély érvényessé-
gének lejárata miatt a korábbi 
tervet újbóli engedélyezésre be-
nyújtja. Továbbá döntött abban, 
hogy a magtárépület közösségi 
célú használata érdekében, az 
épület részbeni felújítására tá-
mogatási igény nyújt be az Em-
beri Erőforrások Miniszteréhez 
vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére.

Döntés bírósági ülnök 
jelölésről
A bírósági ülnökök megválasztá-
sáról szóló tájékoztató a helyben 
szokásos módon kihirdetésre 
került. A megadott időtartam 
alatt önkormányzatunkhoz egy 
jelentkezés érkezett, aki az ül-
nökök jelöléséről szóló törvényi 
előírásoknak megfelelt. Budaje-
nő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és javasolta bírósági ülnöknek 
jelölni Bálint Dénes budajenői 
lakost a Budakörnyéki Járásbíró-
ság bíróságára.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Budajenői Lakosok!
A posta, a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság és egyéb közfeladatot ellátó szervezetek mun-

kavégzésének segítéséhez fűződő közérdek, hogy az egyes ingatlanok beazonosíthatóak 
legyenek. A házszám feltüntetése az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) a feladata, és az aláb-
biak szerinti jogszabályi kötelezettsége is.

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), Budajenő Köz-
ség Önkormányzat képviselő-testületének a közterület- és településrész nevek megállapításáról, 
valamint a házszámozás rendjéről szóló 20/2014.(IX.19.) rendeletének 20. §-a alapján, köteles 
saját költségen elkészíttetett házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati 
kapura (üres telken a kerítésre) kihelyezni.

Aki a fenti rendelkezést megszegi, az - a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2013.(VI.27.) számú rendelete alapján- a közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartást valósítja meg, és ötvenezer forintig terjedő helyszíni, illetve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, amely ismételten is kiszabható. 

Kérünk minden budajenői ingatlantulajdonost, hogy eme jogszabályi rendelkezésből ere-
dő, és mindannyiunk érdekét is szolgáló kötelezettségének tegyen eleget, és az ingatlan 
házszámának feltüntetéséről a fenti módon, mielőbb gondoskodjon. A házszámozás meg-
létét a nyár folyamán ellenőrizni fogjuk.

dr. Kovács Dénes, jegyző
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Gaildorf polgármesterének, Frank Zimmermann úrnak meghívá-
sára négy fős küldöttség utazott Gaildorfba Gerhard Schick úr 

Budajenő díszpolgára 75. születésnapja alkalmából adományozott, 
Gaildorfi díszpolgári cím átadási ünnepségre. 

Budai István Budajenő polgármestere egyeztetve a Budajenői 
Általános Iskola igazgatójával kezdeményezte Gaildorf polgármes-
terénél a testvérvárosi kapcsolatok kibővítését diákcsere együttmű-
ködés területére is. A delegációba utazó Pappné Polacsek Orsolya 
tanárnő az igazgatónő felhatalmazásával képviselte az oktatási intéz-
ményt, mint együttműködő tanár Budajenő részéről Továbbá Ő volt 
a delegáció tolmácsa is. A küldöttség, aminek tagja volt még Kompp 

György és Bartos Gyárfás képviselők, meglátogatták Gaildorf okta-
tási intézményeit, ahol körvonalazódtak a diákcsere együttműködés 
lehetőségei és értékes tapasztalatokra tett szert a duális képzés te-
rén kialakult gyakorlatias életszerű képzésről. A küldöttség tagjai ta-
lálkoztak a Schick házaspárral és az érintettekkel tárgyaltak a június 
4-7. között Budajenőre érkező futball delegáció fogadásáról, ellátá-
sáról és a hat csapat részvételével június 6-án megrendezésre kerülő 
futballgáláról, amin részt vesz Frank Zimmermann polgármester is. 
A delegáció tagjai részt vettek a Gerhard Schick úr díszpolgári cí-
mének átadására rendezett exkluzív ünnepségen. Az ünnepségen 
részt vettek a rendező önkormányzati vezetőkön túl a tartomány 
és a régió képviselői és vezető személyiségei. A rendezvényt Frank 
Zimmermann polgármester úr köszöntőjével nyitotta meg, utána 
Gerhard Bauer úr, a sváb régió vezetője köszöntötte Gerhard Schick 
urat, majd a polgármester átadta a díszpolgári címet deklaráló okle-
velet Gerhard Walter Schick részére. Ezután Schick úr válasz beszé-
dében kitért élete állomásaira, a segítő együttműködés fontosságá-
ra és megemlítette Gaildorf és Budajenő kapcsolatát is. A további 
bővítést lehetőségein belül továbbra is támogatja. Ezután Budai 
István polgármester köszöntötte Gaildorf és Budajenő díszpolgárát, 
gratulált a cím odaítéléséhez. Megköszönte Schick úr támogatását, 
amit a két település kapcsolatai fejlesztése érdekében eddig tett. 
Különösen megköszönte Budajenő érdekében tett közvetlen segít-
ségét. Ezután átadta Budajenő ajándékát, egy réz dombormű képet, 
ami a Szent Mihály templomot (Öregtemplom) ábrázolja az Árpád-
kori krónikák iniciálé nagy „B” betűjébe helyezve. A Schick házaspár 
és a jelenlévők nagy tetszését váltotta ki a figyelmesség. Néhány év-
vel ezelőtt Schick úr adományából lett kivitelezve az Öregtemplom 
külső rendbetétele. A rendezők záró meglepetés ajándéka volt a hét 
fős muskétás csapat, a műemlék építmény hangulatához stílszerű 
háromszoros sortüze a kastély udvarán. A fogadáson köszöntöttük 
Gerhard Bauer urat egy üveg Budajenői Barátság Cuvéevel, aki vi-
szonzásul megajándékozta a küldöttség minden tagját a sváb régió 
kitűzőjével. 

A villámlátogatás maradéktalanul elérte célját. Másnap Frank 
Zimmermann polgármestertől és Günther Kubin polgármester-he-
lyettestől elköszönve jó érzésekkel indultunk haza Budajenőre.

Villámlátogatás 

Gaildorfban



Budajenő Község Önkormány-
zata a hagyományoknak meg-

felelően idén is meg-
tartotta a nyugdíjas 
találkozót.

Budai István pol-
gármester úr megnyitó 
beszédében köszön-
tötte nyugdíjasokat és 
a műsor résztvevőit.  
Az Önkormányzat az 
egyesületekkel össze-
fogva rendezte meg 
az ünnepséget. Ki-
emelte a Hagyomány-
őrző Dalkör tagjait, 
akik nyugdíjasok is, de 
énekelnek is a megje-
lenteknek. Kilencedik 
alkalommal, 2006 óta 
színvonalas műsorral és vendéglátással 
szeretnék a falubelieket szórakoztatni. A 
fellépők sora színes, vannak helyiek és ven-
dégművészek, fiatalok és kevésbé fiatalok. 
Vannak aktívabb nyugdíjasok, akik több 
rendezvényen is megjelennek, de remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a találkozó azokat 
is kimozdítja, akik más alkalmakra ritkábban 
jönnek el. A hagyományoknak megfelelően 
a megjelent nyugdíjasok közül egy női és 
egy férfi vendéget köszöntött fel: Buchoffer 
Rozi néni egy csokor virágot, Kompp Feri 
bácsi pedig budajenői cuvé bort kapott 
ajándékba. Ezt követően kellemes szórako-
zást kívánt.

A műsort a Szederinda nevű csoport 
kezdte. Hat kislány magyar népdalokkal 
adta meg az ünnep hangulatát. Őket a Bu-
dajenő-Telki Székely Társulat követte, akik 
a szép táncok között életképek keretében 
székely góbéságokkal nevetették meg a 
közönséget. A Budajenői Hagyományőr-
ző Dalkör német és magyar vidám dalokat 

adott elő. A Cimboradal refrénjét a közön-
ség együtt énekelte a kórussal. Meghívott 
vendégként Tóth Éva és Leblanc Győző Túl 
az óperencián… című műsorukkal kedves-
kedtek. Örökzöld slágereket, operett da-

lokat, népdalokat énekeltek. Műsorukat a 
Honfoglalás című film betétdalával zárták. 
A Költészet Napjához csatlakozva Papp Le-
vente Ady Endre, Szép Ernő és Arany János 
egy-egy versének szép szavalatával örven-
deztette meg a hallgatóságot. Utolsóként a 
Ringlein Tánccsoport ugyancsak színvona-
las műsorral lépett a színpadra.

Az összejövetelen a beszélgetéseken túl 
finom sütemények, szendvicsek és italok 
mellett a Töki Cigányzenekar muzsikája já-
rult a vidám hangulathoz. Az önkormány-
zat megköszöni a Ringlein tánccsoport, a 
gondnokság és a felkért segítők szabadide-
jükben végzett, önzetlen kiszolgáló munká-
ját, ami nagyban hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez.
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Nyugdíjas találkozó
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Nekünk 
sokat 
ér!
A tavaszi papírgyűjtő verseny 

végeredményeként néhány 
kiló híján 9 tonna papírt gyűjtöt-
tünk össze faluszerte, ami  majd-
nem 200 ezer forintot hoz az ovi 
és a suli alapítványnak kasszájába. 
Ezúton is köszönjük mindenki hoz-
zájárulását az eredményhez!

A versenyt immáron harma-
dik alkalommal a 7. osztály nyer-
te, akik szemmel láthatólag nem 
hajlandóak kiadni a kezükből az 
örökös bajnok címet. A stratégiá-
juk egyszerű volt: eltökélték, hogy 
idén is ők fognak nyerni, össze-
szövetkeztek, és addig nyaggatták 
otthon az ősöket, amíg az elég sok 
papírt nem gyűjtögetett össze a 
munkahelyén, vagy a családban. A 
2. és 3. helyért óriási volt a küzde-
lem még az utolsó nap délután is, 
végül a 4.a-sok lettek az ezüstér-
mesek, és a 4.b-sek a bronzérme-
sek. Utánuk sorrendben az 5.b, a 
2.b és a 6. osztály.

A hulladékgyűjtés olyan szem-
pontból is mindenképpen ered-
ményes volt, hogy egyre több 
olyan szülő, nagyszülő hozott 
nagyobb mennyiségű papírt, aki 
a korábbi versenyek hatására hó-
napok óta gyűjtögette otthon az 
újságokat, dobozokat, belevonva 
a szélesebb rokonságot és szom-
szédságot is. Az elektronikai akció 
is sikeresnek bizonyult, elég sok 
lim-lom összegyűlt. Ez pénzben 
kevesebbet ér ugyan, de talán így 
mi is sokaknak segítettünk azzal, 
hogy felszabadíthattak némi he-
lyet a pincében, vagy a padláson.

Külön köszönet azoknak a la-
kosoknak, akik gyerekeik révén 
ugyan nem érintettek, de verse-
nyek kívül is adtak le több keve-
sebb hulladékot. A következő 
hulladékgyűjtés időpontját még 
nem tudjuk, de érdemes folytatni 
a szelektív gyűjtögetést, hisz az új-
rahasznosítható hulladék nemso-
kára megint sokat ér majd nekünk!
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Vidám sportmajális
A Falu Majálisa rendezvény május 1-én 

immár hagyományosan a budajenői 
Sportpályán került megrendezésre. Az ug-
ráló várat 11.00 órától vehették birtokba a 
gyerekek, akik hol türelmesen, hol türelmet-
lenül egész nap hosszú, kígyózó sorokban 
várakoztak, hogy önfeledten ugráljanak és 
csúszdázzanak a Kacsás ugrálóban. Az isko-
la által szervezett sportvetélkedők az idén 
sem maradtak el, ezen mind az alsósok, 
mind a felsősök szép számmal vettek részt. 
Az eredményes részvételt -önkormányzati 
hozzájárulással- apró ajándékokkal jutal-
mazták az iskola tanítói. Az óvoda konyha 
dolgozói a délelőtt folyamán sütötték az 
ínycsiklandozó lángosokat, amelyet évről-
évre nagy lelkesedéssel és fáradhatatlanul 
készítenek a rendezvényre látogatók részé-
re. Az egyik sátor pedig kézműves foglalko-
zások helyszínéül szolgált, ahol óvó nénik és 
dadusok várták az érdeklődő gyermekeket. 
Bartos Gyárfás képviselő és megszokott csa-
pata ebben az évben is elkészítette az elma-
radhatatlan étket, a csülkös (sonkás) bab-
levest. Baumgartner Alexandra színvonalas 
büfé szolgáltatása jelentősen hozzájárult a 
jó hangulathoz és kellemes időtöltéshez. A 
délutáni program a Szt. Péter-Pál templom 
előtt folytatódott, ahol a Zsámbéki-meden-
ce mintegy negyven motorosa gyűlt össze, 
hogy részt vegyen Kuli László alpolgármes-
ter úr által szervezett és a Gábor atya által 
celebrált motorszentelésen. Ez után a mo-
torosok tiszteletkört tettek a Zsámbéki-me-
dencében. Ezt követően a motorosok bevo-
nultak a budajenői Sportpályára, ahol nagy 
érdeklődéssel fogadták őket. Köszönjük a 
gondnokság dolgozóinak, az iskola tanárai-
nak, az óvodai dolgozóknak és a szervezés-
ben, kivitelezésben segítők munkáját.
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Májusfa állítás

Idén sem maradhatott el a Dicke Schwäne zenekar és a 
Ringlein tánccsoport már hagyománnyá vált közös májusfa 

állítása. Április 30-án csodás sütemények és finom borok kós-
tolgatása közben feldíszítésre került a májusfát ékesítő koszo-
rú, amit a legények kemény munkával felállítottak a Fő téren, 
hogy az egészen a hónap végéig a falu dísze lehessen. A nagy 
munka után a zenekar a legszebb sváb nótákkal egészen sö-
tétedésig gondoskodott arról, hogy minden vendég jól érezze 
magát.

Május 31-én 19.00 órakor kerül sor a MÁJUSFA KIDÖNTÉ-
SÉRE, amire a zenekar és a tánccsoport mindenkit szeretettel vár.
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A Tücsök Citerazenekar
Február 27-én, pénteken a perbáli Tücsök Citerazenekar látogatott az iskolába. 

Sok népzenei versenyen, találkozón vettek részt,melyeken sok szép oklevelet, 
kitűntetést,  számos arany és ezüst minősítést kaptak. 

A budajenői iskolások hallhattak tőlük Küküllő-menti dalokat, közösen elénekel-
ték a zenekarral a Tavaszi szél című dalt. Ezt követően Weöres Sándor Bóbitájának 
megzenésített változatát, 
és a Mégis a szerelem 
című dalt hallgathatta 
meg a közönség.  A zene-
hallgatás után egy zseb-
kendős játékot tanulhattak 
és játszhattak el a diákok, 
végül szatmári táncházzal 
zárult a délután. A gye-
rekek nagy érdeklődéssel 
fogadták a koncertet, lel-
kesen vettek részt a népi 
játékban, táncházban.

      Jilg-Keresztúri Anna, zenekari 

tag- napközis tanító

KÖZÖS PROGRAMOK-KÖZÖS ÉLMÉNYEK

A Katáng 
zenekar 

koncertje
Március 20-án pénteken a Katáng ze-

nekar látogatott el hozzánk. Sajátos 
zenéjük a kelta, magyar, klezmer és balkán 
népzene hangulataiból merít és jeles ma-
gyar költők verseiből táplálkozik. Bensősé-
ges hangulatú dalaikból mesék kerekednek 
ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a 
felnőttek fantáziáját. Ennek a világképnek 
fontos eleme a természet szeretete, az álla-
tok, növények, a természeti jelenségek, így 
a folyók, források, erdők, mezők világa. 

Az 1-5. osztályos tanulók bevonásával 
közösen alkottak zenei élményt. A kon-
certen sok izgalmas hangszert szólaltattak 
meg, többek között kelta hárfát, ír furulyá-
kat, tangóharmonikát, ukulelét, banjot és 
számos érdekes ütőhangszert.

Remélem a jövőben is sok érdekes és él-
mény dús programmal lesznek gazdagab-
bak a gyermekeink.

Pappné Polacsek Orsolya, programfelelős - némettanár

Ballagás
A Budajenői Általános Iskola 2015. 

június 19-én 17 órai kezdettel a 
Tornacsarnokban tartja nyolcadikos 
tanulóinak Ballagási ünnepségét, 
majd azt követően az Évzárót. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!
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Cirkusz 
az 5.A osztállyal
Március 4-én az 5.A ellátogatott a Fővárosi Nagycir-

kuszba. Felemelő élmény volt oda elmenni. Izgal-
makkal teli előadás volt, állatos produkciókat is láthattunk, 
és több híresség is fellépett. Szenzációs volt a „Nagyma-
ma” produkciója. Sandra az afrikai elefánt az új borbély 
stílust mutatta be. Felkavaró élmény volt, amikor a Kí-
gyóember begyömöszölte magát egy kicsi üvegdobozba. 
Mindenkinek ajánljuk a műsort, maradandó élmény lesz!

Kovács Maja és Nagy Júlia, 5. A osztályos tanulók

Pályaorientációs 
nap

A gyerekek későbbi pályaválasztását segítő beszélgetésekkel 
folytatódott az a program, amely az idei tanévben indult isko-

lánkban. Decemberben a nyolcadikosoknak szerveztünk délutáni 
találkozót néhány korábban Budajenőn végzett középiskolás di-
ákkal. Arra kértük őket, hogy meséljenek jelenlegi iskolájukról, 
az ottani diákéletről és válaszoljanak tanulóinknak a felvételivel, 
vagy a továbbtanulással kapcsolatban felmerülő kérdéseire.

A pályaorientációs foglalkozásokon minden 6., 7. és 8. osztá-
lyos tanuló részt vett május 15-én délelőtt. Iskolánk pályaválasztá-
si felelősének kérésére nyolc szakma képviselőjét hívta meg – el-
sősorban a most idejáró gyerekek szülei közül - a Szülői Szervezet 

vezetője, Marton Krisztina. Vendégeink 20-20 percben igyekeztek 
bemutatni hivatásuk szépségeit az érdeklődő gyerekeknek. Min-
den diák négy pályával ismerkedhetett meg a következőkből: 
állatorvos (Dr.Sátori Ágnes), rendezvényszervező (Törő Tímea), 
asztalos (Bernáth Béla), pedagógus (Csörgő Panni), informatikus 
(Berencsi Ferenc), védőnő (Gyarmatiné F. Csilla), dramaturg (Ri-
deg Zsófia), közgazdász (Marton Krisztina). Reményeink szerint 
közelebb hoztuk ezeket a szakmákat a gyerekekhez, és talán né-
hányan éppen ezek közül fognak hivatást választani később.

Gulácsiné Kozma Sarolta

A 4. osztály jutalom
kirándulása

Május 12-én az iskola negyedik évfolyama egy szép és tar-
talmas kiránduláson vehetett részt, jutalmul a március 15-i 

műsorért. Először a lovak szerelmesei örülhettek, mert a Bábol-
na Nemzeti Ménesbirtok Kft területén tettünk látogatást, ahol a 
lovas múzeumban a bábolnai lótenyésztés történetét ismerhet-
tük meg iratok, térképek, könyvek, festmények, fotók, szerszá-
mok és különböző használati tárgyak, oklevelek segítségével. 
Sétáltunk a Ménesbirtokon, mely az 1810-es években nyerte el 
mai formáját, és itt található a törzsmén istálló is. A nemes arab 
telivér és a Shagya arab fajták legszebb példányaiban és egyút-
tal ménes büszkeségeiben gyönyörködhettünk, simogathattuk 
a gyönyörű állatokat, akik készségesen mutatták be a hétközna-
pokban is használható képességeiket, pl. hogyan kérik az abra-
kot kézből. Az istálló után a Hősök kapujával, majd az 1970-es 
években a korábbi istállókból átalakított, ma állófogadások ren-
dezésére alkalmas fogadóteremmel és színházteremmel ismer-
kedhettünk. Fotózkodtunk Közép-Európa legrégibb akácfájánál 
melynek mellmagassági átmérője 203 cm, kerülete 1 275 cm. 
Ezek után a ménesudvar egyik impozáns látványosságát,a fede-
les lovardát, és az ott folyó oktatást nézhettük meg.

Utunkat a Monostori erődbe - Közép-Európa legnagyobb 
újkori erődje –folytattuk, mely 1850 és 1871 között épült. Az 
UNESCO Világörökségi Várományosi Listáján szereplő, klasszi-
cista stílusú hadtörténeti műemlék lenyűgöző látványt nyújtott 
hatalmas, precízen faragott kövekből épített falaival, a véd mű-
veket borító 3-4 méter vastag földtakarójával és több kilométer 
hosszú földalatti folyosórendszerével (kazamata-hálózatával).

Különösen izgalmas volt a kazamaták sötét folyosóján való 
séta, érdekes volt a fegyverraktár, a katonai szobák, a latrina lát-
ványa, de nagyon tetszett mindenkinek az erődről szóló vicces 
videofilm is. Sok élménnyel, kellemesen elfáradva tértünk haza. 
Köszönjük ezt a szép jutalmat!

Krizsák Erzsébet
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MÁRCIUS

KIKELET HAVA
TAVASZELŐ HAVA
BÖJTMÁS HAVA

Március 9.
 Franciska napja
Azt tartották a bácsai és baranyai öre-
gek, hogy amilyen az időjárás Franciska 
napján, olyan lesz egész márciusban.

Március 12.
Gergely napja
Gergely-járás szokását országosan is-
merték. Célja volt az adománygyűjtés, 
iskolába verbuválás.

„Szent Gergely doktornak,
híres tanítónknak az ő napján,
régi szokás szerint, 
menjünk Isten szerint
iskolába!”

Március 15.
Nemzeti ünnepünk
Óvodánkban minden évben ünnepélyes keretek között megem-
lékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A 
gyerekek ünneplőbe öltözve, kokárdával a szívük felett érkeztek 
az óvodába, majd elszavalták, elénekelték az erre az alkalomra ta-
nult verseket, dalokat. Ezután közösen kihelyeztük a Hősi katona 
szobrához az emlékezés zászlóit. 

Március 18. , 19. , 21. Sándor, József, 
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ÁPRILIS

SZENT GYÖRGY 
HAVA
TAVASZHÓ-SZELEK HAVA

Húsvéti ünnepkör
A Húsvéti ünnepkör Virágvasárnappal kezdődik, ezt követi a Nagyhét, Húsvét Va-
sárnap, Húsvét Hétfő, végül Fehérvasárnap. 

Virágvasárnap
A Virágvasárnapi barkaszentelés egyházi eredetű szokás ugyan, de a szentelt barkát 
felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villámlás ellen.
Ehhez a naphoz több jellegzetesen leányszokás is kapcsolódott. A zöldágazás, ki-
szejárás, villőzés.

Nagyhét
A tavasz, a természet megújulása az embert is a környezete megtisztítására késztet-
te. Ezek a részint praktikus, részint mágikus cselekedetek a Nagyhéthez kötődtek.
Ezen a héten szerveztük meg az ovisok által nagyon várt Tojásvadászatot. Sajnos 
az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de a Nyuszika ügyesen becsempészte meg-
lepetéseit az óvoda csoportszobáiba. A gyerekek izgatottan, csillogó szemmel ke-
resgélték a játékok, bútorok, mesekönyvek közé rejtett tojásokat, melyeket nagy 
örömmel mutattak meg délután a szüleiknek. 

Húsvét Vasárnap
Húsvét Vasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolódtak. Akárcsak 
más nagy ünnepen, ilyenkor sem főztek, nem söpörtek, varrni sem volt szabad.

Húsvét Hétfő
Locsolkodás napja. A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja 
ennek a szokásnak. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ami utal a 
locsolkodás egykori módjára.

Fehérvasárnap
A húsvéti ünnepkör zárónapja.

Április 1. 
 
A bolondozás napja volt.

„Április bolondja, május szamara.
Fölnézett a toronyba, megnézte, hogy hány óra.
Féltizenkettő, bolond mind a kettő.”

Benedek
Időjárásjósló 
napok
A Bács megyei Topolyán a három jeles nap 
együttes megfigyeléséből vontak le követ-
keztetéseket. Ha ezeken a napokon kisütött 
a nap, akkor hosszú meleg nyár volt vár-
ható, ha pedig nem, akkor hosszú lucskos 
időre lehetett számítani.

Március 25.
Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 
napja
Ezt a napot a fák oltására, szemzésére tar-
tották alkalmasnak.

Az Ipoly vidéki falvakban vigyáztak a 
frissen oltott fára, mert ha egy ág letört, ab-
ból szerencsétlenség származott.

Április 24.
Szent György 
napja

Az igazi tavasz kezdetét a néphagyo-
mány e naptól számítja. Ekkor hajtották ki 
az állatokat a legelőkre és ekkor végeztek 
el különböző varázslatokat a rontások ellen.

„Süss föl nap, Szent György nap,
Kert alatt a kislibáim megfagynak.
Terítsd le a köpönyeged,
Adjon Isten jó meleget!”

/Csallóköz/

Április 25.
Márk napja

E nap jellegzetes szokása a búzaszente-
lés. A szentelt búzát nagy becsben tartot-
ták, mágikus hatást tulajdonítottak neki.

Almágy községben a gazdasszony a 
szentelt búzából a tyúkok, kacsák elé szórt, 
hogy ne érje őket rontás.

Bernáth Mihályné, óvodapedagógus



Április közepén, amikor már minden ki-
csi és nagy várja a meleg napsugarakat, 

az óvodában elkezdődött az Ovisok Tava-
sza hét. Hétfőn nem tétlenkedtünk, hanem 
minden csoport felkerekedett a településen 
megkeresni a tavaszt. Szerencsére meg is 
találtuk. A nagycsoportosok a parkban bo-
garásztak, a legkisebbek családi piknikre 
voltak hivatalosak, mások palántákat vet-

tek az ovi szépítéséhez. 
Kedden mesével, dallal 
köszöntöttük a tavaszt, 
szerdán minden cso-
portban kézműveskedés 
várta a gyerekeket. Tu-
lipánt, napot ragasztot-
tunk, katicát festettünk, 
szalvétatechnikával kö-
veket díszítettünk az 
ovi sokkal. Csütörtö-
kön a Katáng együttes 
szenzációs koncertjén 
vettünk részt, renge-
teg énekléssel, játékkal, 
mozgással telt el a nap. 
Péntekre maradt a neheze. Délelőtt moz-
gásos játékokkal készültünk a gyerekeknek, 
voltak ügyességi játékok, célba dobás, aka-
dálypálya és kincskeresés a homokozóban. 
Délután alvás helyett sok-sok palántával vi-
rágba borítottuk az óvoda udvarát. Köszön-
jük a szülőknek a felajánlott virágpalántákat 
és a kertészkedésben nyújtott segítséget! 
Új virágtartókkal szépítettük az ovi bejárati 

ajtóit, amely nem valósulhatott volna meg 
Buchoffer János és Magyari Zoltán támoga-
tása nélkül. Köszönjük!

Minden erőnket összeszedve seprűkkel, 
gereblyékkel és  lelkes kisgyermekkel együtt 
szépítettük az óvoda közvetlen környezetét. 
Ha Tavasztündér felénk járt, ezen a héten 
biztos mosolygott, mert jókedvű, szorgos 
gyerekeket láthatott. 

 

Tavaszi szél vizet áraszt 
avagy ovisok tavasza

 

Irány a 
dzsungel!

 

Március végén a Micimackó és a Bambi 
csoportos óvodások Kaland a dzsun-

gelben című kiállítás óriás társasjátékát 
játszották a Mezőgazdasági Múzeumban. 
Fejtörőkkel, rejtvényekkel tarkított uta-
zást tehettünk „léghajóval” a dzsungelben, 
ahol kipróbálhattuk tudásunkat. Egyre kö-
zelebb érve a végső állomás felé vezető he-
lyes úthoz, jól megérdemelt kincs várt a kis 
felfedezőkre. Figyelem, találékonyság, sok 
okosság segített megoldani a furfangos 
feladatokat, megtalálni az egyetlen dzsun-
gelből kivezető utat. 

Jó volt? Jó! Elfáradtunk? Nagyon! Vissza-
mennénk? Igen!

Vén Erika, Bambi csoportos óvónő
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tékokat. Talán nem minden szót és mondatot értenek, de mondják 
és éneklik, ezzel is gyakorolják a kiejtést és szokják a nyelvet.

Eltelt a három nap, és mi, szülők láthattuk, hogyan is telik né-
hány aktív tevékenységgel teli délelőtt. Gyermekeink ovisok lettek 
és több-kevesebb sikerrel, de igyekeznek „beállni a sorba”, felké-
szülni a következő évekre, ahol még több kihívás és tanulnivaló 
várja őket! 

Az óvó néniknek és Regina dajka néninek kívánunk további sok 
türelmet és kitartást! 

Egy „kiscsoportos” szülő

Ovisok az űrben
Különös utazásra volt lehetőségük az ovisoknak már-

cius 20-án.
Nem kellett messzire mennünk, csak a Hagyomány-

őrzők Házáig, ahol egy utazó planetárium „repülő csé-
szealjába” ülve barangolhattuk be a Naprendszert. A 
bolygókról szóló történet mesébe szőve nyújtott sok új 
ismeretet érdekes látvánnyal ötvözve. A rövid utazás vi-
dáman telt, szerencsésen Földet értünk.

 Vén Erika, Bambi csoportos óvónő

 

Nyílt napok 
a Misimókus 
kiscsoportban

Kovács Lázár, 
nagycsoportos óvodás

A nyílt hét reggeljein minden szülő és minden gyermek egy pi-
cit izgatottabban ébredt! „ Anya, ma te is ovis leszel velem! 

De boldog vagyok! – kiáltott fel kislányom az ágyban kócos hajjal! 
A szülők boldogan kuporogtak a padon és figyelték csemeté-

jüket, akik a kezdeményezések előtt felhőtlenül játszottak. Sok-
szor próbáltam elképzelni, hogy a kislányom hogyan játszadozhat 
az oviban, mikor én becsukom magam mögött a régi, nehéz, bar-
na ajtót, melyek a kedvenc ovis játékai, hogyan viselkedik, viszo-
nyul a többiekhez… De melyik szülő nem gondol erre nap, mint 
nap?! E napokon ezekbe is betekintést nyerhettünk.

Az első nap a tornáé volt. A gyerekek ügyesen futottak a tor-
nazsákokért és izgalommal teli, ragyogó szemekkel igyekeztek 
megmutatni a szülőknek, hogy ők már milyen ügyesen, EGYE-
DÜL tudják felvenni a tornaruhát. Kiscsoportosok lévén, bizony ez 
nagydolog! A szülők örömmel figyelték, ahogy azok a pici gye-
rekek, akik nemrég még pelusosak voltak, milyen ügyesen öltöz-
nek-vetkőznek. Természetesen még elkél azért a segítség, hogy 
egy-két ruhadarab a megfelelő helyre kerüljön, vagy egyáltalán 
felkerüljön, de az óvó nénik és Regina néni erre nagy gonddal 
ügyelnek. A tornaórán Rita néni mutatta be és magyarázta el a 
feladatokat. A játékos, ügyességi feladatokat a kicsik kivétel nél-
kül élvezettel végezték el. Gyakorolták az egyensúlyozást padon, 
majd ezt követték a gyorsasági feladatok játékosan és sok-sok 
futás, ami néha fogócskába fulladt. A torna közben a gyerekek 
izgatottságát és talán teljesítőképességét is fokozta az, hogy 
tudták, mi ott vagyunk, ma megmutathatják, milyen ügyesek. A 
mozgást követően kellően felfrissülve és megéhezve a tízóraira 
keresgélték helyüket az asztaloknál. Ekkor jött el a búcsú ideje, 
bár én egész nap tudtam volna figyelni a kislányomat.

Csütörtök reggel ismét sok szülő ücsörgött a padokon a cso-
portszobában. A lányok pörgős szoknyában a fiúk pedig ingben 
érkeztek a néptánc foglalkozásra. Györgyi néni és Tünde néni 
kedvesen és lelkesen kezdtek rá a gyerekek számára már nem 
ismeretlen nótákra. Az élő hegedűszó nagy élményt jelent a picik 
számára. Igaz, itt-ott még apró tipegő és bizonytalan lépéseket 
láttunk, de a ritmuson és az élőzene varázsán van még a hang-
súly, nem a koreográfián. 

A harmadik nap daloltak, körjátékoztak és mondókáztak a 
gyerekek, de nem akárhogy, németül. Figyeltek, figyeltek feszül-
ten a kis szemeikkel és füleikkel, hogy jól értsék és ismételjék Tün-
di néni mondatait. Láthattuk, hogy ismerik és szeretik ezeket a já-



Zsinórban háromszor nyerte meg saját 
versenyszámát Lacza Ábel a kempo 

világbajnokságok történetében az elmúlt 
hétvégén. Az idei elsőség mellé még egy 
arany is párosult, Fülöp Márk pedig ezüst-
érmes lett.

Egyeduralkodó lett Lacza Ábel, akit im-
már harmadik éve nem tudtak letaszítani 
a trónról, saját kategóriájában. A Budajenő 
Kempo Klub és a Hegyvidék Harcosai Küz-
dősport Akadémia kettős igazolású spor-
tolója semi kempo kategóriában, a 12-14 
évesek korosztályában győzedelmeskedett 

a XII. IKF Kempo Világbajnokságon (16 év 
alatt világkupa). A török tengerparti üdü-
lőhelyen, Antalyában lezajlott tornán ezzel 
másodjára is megvédte a 2013-ban meg-
szerzett címét. Lacza Ábel kempo kumite 
kategóriában sem talált legyőzőre, így dup-
lázott idén. Az ugyancsak budajenei Fülöp 
Márk is érdekelt volt a világbajnokságon a 
magyar válogatott tagjaként: a 16-17 éve-
sek korosztályában az előkelő második he-
lyen végzett önvédelem versenyszámban. A 
Budajenői Kempo Klub sportolóit Németh 
István (2. dan) és Lacza Ádám Illés (2. dan) 
készítették fel. Előbbi mester a vb alkalmá-
val kapta meg a nemzetközi dan diplomá-
ját, melyet távollétében a szövetség elnöke 
vett át.

Hazánk 31 arany-, 24 ezüst- és 41 bronz-
érmet szerzett a XII. IKF Kempo Világbaj-
nokságon. A nemzetek közötti csapatver-
seny összetett rangsorában a világkupán 
első, a világbajnokságon második lett.
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Duplázott 
és címet védett Lacza Ábel 
a kempo világbajnokságon
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Szeretettel várunk és hívunk minden focirajongót 
a 2015. június 6-án megrendezésre kerülő FOCIGÁLÁRA. 
A rendezvényen a németországi testvértelepülés, 
Gaildorf két futball csapata képviselteti magát. 
A megmérettetésben részt vesz a Zsámbéki-medencéből 
Budajenő mellett további három focicsapat.

Jöjjenek, szurkoljunk együtt!

60 éves 
osztálytalálkozó

Április 18-án találkoztak a budajenői ált. 
iskolában 1955-ben végzett diákok. Az 

emlékezetes múltat bensőséges beszélge-
tésen idézte a hat résztvevő. Tanárok voltak: 
Szabó Ferenc / igazgató/, Szilágyi Tiborné 
/oszt. f./ , Regős Ferencné, Regős Ferenc, 
Czvikovszky Kornélia. Osztálytársak voltak: 
Balázs Géza / +/, Barabás Klára, Csiszér Mik-
lós, Farkas Jolán, Fazekas Júlia, Lantai Lőrinc 
/ + /, Makó Júlia, Simon Éva, Strinovich Jenő 
/ + /, Tóth Erzsébet / + /, Weber Teréz.

1955-ben fejeztük be a VIII. -at egy igen 
kis létszámú, 11 fős osztályban. A VII. és VIII. 
osztályt u.n. vegyes osztályban végeztük. A 
hangos és csendes órák váltották egymást. 
Az aktív, hangos órán feleltünk, új anyagot 
tanultunk, dolgozatot írtunk, míg a csendes 
órákon feladat megoldásokat végeztünk. 
Osztályunk létszáma ma már sajnos négy 
fővel csökkent. Ezúton köszönjük az iskola 
Vezetőségének a lehetőséget, hogy felke-
reshettük régi osztálytermünket. Igen fel-
emelő érzés volt szembesülni volt iskolánk 
mai rendezettségével, szépségével. Közö-
sen felkerestük a templomot és tisztelettel 
emlékeztünk elhunyt tanárainkra, osztály-
társainkra. A temetőben osztályfőnökünk 

és igazgatónk sírjára virágot és mécsest 
helyeztünk. A temető feletti régi kápolná-
ban tett látogatásunk után az Öregház ét-
teremben folytattuk beszélgetésünket, és 
felidéztük a 60 év nem kevés élményét és 
megpróbáltatását.

Talán érdemes megemlíteni, hogy a ta-

lálkozó szervezését célzó telefoni beszél-
getésekben, kivétel nélkül az ötvenes évek 
nehéz körülményeit idézte minden osztály-
társ. Sok hálás és szerető emlékezés hang-
zott el tanárainkról, segítő eligazításaikról, 
valamint szüleink támogatásáról, és közös 
felelős döntéseikről.

Csiszér Miklós, okleveles gépészmérnök

Nemzetközi 
focigála 
Budajenőn
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I. BUDAJENŐI  

„MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK”  
FESZTIVÁL! 

BEHARANGOZÓ!

KEDVES BUDAJENŐIEK!

2015. JÚNIUS 27-28-
ÁN (SZOMBAT ÉS 
VASÁRNAP) MEGVA-
LÓSULHAT AZ I. BU-
DAJENŐI MŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL! 
A helyszíneket Buda-
jenő Önkormányzata 
biztosítja a rendez-
vény számára, de az 
ország minden tájáról 
érkeznek ide mű-
vészek, mesterek és 
tanítványok, hogy be-
mutassák alkotásaikat 
és mesterségüket!

Miért ez a neve a feszti-
válnak és milyen prog-
ramok lesznek?
A vendégek olyan hazai és nem-
zetközileg is elismert művészek, 
akik egyben művészetpeda-
gógusok is. Ők a mesterek, a 
tanítványok pedig azok, akiket 
a pályájukon már elindítottak, 

vagy éppen most bontogatják 
a szárnyaikat egy gyerek ze-
nekarban, esetleg tánc illetve 
színházi csoportban. Az iskola 
udvarán kézműves vásár és fog-
lalkozások, a templom melletti 
színpadon és az iskola tornater-
mében zenei, színházi és tánc-
előadások, a magtárban kiállí-
tás, a kápolnában pedig verses 
műsorok várják a résztvevőket. 
Klasszikus- és jazz zenei prog-
ramokkal, kortárs alkotók kiállí-
tásaival és előadásaival várjuk a 
falu minden lakóját, a 3-tól 100 
évesekig!

Kik kezdeményezték a 
fesztivált?  
A Cilinder Művészeti Iskola 
munkatársai eddig csak végig-
hajtottak a főúton és siettek 
a Zsámbéki Színházi Bázisra, 
ahol egy-egy izgalmas új elő-
adást akartak látni vagy maguk 
is részt vettek valamelyikben. 
Egészen addig volt ez így, amíg 
meg nem vettek a Páty utcában 
egy kicsi tornácos házat óriási 
erdővel a domboldalon. Ez pon-
tosan egy éve történt.

A hegyek, a patakok, a dom-
bok, a régi és új épületek har-
móniája, az emberek és a ter-

mészet közös alkotása ragadta 
meg őket. A Budajenői Fesztivál 
a Kiss Zenede Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és a Budajenői 
Önkormányzat aktív részvéte-
lével valósulhat meg. Mindkét 
iskola, a falu hagyományokat 
őrző, szellemiségére alapozva 
szeretné felépíteni a programot, 
hiszen a művészeti iskolák egyik 
fontos küldetése is, az értékek 
és hagyományok továbbadá-
sa. Sebő Ferenc szavait idézzük 
ide, aki a Néprajzi Múzeum Ba-
ráti Köre Egyesület elnökeként, 
egyik támogatója a fesztiválnak:

„A hagyományt nem ápol-
ni kell, hiszen nem beteg, nem 
őrizni kell, mert nem rab. Ha-
gyományaink csak akkor marad-
hatnak meg, ha megéljük őket.”  

Ehhez azonban a feszti-
válnak közös üggyé kell 
válnia!
A falu vezetőinek biztatását és 
a rendezvény befogadását, csak 
akkor tudjuk sikerre vinni, ha 
Önök segítenek nekünk! Min-
den ötlet számít! Lehet, hogy 
valahol kiállítható tárgyak, gyűj-
temények rejtőznek a házban, a 
családi vagy baráti körben vala-
ki, egy kézműves szakma, vagy 

művészeti ág mestere esetleg 
azok tanítványa és szívesen 
bekapcsolódna a programba! 
Várunk jelentkezőket, akik egy-
egy távolabbról érkező elő-
adót vagy kiállítót el tudnának 
szállásolni 1-2 éjszakára, (akár 
a kertben, egy sátorban is)! 
Szükségünk lenne a két napon 
kisebb kézi szerszámokra, és 
minden nélkülözhető hokedli-
re és sámlira, amin a gyerekek 
kényelmesen dolgozhatnak az 
iparművészek és népművészek 
standjai mellett. A tárgyakat 
vasárnap este természetesen, 
visszaszállítjuk a felajánlókhoz. 
Kérdéseiket javaslataikat fel-
ajánlásaikat várjuk a 20/333-
4844-es telefonon vagy a barta.
marta@cilinderalapitvany.hu 
email címen. A részletes prog-
ram alakulásáról a fesztivál FB 
oldalán tájékozódhatnak: www.
facebook.com/budajenofeszt

 

A jövő?
Reméljük, hogy Önök és az ide-
érkezők is jól fogják érezni ma-
gukat, a fesztivált pedig jövőre 
is megrendezhetjük, bővíthet-
jük, és egyre több kiváló mű-
vészt és előadót tudunk majd 
vendégül látni!



Egyéni és csoportos ANGOL oktatás Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777
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Karitász
A Budajenői Katolikus Kari-

tász Csoport ez úton kö-
szöni minden kedves budajenői 
lakos segítségét, akik a leg-
utóbbi Krumpliebéd, valamint 
a karácsonyi és a húsvéti tar-
tós élelmiszergyűjtés során 
adományukkal támogatták a 
falu szegényeit.  Köszönjük az 
Önkormányzat és a két élelmi-
szerbolt aktív támogatását és 
közreműködését.

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM

 rendőr 

főtörzs-
őrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 
23/450-007
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