
Kisbíró
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

 XXIV. Ditrói 
FARSANGBÚCSÚZTATÓ

Részletek a 10. oldalon

20
16

.  F
EB

RU
ÁR

-M
ÁR

CI
U

S



Folyamatosan változó közigazgatási kö-
rülmények között minden évben nagy 

kihívás a központi költségvetés elfogadá-
sa után a helyi költségvetés összeállítá-
sa. Ezt nehezíti az, hogy a közigazgatási 
reform bevezetése óta a gazdálkodás 
területén egyre kevesebb a felkészült és 
közigazgatási gyakorlattal rendelkező 
gazdasági szakember. A fiatal gazdálko-
dási szakemberek kevésbé érdeklődnek 
a közigazgatási szakterület iránt. Ezért 
több település, köztük mi is, áthidaló 
megoldásként könyvelő céget alkalmaz-
va igyekszünk szakszerű éves beszámolót 
és költségvetést összeállítani. A személyi 
nehézségeken túl megállapítható, hogy 
2015-ben a rendelkező forrásokkal elő-
relátóan, takarékosan és arányait tekint-
ve szakszerűen gazdálkodtunk. A ciklus 
gazdasági programját figyelembe véve a 
megbízható működéshez a kitűzött fej-
lesztési feladatok végrehajtásához meg-
felelő tartalékokkal rendelkezünk. Az 
elmúlt évi gazdálkodási tevékenységünk 
és az átnyúló tartalékok lehetőséget te-
remtettek a 2016-ra kitűzött működési és 
fejlesztési feladatok végrehajtásához.

A költségvetésben fontosnak tartottuk 
az intézményeink (óvoda, hivatal) és a te-
lepülés üzemeltetés megnyugtató szinten 
történő ellátását annak ellenére, hogy az 
adóerő-képességünk függvényében szin-
te teljes egészében megvonásra került 
a település üzemeltetés teljes központi 
kerete (33 M Ft), valamint a közös önkor-
mányzatai hivatal működési keretéből (5 
M Ft).

A szociális területen a helyi szociális 
ellátási feladatokat teljes egészében az 
önkormányzatoknak helyi forrásból kell 
kigazdálkodni. Önkormányzatunk ebben 
az évben is ugyanazt az összeget biztosít-
ja erre a területre, mint 2015-ben.

A Budajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal közös működtetéséhez Reme-
teszőlős és Tök települések arányosan 
hozzájárulnak. A Budakeszivel közösen 
működtetett HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ működé-
séhez a szociális központi keret csökkené-
se miatt, több mint duplájára nőtt a közös 
kiadásunk. A három település hozzájárulá-
sa több mint 7 M Ft-ot tesz ki.

Kiemelten fontosnak tartjuk napiren-
den tartani a működési költségek csök-
kentésére irányuló fejlesztéseket és a jö-
vőbe fektetett beruházásokat. Elindítjuk 
az infrastruktúra korszerűsítési progra-
munkat. Elkészültek a Hilltop járda és Ká-
polna köz kiviteli tervei. Terveink szerint 
ebben az évben felújítjuk a Szőlő utcát 

és a Szőlő közt, a Ká-
polna köz kivitelezésé-
vel egy időben. A járda 
projekt keretén belül 
megtervezzük a Kis köz, 
a Szőlőhegyi utat és az 
Erdőkerülő utat össze-
kötő gyalogos átjárót és 
a tornaterem mellett a Fő 
utat, valamint a Kossuth 
Lajos utat összekötő fel-
járót. Amint az utóbbi el-
készül, az iskola területén 
az átjárást megszüntetjük. 
Elindítottuk a közvilágítás 
korszerűsítése projektet. 
Ebben az évben az első 
ütemben megépítjük és 
korszerűsítjük a közvilágí-
tást az előírásoktól legin-

kább eltérő szakaszokon. A megmaradó 
részt 2017-ben fejezzük be. Beterveztük 
a településen a közétkezést biztosító 
konyha korszerűsítését az iskolai nyári 
szünet idejére. Továbbra is napirenden 
tartjuk az új óvoda megvalósítását. Min-
den lehetséges utat bejárunk, hogy olyan 
pályázati lehetőség legyen, ami a mi spe-
ciális helyzetünket is figyelembe veszi. A 
beindult magán építkezések azt igazolják, 
hogy településünk a többgyerekes fiatal 
családok célpontja. Ehhez pedig az iskola 
és az óvoda fejlesztési lehetősége elen-
gedhetetlen. Az új óvoda megvalósulása 
esetleg egy mini csoporttal, ami bölcsö-
dét is kiváltaná a fiatal anyukák munkába 
lépését is nagyban elősegítené. Továbbá 
a felszabadult régi óvoda helyén speciális 
szaktantermi lehetőségek enyhítenék az 
iskola zsúfoltságát. Ebben az évben ma-
gán támogatásból lehetőség nyílik a pos-
ta melletti épület részében egy tanterem 
és csoportszoba kialakítására, továbbá a 
balesetveszélyes műemlék lépcsők javí-
tására. Az önkormányzat a lehetőségei 
határán belül igyekszik segíteni az is-
kolai nehézségek enyhítésében. Jövőbe 
mutató beruházásnak tartjuk a műemlék 
magtár projekt megvalósítását. Ezért az 
önkormányzat folyamatosan pályázik a 

Nemzeti Kulturális Alap által kiírt műem-
lék felújítási pályázatokra. Befogadták a 
magtár pályázatunkat a Norvég alaphoz. 
Ezen túl saját forrásunk mellett folyamat-
ban van egy Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (a továbbiakban: EMMI) támogatás 
biztosítása. Az elmúlt évben 80% EMMI 
támogatással legyártották a nyílászárókat 
a magtárhoz. Ebben az évben reális lehe-
tőség van, hogy nagyot lépjünk előre. Ha 
ez megvalósul, 2017-ben megvalósulhat 
a teljes projekt. A felújított magtárunk a 
Zsámbéki-medencében egyedülálló le-
hetőséget biztosít kulturált, olcsó turisz-
tikai és ifjúsági szállás lehetőségével. A 
földszinten rendezvény és kiállító termet 
alakítunk ki, ami bérelhető is lesz. A kert-
részben szabadtéri, színvonalas közösségi 
rendezvények lesznek tarthatók.

Az általam felvázoltakból láthatják, 
jelentős feladatok előtt állunk 2016-ban 
is. Ezek a feladatok komoly terhet rónak 
az önkormányzat minden szervezetére, 
de most van itt a lehetőség, amit elsza-
lasztani nem szabad. Ha megvalósulnak 
terveink, tovább gyarapodunk és kom-
fortosabbá, élhetőbbé válik környeze-
tünk. Ehhez kérem mindnyájuk segítő 
hozzáállását.

Budai István
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A polgármester 
válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JANUÁR 14-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Önkormányzati telek  
értékesítése 
A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a tulajdonában lévő 
725 hrsz-ú, Hilltop II-ön lévő 
ingatlant 1200 e Ft-ért értéke-
síti. 

Amortizációs költség  
felhasználása
A Képviselő-testület hozzájá-
rult, hogy az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. a vízi közmű rend-
szer rácsszemét és az iszapte-
lepítő gépsor felújítását a 2015. 
évi amortizációs keret terhére 
elvégezze.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JANUÁR 26-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Döntés pályázatokon való 
részvételről
A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy indulni kíván „A 
magyar kultúráért és oktatá-
sért” témában a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. által kiírt 
központi, nyílt és a Nemzeti 
Kulturális Alap országos szintű 
színházi fesztivál megvalósít-
sa, a kKárpátaljai magyarság 
kulturális életének bemutatása 
témában meghirdetett pályá-
zatokon.

Állásfoglalás EU kvóta ügyben
A képviselő-testület − támo-
gatva a kormányzat törekvését 
− elutasítja az EU által kötele-
zővé tett betelepítési kvótát.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. JANUÁR 26-I RENDKÍ-
VÜLI ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Perek szüneteltetése
A Képviselő-testület támogatja 

az úgynevezett „Terasz ügy-
ben” folyó perek szünetelte-
tését, mivel a másik peres fél 
kezdeményezésére közösen 
törekszenek peren kívüli meg-
állapodás megkötésére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. FEBRUÁR 18-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

2016. évi költségvetési rende-
let megalkotása
A Képviselő-testület a pol-
gármester által 2016. február 
12-én beterjesztett 2016. évi 
költségvetési rendeletet − a 
Gazdasági és Fejlesztési Bizott-
ság javaslatait is figyelembe 
véve − megtárgyalta. A költ-
ségvetés fő összegeit meg-
határozta: Bevételi főösszeg: 
594800 e Ft, Kiadási főösszeg: 
594800 e Ft.
Az adóerő-képesség figye-
lembevételével a központilag 
támogatott feladatokra biz-
tosított keretből megvonásra 
került 33976 e Ft, a Közös Ön-
kormányzati Hivatal működési 
támogatásábó 5000 e Ft. A 
szociális ellátás feladatai teljes 
egészében helyi forrásból lesz-
nek biztosítva. A költségvetés 
részletes adatai a honlapon 
és ügyfélfogadási időben a 
hivatalban megtekinthetők. A 
képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetési rendeletét meg-
alkotta.

Döntés törvényességi  
felhívásról  
A Képviselő-testület a Pest 
Megyei Kormányhivatal 
kezdeményezéére a KÚRIA 
állásfoglalása alapján új ren-
deletet alkotott az építmény-
adó, a telekadó és a kommu-
nális adó vonatkozásában.  Az 
építményadó kedvezményei 
maradtak, csak nem állandó 
lakóhelyhez, hanem a lakás-
ban életvitelszerűen ott élőkre 

vonatkozik a kedvezmény. A 
telekadó kedvezményei meg-
szűntek, de a bevezetése 2017. 
január elsejétől történik, 2016-
ban változatlan. A kommunális 
adó megszűnik.

Közterület-fenntartási 
szerződés meghosszabbítása
A Képviselő-testület a köz-
terület-fenntartási munkára 
György Árpád egyéni vállalko-
zóval kötött vállalkozási szer-
ződést 2016. március 1-jétől 
2017. február 28-áig meghosz-
szabbította.

Döntés pályázat benyújtásáról 
A Képviselő-testület pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz vissza nem téríten-
dő támogatásra a Budajenői 
műemlék magtár homlokzat 
felújítására.
Az igényelt támogatás:  
10118 e Ft
Az önrész összege:       
10118 e Ft

Telekalakítási megállapodás
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Sző-
lőhegyi út, az Ady Endre utca, 
a Kápolna utca területeinek 
ingatlan nyilvántartási rende-
zéséről döntött. Egyben hoz-
zájárult a 1152 hrsz-ú, a ren-
dezésben érdekelt tulajdonos 
Szőlőhegyi útról történő bejá-
ratának rendezéséhez.

Telekalakítási megállapodás 
A Képviselő-testület a 100/8 
hrsz-ú út területét érintő te-
lekhatár rendezési ügyében 
döntött. Hozzájárult a 100/20 
és a 100/21 hrsz-ú telkeknek a 
95/13 hrsz-ú út és a 99 hrsz-ú 
árok felől történő behajtásá-
hoz szükséges telekhatár ren-
dezéshez.

Együttműködési megálla-
podás jóváhagyása
A Képviselő-testület a szo-
ciális igazgatás és a szociális 
ellátás által nyújtott pénzbeli 
és természetbeni ellátások ki-
egészítéseként, szociális ellá-
tásról szóló helyi rendeletben 
szabályozott támogatásra vo-
natkozóan az ELMÜ Nyrt. és 
az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszol-
gáltató Zrt.-vel kötendő meg-
állapodások megkötéséhez 
hozzájárult.

Fogászati praxissal kapcsola-
tos határozat módosítása
A Képviselő-testület tudomá-
sul veszi a Telki Község Önkor-
mányzatának azon törekvését, 
hogy Telki Községben önálló 
fogorvosi praxis jöjjön létre. 
Budajenő Község továbbra is a 
Perbál Község területén prakti-
záló fogorvos körzetében ma-
rad, érdekelt annak fenntartá-
sában.

Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP) felülvizsgálata
A Képviselő-testület az elő-
írt két év lejárta miatt a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) felülvizsgálatáról dön-
tött. A felülvizsgálat során 
együttműködik a Türr István 
Képző és Kutató Intézettel.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. FEBRUÁR 18-I ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

Javaslat kitüntetésre
A Képviselő-testület nemzeti 
ünnepünk március 15-ei forra-
dalom és szabadságharc alkal-
mából Budajenőért Kitüntetés 
adományozásáról döntött.

Kérelem elbírálása
A Képviselő-testüle az Adós, 
ügyvédi iroda által előterjesz-
tett kérelmét a benyújtott for-
mában elutasította. Felkérte a 
polgármestert további tárgya-
lásra.

Beszámoló támogatás
felhasználásáról, támogatási 
kérelem
A Képviselő-testület a Tisz-
ta Formák Alapítvány támo-
gatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját elfogadta. Az 
Alapítvány fontosnak és támo-
gatásra méltónak tartott célki-
tűzéseit és kérelmét 2016. évre 
támogatta.

Agrárkamarai döntés 
elbírálása
A Képviselő-testület a Tulajdo-
nos kérésére a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdálkodási és Vi-
dékfejlesztési Kamara − Buda-
pest és Pest megyei elnöksége 
döntését megváltoztatva − a 
Tulajdonos javára történő tu-
lajdonjog átruházás jóváha-
gyását támogatja.

A magyar országgyűlés 2012. dec-
ember 12-én január 19-ét jelölte 

ki a németek elhurcolásának és elűze-
tésének emléknapjául. E napon arra 
emlékezünk, hogy 1946-ban ezen a na-
pon hagyta el Magyarországot az első 
vonatszerelvény, amely az elüldözött 
német lakosokat szállította Németor-
szágba.

Budajenőn január 16-án az országos 
emléknaphoz kapcsolódóan csendes 
összejövetelt tartottunk. Elénekeltük a 
magyar és a magyarországi németek 
himnuszát. A Budajenői Önkormányzat 
nevében Bartos Gyárfás és Reisner Ta-
más, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében Herb József és Reisner 
Ferenc, majd a Riglein Tánccsoport ne-
vében Bognár Adrienn és Pásztor Anna 
helyezte el a megemlékezés koszorúit a 
Fő téri emlékműnél. A megemlékezést a 
Budajenői Német Hagyományőrző Dal-
kör által előadott Nach meiner Haimat 
című dal zárta.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

A németek elhurcolásának és 
elűzetésének 70. emléknapja



a Kövér Hattyúk zenekar szórakoztatta 
a megjelent vendégeket. A disznótorral 
párhuzamosan − az elmúlt néhány év 
hagyományait követve − rendeztük meg 
a farsangfarka rendezvényt a Budajenő−
Telki Székely Társulat közreműködésével. 
A farsangi maskarázás a Magtár előtti 

téren kezdődött Czibere vajda és Koncz 
király összecsapásával, majd végig vonul-
va a Fő utcán a Székelykapun áthaladva a 
felvonulók visszatértek a Hagyományőr-
zők Háza elé, ahol Czibere vajda és Koncz 
király végső összecsapását követően nagy 
sírások közepette elégették a Kisze bábut, 
ami a vidám farsang végét jelentette. A 
Magtár előtt és a felvonulásban a Fő útig 
a Kövér Hattyúk zenekar közreműködése 
színesítette a felvonulást. A székely társu-
lat tagjai a Hagyományőrzők Háza szín-
padán székely góbéságokat adtak elő a 
falu disznótorán résztvevő nagyszámú 
vendégseregnek. Köszönve a nagyszámú 
látogatóknak, a disznótoros munkákban 
és farsangi felvonulásban résztvevőknek a 
2016. évi falu disznótora és a farsangfarka 
rendezvény nagyon színes és jó hangu-
latú kiemelt téli eseménye volt települé-
sünknek. 
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Kellemes télies napra ébredtünk 2016. 
január 30-án, ami ideális a Falu Disz-

nótorára. Teljesen új feltételek között ké-
szültünk a téli nagy rendezvényünkre a 
felújított Hagyományőrzők Házában. Kor-
szerű körülmények között minden feltétel 
biztosított volt. Kiváló minőségű, 250 kg-
os disznó került terítékre. Felkért szakmai 
segítők, a képviselők és az általunk felkért 
kisegítő személyek a gondnokság által 
tökéletesen előkészített körülmények kö-
zött végezték munkájukat. A dinamikus jó 
hangulatú munka eredményeként már a 
déli órákban volt savanyú máj, toros ká-
poszta, pecsenye és tepertő. A hurka és 
a kolbász három órától került terítékre. 
Az ételek kiméréséről a megfiatalodott 
konyhai személyzet, az értékesítésről az 
önkormányzati dolgozók gondoskodtak, 
rutinosan és gördülékenyen. A rendez-
vényre meghívott töki cigányok déltől 
késő estig jó hangulatról gondoskodtak. 
A farsangfarka felvonulás előtti órában 
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Disznótor és Farsang farka
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Nagy várakozással indultunk el Gaildorf 
legnevezetesebb rendezvényére, a ju-

bileumi 80. lóvásár farsangi rendezvényre. 
Budai István polgármester vezetésével öt-
fős delegáció, a Ringlen tánccsoport és a 
Heimattöne sváb zenekar képviselték Bu-
dajenőt az eseményen. A delegáció tagjai 
voltak Marton Krisztina és Csörgő József-
né, önkormányzati képviselők, Herb Jó-
zsef, a Német Nemzetiségi önkormányzat 
elnöke és felesége, valamint Gombos Sára 
tolmács. A megérkező küldöttséget Frank 
Zimmermann polgármester és felesége, 
valamint Günther Kubin alpolgármester 
fogadta. A szívélyes baráti fogadás után, 
este a küldöttség tagjai néhány gaildorfi 
személy társaságában Brauhause - ban 

vacsoráztak, ahol a Heimattöne zenekar 
fellépése jó hangulatot teremtett. 

Másnap, vasárnap a delegáció tagjai, 
Gerhard Schick Úr, felesége és a lánya meg-
hívására meglátogatták Gaildorf új egész-
ségügyi komplexumát, amit Schick Úr és 
lánya finanszíroztak. A látogatáson Frank 
Zimmermann polgármester és családja, 
valamint Günther Kubin alpolgármester 
is részt vettek. Ezután Budai István pol-
gármester, Günther Kubin alpolgármester 
és Gombos Sára meglátogatták és kö-
szöntötték Rechman Jánosné, Pesznecker 
Franciskát, aki január 31-én múlt 95 éves, 
és a ma élő legidősebb budajenői szüle-
tésű, 70 éve Gaildorfban élő polgár. Ebből 
az alkalomból a polgármester oklevelet, 

virágcsokrot, és ajándéktárgyat adott át. 
Továbbá átadta a budajenőiek szeretet-
teljes üdvözletét. Ezt követően a teljes 
küldöttség, budajenői kötődésű gaildorfi 
polgárokkal közösen, megkoszorúzták a 
temetőben a kitelepítettek emlékhelyét. 
Előtte a két polgármester rövid meg-
emlékező beszédet mondott. Majd a 
delegáció lerótta tiszteletét a 2015-ben 
elhunyt Ulrich Bartenbach néhai polgár-
mester sírjánál. A teljes küldöttség átment 
a városházára, ahol Frank Zimmermann 
polgármester hivatalos fogadást adott. 
A fogadáson mindkét polgármester köl-
csönösen köszöntötte a jelenlevőket. Bu-
dai István polgármester köszöntőjében 
meghívott Budajenőre 20 fős delegációt, 
a Budajenőről elűzetett németajkúak 70. 
évi megemlékezésének rendezvényére. A 
fogadáson részt vet, Gerhard Schick úr és 
felesége is. Ezután a meghívók és a meg-
hívottak jelképes ajándékkal is köszön-
tötték egymást. A büfé ebédet a teljes 
küldöttség a kör Halléban fogyasztotta el. 
Délután a Limpurg Halléban vettünk részt 

a Gaildorfi Fúvósok rendezvényén, ahol a 
Ringlein tánccsoport és a Heimattöne ze-
nekar is fellépett nagy sikerrel. Ezt követő-
en a Ringlein tánccsoportllépett fel az esti 
órákban a Kör Halléban is. 

Másnap, hétfőn a gaildorfi lóvásár fő 
napján, a delegáció részt vett a Limpurg 
kastélyban rendezett fogadáson, ahol 
Zimmermann polgármester megtartotta 
évi értékelőjét. Ezután a delegáció átment 
a Sparkassa által szervezett rendezvényre. 
A nagy farsangi felvonulás 14:00 órakor 
kezdődött, ahol a delegáció tagjai lo-
vas hintón, a Ringlein tánccsoport tagjai 
és a zenekar a felvonulók között vidám, 
eső áztatta felvonulásban vettek részt, jó 
hangulatban. A felvonulás után a teljes 
küldöttség meglátogatta a Gaildorfi Fúvó-

sok próbatermét, 
ahol sok ismerős, 
budajenői kötő-
désű gaildorfival 
találkoztak baráti 
beszélgetésre, ká-
véra és sütemény-
re. A baráti talál-
kozón részt vett, 

Lack Miska bácsi, Budajenő díszpolgár, és 
kedves családja is. 

Egy kellemes hétfő este után, másnap, 
kedden, a delegáció − a polgármester és 
családja társaságában elfogyasztott reg-
geli után , csatlakozott a Ringlein tánccso-
porthoz. A teljes küldöttség a kellemesen 
és tartalmasan eltöltött két nap emlékével 
búcsúzott a gaildorfi barátoktól.

A 80. Lóvásáron 
Gaildorfban
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Közösen tett látogatást Budajenő Köz-
ség Önkormányzatának küldöttsége és 

a Budajenő−Telki Székely Társulat február 
elején Gyergyóditró testvértelepülésen. 
Hagyományőrző csoportunkat a ditrói 
hagyományőrzők hívták meg közös ün-
neplésre és vendégszereplésre. A meghí-
vás apropóját az adta, hogy február 6-án, 
szombaton Gyergyóditróban rendezték 
meg a XXIV. megyei farsangbúcsúztatót, 
amelyen Hargita megyei hagyományőr-
ző csoportok vettek részt. Alsósófalva, 

Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, 
Csík szent domokos, Csíkszentkirály, Csík-
szentsimon, Csobotfalva, Gyergyóremete, 
Gyer gyó szárhegy, Szentegyháza és 
Kászonaltíz települések hagyományőrzői 
lepték el Ditró utcáit, és adták elő hagyo-
mányos maskarás, vidám tél- és farsang-
búcsúztató felvonulásukat és műsoraikat. A 
budajenei „maszkurások” a ditrói csapatot 
erősítették, és vasárnap újra végigvonultak 
velük a település főutcáján. Az élőzenével, 
énekkel, ostorpattogtatással és csipkelő-

déssel „rémisztgető” jelmezes 
felvonulókat több helyen terí-

tett asztalokkal fogadták, ahol házi finom-
ságokkal, fánkkal, forralt borral és pálinká-
val kínálták. A melegítő italokra szükség is 
volt, mivel a szombat ködös, hideg idővel 
és mínusz 10 fokkal köszöntött rá a télte-
metésre összegyűlt sokadalomra, jelezve, 
hogy azért még van ereje a télnek. A közel 
ezer maskarás és a nagyszámú közönség 
estig mulatott a ditrói művelődési ház kö-
rüli területen, ahol a legények egymással 
versengve csattogtatták az ostorokat.

Székely hagyományőrzőink a mas-
karás felvonulások mellet meglátogat-
ták a Csíkszeredai Székely Múzeumot, 
és két fellépést is vállaltak: szombat este 
Gyergyóremetén, vasárnap Gyergyóditrón 
adták elő a helyi művelődési központban 
a „Napkeltétől napnyugtáig” című műso-
rukat, melyet a közönség mindenütt nagy 
lelkesedéssel fogadott. Vasárnapi fellépé-
sük után megtekintettük a ditrói hagyo-
mányőrzők több generációt felvonultató, 
zenés-táncos műsorát is, amit farsangi bál 
követett a kultúrház báltermében.

Önkormányzatunk küldöttségét Puskás 
Elemér polgármester úr látta vendégül. 
Pénteken személyesen fogadott minket a 
Községházán, ahol már gőzerővel folytak 
a megyei farsangtalálkozó előkészületei, 
majd megtekintettük a nemrégiben át-
adott Egészségházat és bejártuk, majd a 
méltóságteljes méretű ditrói templomot 

Ditrói farsangbúcsúztató
is, ahol a polgármester úr asszisztensének 
jóvoltából a gyönyörű orgona hangját is 
alkalmunk volt meghallgatni. Egy remek 
ebéd után a kávét már Puskás polgármes-
ter úr házában, a festői szépségű Orotván 
fogyaszthattuk el. A hétvégi programo-
kon pedig együtt vettünk részt, és cso-
dáltuk a maskarások játékát, melyek közül 
a csíkmenasági csoport műsora nyerte 
el leginkább küldöttségünk tetszését. A 
mozgalmas hétvége után hétfőn reggel 
búcsúztunk el a polgármester úrtól és Fe-
renczi Enikő képviselő asszonytól, a ditrói 
hagyományőrzők vezetőjétől.

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

KÁRPITOS,
BÚTORASZTALOS

Kárpitozás, bútorasztalos munkák,
díjtalan felméréssel!

Modern és régi bútorok kárpitozása, felújítása,
Konyhabútor, beépített szekrény, szobabútor és 
bármilyen bútor készítése, amire egy lakásban, 

irodában rendelőben szükség lehet.

Tel: 06-30/934-8458
www.butorcons.hu

Konyhabútor felújítás
most 30%

kedvezménnyel!

Beke Balázs
asztalos,
kárpitos
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Fogtündérek jártak 
az elsősöknél

Február 25-én az 1.a 
és 1.b osztály ta-

nulóit meglátogatták 
a fogtündérek. A jó 
hangulatú, gyerekek 
közreműködésével 
zajló játékos előadá-
son kiderült, hogy 
melyek a fogakra 
egészséges és egész-
ségtelen ételek, ita-
lok. A gyerekek meg-
tudhatták, mi történik 
a fogaikkal, hogyha 
sok cukortartalmú 
ételt és italt fogyasz-
tanak, és hány tejfog, később maradandó fog lesz a szájukban. Az 
is kiderült, hogy előzhető meg a fogszuvasodás. A helyes fogmosási 
technikát is megmutatták a fogtündérek. Az előadás után a tanulók 
vetélkedőn vettek részt. Mindenki nagyon ügyes volt, tökéletesen 
helyes válaszok születtek. A foglalkozás végén színezőket, ismertető 
füzetet és fogkrémet kaptak a gyerekek ajándékba. 

Székelyné B. Katalin és Hartman Beáta, napközis nevelők

Suli klub - Január
Ebben a hónapban ismét az alsó tagozatosok örvendhettek e 

remek és rendhagyó programnak. Számomra és kollégáim szá-
mára kívülről nézve igaz káosznak tűnt ez az interaktív bábszínhá-
zi bemutató, viszont − mint utólag kiderült − a legjobb szó rá a 
rendezett káosz volt.

Január 21-én a gyerekek a 
Hagyományőrzők Házában a 
Szombati Műhely színjátszó-
bábjátszó programján vehettek 
részt.

A másfél órás esemény ke-
rettörténete Kőmíves Zoltán 
„Mátyások és pofonok” című 
színdarabja volt, melyet interak-
tív előadás keretében, a gyere-
kek bevonásával játszottak el a 
művészek.

Mujkó, az esemény ceremó-
niamestere és munkatársai különböző bábtechnikákat mutattak 
be a gyerekeknek. Mindenki választhatott, hogy melyik csoporttal 
akar dolgozni. A csoportok a felkészülés után egy-egy kis jelene-
tet mutattak be a király előtt. A legemlékezetesebb viszont annak 
a kétkilós házi kenyérnek az elfogyasztása volt, melyet a lakomára 
sütött a királyi pék.

A gyerekek élvezték, jól szórakoztak, jót ettek, és a végére csak 
kikerekedett, miből lesz a cserebogár! 

Pappné Polacsek Orsolya, német munkaközösség-vezető

Első helyezettek:
I. kategória (1. és 2. osztály)
1. Engler Benedek 1.b
1. Kovács Rita 2.a

II. kategória(3. és 4. osztály)
1. Zára Hédi 3.a

III. kategória (5. és 6. osztály)
1. Dallos Anna 5.a

IV. kategória (7. és 8. osztály)
1. Szücs Ádám 8. o

SULIKLUB az 
egészséges  

táplálkozásról

Február 18-án, a már hagyományos Suliklub keretein belül 
az alsó tagozatos diákok a Hagyományőrzők Házában a 

Semmelweis Egyetemen működő Budapesti Orvostanhallga-
tók Egyesületének előadásában még többet tudhattak meg 
arról, hogyan is táplálkozzunk, éljünk egészségesen. A gyere-
kek az előadó szinte minden kérdésére válaszoltak, olyan dol-
gokat is tudtak, amiket a legtöbb felnőtt sem tud. Nem csak 
hallgattuk, hanem kóstoltuk is azt, amiről az előadás szólt. 
Mind egy szálig elfogyott a madárbegy saláta, a retekcsíra, a 
friss spenót, és a többi finomság. A frissen facsart gyümölcs-
zöldséglé felismerés nehezebben ment, DE nem fogják el-
hinni mi volt az egyik kedvenc: a CÉKLÁS ital!! (Persze előbb 
itták, utána árultuk el mi volt benne.) Reméljük, ezután tu-
datosabban, és egészségesebben fognak táplálkozni a gye-
rekek. Lehet próbálkozni, kísérletezni, minél több zöldséget, 
gyümölcsöt kipróbálni!

Pappné Polacsek Orsolya és Marton Kriszta, Suliklub szervezők

Német Szavaló-
verseny

Iskolánkban február 2-án rendeztük meg a Német 
Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny első 

fordulóját, ahonnan 13 tanuló juthatott tovább a 
kistérségi versenyre. Nekik ezúton is még egyszer 
gratulálunk! (Az iskola honlapján megtalálhatóak a 
helyezettek, a Facebook oldalon pedig a videó.)

A sok jelentkező közül végül 28-an álltak a szín-
padra, ahol szebbnél-szebb, rövidebb-hosszabb, 
viccesebb és szomorkásabb műveket is hallhattunk. 
Jelenlétével megtisztelte iskolánkat, és a zsűrizés-
ben is besegített Herb József (elnök), és felesége 
Éva, a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében. Biztosítottak arról, hogy amennyire 
lehetőségük engedi, támogatni fogják iskolánkban 
a német nyelvoktatást, ahogyan ezt minden évben 
tették. Nagyon köszönjük a felajánlást, nagy szükség 
van rá!

Köszönöm a kollégáknak és a szülőknek a felké-
szítést, a biztatást!

További sok sikert a kistérségi versenyen!
Pappné Polacsek Orsolya, Német munkaközösség-vezető

Sikeres diákjaink
A <19 Szabadfogású szá-

mítógép versenyen Pa-
taki Nándor 7. osztályos ta-
nuló lego animációjával a tíz 
díjazott alkotó közé került. 

A XVII. Bátaszéki Ma-
tematikaverseny országos 
döntőjében Toronyi András 
6. b osztályos tanuló képvi-
seli iskolánkat.

A területi nemzetiségi 
német szavalóversenyen 
Dallos Anna 5.a osztályos 
tanuló 1. helyezést ért el.

Az Lilavegyész kémiaver-
seny 2. fordulójába jutott 
Kovács Ágnes 8. osztályos 
tanuló.

A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny területi 
fordulóján Orbán Janka 5.b osztályos tanuló VI. helyezést ért el.

A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak is gratulálunk!



14 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 15

Tombolatámogatóink:  Budajenői támogatók:  Kisbolt  Ágnes Gyógyszertár  Virágbolt  Gyárfás Vegyesbolt  Telkiből támogatók:  Globall Football Park és Sporthotel  Telki 
Pékség  Virágbolt  Royal Bistro  Papír-írószer és nyomtatványbolt   Topi Sárkány Játszóház  Ágnes Gyógyszertár   Torma Zsuzsanna-masszázs  Vénusz Pedikűr-Manikűr  
Telki Hold Otthon  Autómosó Telki   Irma Pedikűr  Pátyi támogatók:  Caffe Trevi Cukrászda  Ida Cukrászda  C’est La Vie Café  Paag Étterem – Bowling  Pátyi Lángos  Omray 
Művek  Zsámbéki támogatók:  Szépia Bio & Art Hotel  Medicontur  Ziegler  Kálmán Cukrászda  Lámpás Étterem  Trafik Burger  Alex Fémbútor Kft.  Töki támogatók:  Nyakas 
Pince  Sterks Kft.  Perbáli támogatók:  Walter vendéglő  Budakeszi támogatók:  Budakeszi Vadaspark    

Farsangi bál az iskolában
M&M drazsék, mini csókkirályok, Hupikék Törpikék, és színes tollú kakasok per-

dültek táncra, makik riszáltak, mesehősök elevenedtek meg a színpadon 2016. 
február 5-én a budajenői tornacsarnokban. Senki sem lepődött meg ezen a máskor 
elképzelhetetlen látványon, sőt lelkesen megtapsolta az általános iskola farsangi mu-
latságán bemutatott fantasztikus produkciókat. A bűnözők rács mögé kerültek, az imák 
meghallgatásra találtak, a rongylábú fiúk jól megforgatták partnerüket, kalandoztunk a 
divat világában, és ízelítőt kaptunk a swing korszakából. Hagyományaink szerint fehér 
ruhás, kecses hölgyek és elegáns urak táncával, azaz a nyolcadikosok keringőjével kez-
dődött az idei bál, és csodálatos előadásukkal ért volna véget, ha Gyuri bácsi, a bátor 
indián el nem lopja a cowgir-ök (tanár nénik) lovát. Tette vért kívánt, így társával, Roland 
„anyóval” sorsuk megpecsételődött.

A Szülői Szervezet kitett magáért, gondoskodott a büféről, a teremrendezésről, a 
rengeteg tombola ajándékról, és a buli legfontosabb kellékéről, a zenéről. Köszönjük!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik farsangi bálunk sikeréhez tombola és 
büfé felajánlásokkal hozzájárultak. Köszönjük tanulóink nevében a részt vevőknek, hogy 
belépőjegyük megvásárlásával támogatták iskolánkat. Köszönjük mindenkinek, aki a 
farsang hangulatát, színvonalát munkájával emelte.

Látogatás a Mezőgaz-
dasági Múzeumba

Egészséghetünk bőséges programokat kínált az óvodásoknak. 2016. 
február 17-én a Micimackó és Pillangó csoportosok közösen elláto-

gattak a Mezőgazdasági Múzeumba, ahol külön-külön múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson vehettek részt. Míg a Pillangó csoportos gyerekek 
szervezett foglalkozáson vettek részt, addig a nagyokkal végiglátogattuk 
A magyar mezőgazdaság történeti kiállítását. 

A múzeumpedagógiai foglalkozás témájában (Fűben-fában orvos-
ság) heti témánkhoz szorosan kapcsolódott. Kerékgyártó Judit múze-
umpedagógus varázsolta el a gyerekeket meséjével.

Hajdanán, ha valaki megbetegedett, a füvesasszonyhoz fordultak 
segítségért. A gyógynövények ismerete, gyűjtése nagy hozzáértést igé-
nyelt. A javasasszonyok pontosan ismerték a gyógynövények lelőhelye-
it, a szedés, begyűjtés időpontját, felhasználásuk módjait. A mesékben 
csodás gyógyulással találkozunk: Csipkerózsika és Hófehérke a királyfi 
csókjától ébredt fel álmából, Rózsa királyfit a forrasztófűvel kenegette, az 
élet vizével locsolgatta a lánykígyó, a vadász pedig hasműtéttel szaba-
dította ki Piroskát és a nagymamát. De Ludas Matyi már gyógyfüvekért 
szalajtotta az udvar népét, hogy kikúrálja Döbrögi urat. Mi ugyan nem 
csaptunk fel udvari felcsernek, de néhány gyógynövényt mi is megsza-
goltunk, és ebből szórtunk a magunk teafilterébe, amit haza is vihettünk.

Az oda-vissza út is érdekes volt, szemléltük a járműveket, és a köz-
lekedési táblákat is tanulmányoztuk, próbáltuk kitalálni, melyik mit je-
lenthet. A jó hangulatot az önfeledt beszélgetés és közös éneklés csak 
fokozta. 

A Palinta  
Társulat  

Zöldségcirkusz 
című műsora

2016. február 19-én, pénteken újra ellátogatott 
óvodánkba a Palinta Társulat. Egészséghetünk 

zárónapján Gyárfás Endre azonos című kötete 
alapján a Zöldségcirkusz című foglalkoztató mű-
sorukat láthattuk. A Bambi csoportban fél tízkor 
kezdődött az előadás, ahová a négy csoport gye-
rekei várakozással és izgalommal érkeztek. Veres 
Andi (ének, gitár) közös játékra, éneklése és ze-
nélésre hívta a gyerekeket, Olasz Bálint (elektro-
mos gitár) kíséretével, de apró zeneszerszámok 
kiosztása után mindenki maga is aktívan vehetett 
részt a muzsikálásban. Voltak főszereplők is, akik 
a dalban szereplő zöldségeket játszhatták el a ha-
talmas síkbábokkal. 

Czeizing Csilla, óvodapedagógus
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Minden szülő ismeri az óvoda reggeli 
és esti arcát, ahogy visszük-hozzuk a 

gyerekeinket, az öltözés és vetkőzés ne-
hézségeit. De az, hogy mi történik a cso-
portszoba ajtajának becsukódása után, 
évente csak egyszer, egy héten derül ki 
számunkra. Feltárul a titok, és lehetőséget 
kapunk arra, hogy úgy lássuk a gyerekein-
ket, ahogy sosem.

Az esti beszélgetésekben persze min-
den nap előkerül, hogy mi történt az ovi-
ban, de a leragadó szemek arra buzdíta-
nak, hogy csak a lényegre szorítkozzunk. 
Persze fontos, hogy aznap épp ki volt a 

barát és ki nem, de minket szülőket nyil-
ván más „fontos” dolog is érdekel. Meny-
nyit fejlődött, hogy viselkedik a közösség-
ben, az oviban is olyan nyafogós-e, mint 
otthon stb.?

Ráadásul az iskolakezdés előtt állva 
rengeteg további kérdőjel is tornyosul a 
fejünkben: tényleg olyan okos, vagy csak 
én vagyok nagyon elfogult, hogy fogja 
bírni a 45 perces órákat, vagy csak otthon 
nem tud egy helyben ülni, és az oviban 
igen, hogy lesz majd az iskolában? Rá-
adásul a gyerekeknek is nagyon furcsa 
élmény, ha a szülője bent van az oviban. 
Szokatlan abban a közegben, ami csak az 
óvó nénik és az ő világa. Nem is nagyon 
tudnak mit kezdeni a helyzettel. Mindenki 
meg van illetődve, akinek ott van az anyu-
kája azért, akinek nincs, azért.

Mi szülők kucorgunk a gyerekméretű 
székeken és szeretnénk, ha mi látnánk 
őket, de ők nem viselkednének máshogy, 
mint szoktak − ami persze lehetetlen. Ne-
künk produkálják magukat. Ami egyrészt 
jó, mert motiválja őket a szereplésre, más-
részt rossz, mert akkor mégse olyanok, 
mint egyébként. Sebaj. Lássuk, mit történt 
a gyerekeinkkel ezen a héten:

Amikor 9 órakor megérkeztem, nem 
voltam biztos benne, hogy jó helyen járok. 
Mindössze 10-en voltak a csoportban. 
Kiderült, hogy a betegség és a síelésre 
utazás tizedelte meg a csoportot, és ez 
a létszám csütörtökre mindössze 5 főre 
csökkent. Szóval nagyon családias légkör-
ben zajlottak a nyílt napok.

Az egész hét a madarakról szólt. Arról, 
hogy milyen madarak élnek a mi szűk kör-
nyezetünkben, hogyan gondoskodjunk 
róluk a hideg, téli időszakban. Ennek kap-
csán mi, szülők is kicsit okosabbak lettünk, 
hisz már jó rég volt, amikor hasonlókról 
tanultunk. Első nap Erika néni tartotta a 
foglalkozást, a környezeti ismeretek mel-
lett egy kis számolásra is sor került, egy 
aranyos, madarakkal kapcsolatos alkalmi 
társasjátékban. Láthatóan sokat fejlődtek 
a számolás terén, magabiztosan, a számok 
világában otthonosan mozogva oldották 
meg a feladatokat. Látszott, hogy leköti 

őket a feladat. A délelőttöt egy német dal-
ra épülő mozgásos játékkal zárták. Ebbe a 
szülőket is bevonták az óvó nénik, ami jó-
kedvet eredményezett.

A következő alkalommal Csilla néni tar-
tott bábelőadást, címe Madárkert volt. Egy 
idős házaspárról szólt, akikről megtudtuk, 
hogy a madarak milyen fontos szerepet 
töltenek be az életükben. Arról, hogy a 
madarak nyáron az ő kiskertjüket segíte-
nek megtisztítani a kártevőktől, és arról, 
hogy miként gondoskodik róluk télen a 

bácsi és a néni, amikor nekik van szüksé-
gük a segítségre, hiszen nem találnak ele-
séget. Nem beszélve arról, milyen kedves 
dolog állandó madárdalban élni.

Ezt az előadást a Misi mókus csopor-
tos gyerekek is megtekinthették, így egy 
rövid időre megtelt a terem. A mesét kö-
vetően a gyerekek számot adhattak arról, 
mely madarakat ismerik már fel a bábok 
közül és látszott, hogy jó talajra hullt az 
elvetett mag, mert nagyon ügyesek vol-
tak. Ezt követően az asztalnál, az előre 
előkészített és kivágott színes papírokból 
mindenki egy-egy madarat készíthetett, 
amit aztán kifüggesztettek az óvó nénik az 
öltözőben, így a többi gyerek és a szülők 
is megcsodálhatták a végeredményt. Itt 
az ollóhasználat és a kézügyesség került 
előtérbe, volt, aki kisebb, volt, aki nagyobb 
segítséggel, de végül is ügyesen és nagy 
élvezettel oldotta meg a feladatot. A nap 
lezárásaként barkochbáztak.

Utolsó nap, csütörtökön a néptánc 
volt a program. Jó volt látni, ahogy ügye-
sen visszatapsolják az előjátszott ritmust 
és énekelnek, táncolnak. Ki ügyesebben, 
ki kevésbé, de végig az volt az érzésem, 
hogy nagyon nagy szerencsénk van, hogy 
itt helyben, ebben a kis faluban, ennyi ér-
tékes ember járul hozzá, hogy a gyereke-
ink a legjobb útravalóval vágjanak neki az 
életnek.

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
bepillanthattunk a gyerekeink ovis életébe.

Takács Ágnes (anyuka), Micimackó csoport

Haj ki kisze, haj,.
Gyüj be sódar gömböce! 
Haj ki kisze, haj,.
Gyüj be sódar gömböce!
Kivisszük a betegséget,. 
Behozzuk az egészséget! 
Haj ki kisze, haj,. 
Gyüj be sódar gömböce! 

2016. február 5-én, pénteken elérkezett 
a várva várt farsangi napunk. A hét a 

farsangra készülődés jegyében telt. A 
csoportok díszítették termüket, és az öl-
tözőben levő faliújság is megtelt a gyere-
kek munkáival. A Misi Mókus, Pillangó és 
Bambi csoportosok színes farsangi szem-
üveget és kalapot díszítettek különböző 
technikákkal. A Micimackó csoportban 
„maci” hetet tartottak, így ők „maci-feje-
ket” készítettek vágás-ragasztás techni-
kával. A gyerekekre egész héten izgalmas 
susmorgás, titkolózás, sugdolózás volt 
jellemző, de azért el-elszólták magukat 
egymásnak, ki, mibe öltözik majd pénte-
ken. A kiscsoportosok minden nap han-
gos kiáltozással („Jöjjön a tavasz, vesszen 
a tél”), Drégely László: Jancsi bohóc című 
vers mondogatásával és nem utolsósor-
ban Gryllus Vilmos: Maszkabál dalának 
hallgatásával hangolódtak a mulatságra. 
A kis-középső csoportosok Tamkó Sirató 
Károly: Törpetánc és Gazdag Erzsi: A bo-
hóc köszöntője versével és Itt a farsang… 
Virágéknál ég a világ… Járjunk táncot… 
Hopp Juliska kezdetű dalokkal készültek. 
A nagy-középső csoportosok Csoóri Sán-
dor: Farsang napi kutyabál c. verse mellett 
magyar és német nyelvű énekekkel várták 
a nagy napot.  A nagycsoportosok többek 
között a Farsang van, farsang van… és Far-
sangoló verssel és a jól ismert Itt a farsang 
dallal hangolták magukat a bálra. 

Pénteken, FARSANG napján a délelőtt 
egy részét együtt töltötték a csoportok. 
Mindenki bemutathatta jelmezét. Érkeztek 
a bálba: királylányok, királyok, tündérek, 
szuperhősök, sárkányok, cicák és még so-

kan mások. Együtt verseltünk, énekeltünk 
és táncoltunk. A jókedvre a kiscsoporto-
sok két cowboy óvó nénije ügyelt ezen 
a napon. A derűs, felhőtlen szórakozás 
az óvodapedagógusok Marék Veronika: 
Zsákba kukta című mese dramatizálásá-
val fokozódott. A nézőtéren ülő gyerekek 
szájtátva figyelték a felnőttek játékát. Ezt 
követően a csoportok visszavonultak saját 
termükbe, ahol tréfás, mókás, ügyességi 
játékokkal töltötték a délelőttöt. A hagyo-
mányos FARSANGI étel, a FÁNK, idén is 

nagy sikert aratott, amit a konyhás nénik 
ebédre készítettek.

Farsang farkán az óvoda és a templom 
közötti területen felállítottuk a kiszebábot. 
A népszokás szerint mi is mondókázás, 
éneklés mellett égettük el a telet, beteg-
séget szimbolizáló szalmabábot.

Hangos, farsangi mulatozásunkkal és 
kiszézéssel reményeink szerint búcsút 
mondhatunk hamarosan a zord időnek, 
dermedt télnek és várhatunk a kikeletre!

Czeizing Csilla

Farsangi mulatság az óvodábanNyílt napok a Micimackó 
csoportban
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FELHÍVÁS!!!!
TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT BUDAJENŐI POLGÁROK!

Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1%-ával, egyéni befize-
téseikkel támogassák a Budajenői Óvodásokért Közhasznú 
Alapítványt. Szívesen vennénk minden támogató segítsé-
get. Az Alapítvány az általa kezelt összegből továbbra is 

szeretné támogatni az óvodások részére szervezett prog-
ramokat (pl.: koncert, gyereknapi programok), a nevelési-

oktatási célok megvalósítását segítő eszközök beszerzését, 
folyamatos bővítését.

Az Alapítvány adatai:
Budajenői Óvodásokért Közhasznú 

Alapítvány
Bankszámlaszám:  

10701180-44909307-51100005
ADÓSZÁM: 18718623-1-13 

Köszönettel: Az óvoda dolgozói és a gyerekek

Tisztelettel meghívjuk Budajenő lakosságát nemzeti 

ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

alkalmából rendezett megemlékezésre 

2016. március 15-én, 930  órakor  
az Általános Iskola tornatermébe. 

Az ünnepi műsor programja 
 A polgármester köszöntője. 
  Beszédet mond Marton Krisztina önkormányzati képviselő. 
    Az általános iskolások műsora. 

    Koszorúzás a templom előtti hősi emlékműnél. 
Ünnepi szentmise 1030 órakor a Szt. Péter és Pál templomban. 

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat  
2016. március 11-én, pénteken, 1000 óráig a  

Polgármesteri Hivatalban  
személyesen vagy telefonon a 26/371-068/5 számon, 

illetve a hivatal@budajeno.hu címen írásban jelezhetik. 

Kedves Falubeliek, üdvözli Önöket  
a Budajenői Karitászcsoport!
Csapatunk kis köszönő cikkel zárta az elmúlt évet, lássuk röviden, miben 

is voltak Önök hatékony „munkatársaink” 2015-ben, és mit tervezünk 
idén – ugyancsak számítva Önökre.

Két jelentős élelmiszergyűjtést bonyolítottunk, húsvét és karácsony 
előtt, ezek helyszínei a helyi élelmiszerüzletek voltak. Ennek kapcsán is-
mételten köszönjük a tulajdonosok kedves hozzáállását. Tevékenységünk 
szempontjából kiemelt jótékonysági programot rendezünk minden nov-
emberben Krumpliebéd néven; ez legfőbb pénzgyűjtő forrásunk. Ebből 
egészítjük ki az élelmiszergyűjtések eredményét is, nagyon odafigyelve 
arra, hogy melyik család hogyan él, hol mire van szükség, ki cukorbeteg, ki 
melegítene meg egy készétel konzervet, ahelyett, hogy egy kiló lisztet kap-
na, amivel nem tud mit kezdeni. A Krumpliebéd bevétele képezi az év eleji 
kis induló tőkét is, ehhez aztán néha adódik további készpénz adomány, 
amire nagy szükség van, hiszen az iskolaév végén hagyományosan indul 
az egyhetes napközis Karitász Tábor, amit a Telki Karitászcsoporttal együtt 
szervezünk általános iskolások számára. Tavaly is volt tábor és idén is lesz, 
reméljük, sikerül ezúttal is érdekes programokat kitalálni a gyerekeknek.

A hétköznapok persze az önkéntes munkában se ennyire színesek. 
Az év elején közel 40 családot és bennük majdnem 100 falubelit tartunk 
számon, ebben vannak ún. nagycsaládok és egyedülálló idős emberek is. 
Igyekszünk naprakészen ismerni a gondjaikat, és mindenütt azzal segíteni, 
ami éppen szükséges. Nem csak anyagi természetű támogatással, hanem 
bevásárlással, recept vagy gyógyszer elhozatalával, egy kis hólapátolással, 
akár vérnyomásmérő vásárlásával vagy hivatalos levél megírásával.  

Következő tartós élelmiszergyűjtésünk március 1. és 15. között lesz, is-
mét a két helyi bolt részvételével. A rendszer a korábbi: kérjük a vásárlókat, 
hogy egy-két extra árut tegyenek be a Karitász gyűjtődobozába, most el-
sősorban az alábbiakból: rizs, olaj, készételkonzerv, cukor. A gyűjtést nagy 
molinó hirdeti majd és egyidejűleg a falu 3 helyén Adománypontot is mű-
ködtetünk, piros karitász logóval megjelölve, ezek:

Fácán u. 11. / Hilltop (Téglásy Janka)
Szőlőhegyi u. 21. / Szőlődomb (Török Kata)
Kossuth u. 45. / pincesor teteje (Horváth Adrienne)

Kérjük, aki hozna bármit, ne bosszankodjon, ha épp nem nyitunk ajtót, 
hanem próbálkozzon újra; mi is dolgozó emberek vagyunk, időbeosztá-
sunk szoros, de igyekszünk rendelkezésre állni és mindenért nagyon há-
lásak vagyunk.

Idén a polgármester úr előzetes jóváhagyása alapján minden falube-
li rendezvényen jelen lesz a Karitászcsoport, hogy minél több alkalmunk 
legyen találkozni Önökkel. Így volt ez a Falu Disznaján, de részt veszünk a 
Majálison, a Falunapon és a Borünnepen is, megmozdulásainkról rendsze-
resen tájékoztatjuk Önöket.

Köszönjük mindenkori támogatásukat, várjuk további önkéntesek je-
lentkezését és továbbra is kérjük, értesítsenek, ha környezetükben rászoru-
lók élnek. Minden témában elérhetők vagyunk a 06 30 978 53 61 számon.

Budajenői Karitászcsoport – Segítünk Szóval, Tettel, Szeretettel

Sváb hét az óvodában 
(2016. január 18-22.)

Immár harmadik éve az óvodában, hogy nemzetiségi napot/
hetet tartottunk. A héten koncentráltan irányult a figyelem a 

sváb hagyományok megismerésére.
A Ringlein tánccsoport idén is szívesen tett eleget óvodánk 

meghívására. Tagjai olyan környékbeli fiatalokból állnak, akik 
szívükön viselik, hogy a hagyományos táncok mellett megis-
merjék és másokkal is (mint pl. az óvodásokkal is) megismer-
tessék felmenőik kulturális szokásait, hagyományos ünnepeit, 
öltözködését. Hétfőn érkeztek hozzánk. Csoportról csoport-
ra járva részletesen bemutatták viseleteiket, és tanítottak pár 
egyszerű tánclépést a kicsiknek. Az apróbbak kicsit megszep-
pentek, de a nagyobbak fürgén járták velük együtt a táncokat.

A hét folyamán a csoportok, szülők segítségével kiállítást 
rendeztek be, ahová a sváb ruhák mellett, régi népi használa-
ti és dísztárgyak is érkeztek. Pl.: keresztszemes falikép, díszes 
keretben; mákdaráló; csigatészta készítő; rézmozsár; fából 
készült dagasztóteknő; családi fotók; könyvek; rózsafüzér stb. 
Próbálták kitalálni a gyerekek, mit mire használtak elődeink. 
Így lett a régi rádióból mikrohullámú sütő; a vasalóból kályha; 
a mozsárból harang és hasonlók… 

A vizualitás keretén belül kékfestő mintázással ismer-
kedhettek a gyerekek. A Bambi kiscsoportban előkerültek a 
szögnyomdák, mellyel mindenki kedvére díszíthette saját te-
áskészletét. A jellegzetes kékfestő minta nagyon feldobta a 
szép formájú kancsót és kis csészéket. Pillangó csoportban 
a kékre festett papír dísztányérokat, fehér gyűrt krepp-papír 
galacsinokkal mintázták meg. Micimackó nagycsoportosok is 
dísztányért készítettek papírból. A szép csipkeszélű tortalapon 
nagyon dekoratívan mutattak a radíros ceruzavég-nyomdá-
zással készített különböző csigavonal mintás tányérok.

Csütörtöki napon a Bambi nagycsoportosai sváb ünnepi vi-
seletben végigjárták a többi csoportokat, és előadták erre az 
alkalomra tanult sváb táncaikat és énekeiket. A nagycsoport-
ban jellegzetes rozmaringos almakompót készült, amit aztán 
közösen el is fogyasztottak.

Nemzetiségi hetünket lezárásként még emlékezetesebbé 
tette az Álomzug Társulás Kesztyű című előadása. Utazótáská-
val, napernyővel és térképpel a kezében egy bolondos, furcsa 
hölgy járja a világot… A mi óvodánkba is „eltévedt”. Ahol az 
órája teaidőt mutat, megpihen egy kicsit, és bőröndjéből kü-
lönleges tárgyak, figurák kerülnek elő. S ha már ott van, miért 
is ne mesélne egy kicsit? Játszótársai apró bábok, használati 
tárgyak. A mese azt a közismert történetet dolgozta fel, mely-
ben szeretni való állatfigurák találnak otthonra és élnek ba-
rátságban egy elhagyott kesztyű 5 ujjában. Tóth Krisztina (szí-
nész és bőrműves) kedves személyiségével, csodálatosan szép 
és ötletekkel teli bábjaival, kellékeivel elbűvölte a gyereket és 
felnőtteket egyaránt. Változatos előadásmódja folyamatosan 
vonzotta a tekinteteket, ébren tartotta a figyelmet. Alkalma-
zott zenét, időnként magyar és német nyelvet használt vagy 
„csak” bábjátékot. A gyerekek örömére, időnként őket is be-
vonta, szerepeltette. 

Felejthetetlen élményt nyújtott játékával! Várjuk a követ-
kezőt!




