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A polgármester válaszol
Minden évben a Magyar Parlament 

adott évre vonatkozó költségvetési 
törvény elfogadásától számított 40 na
pon belül a költségvetési (önkormányzati) 
szerveknek el kell készíteni az adott évre 
szóló költségvetési rendeletét. Budajenő 
község képviselő-testülete február 15-én 
fogadta el a 2018-ra vonatkozó költség
vetését. Ez az év a 2019-es önkormány
zati választások előtti utolsó teljes év. A 
2014-2019 választási ciklus gazdasági és 
fejlesztési programjában kitűzött célok 
időarányos része eddig megvalósult. Eb
ben az évben is komoly lehetőség nyílik 
arra, hogy jelentős fejlesztések elindul
janak, illetve befejeződjenek. A legna
gyobbak a műemlék Magtár teljes re
konstrukciójának befejezése, az iskola 
két új tanteremmel történő bővítése és 
elindulhat az óvoda projekt megvalósí
tása. Ezekre a fejlesztésekre biztosított 
központi források lényegesen befolyásol
hatják az ez évre elfogadott költségvetést. 
Az elfogadott költségvetés fő számai a 
bevételi és kiadási oldalon egyaránt 514 
millió forint. A feladatokkal nem terhelt, 
tiszta tartalék 58 millió forint. A tartalék 
teljes egészében a várható nagy projek
tek önrészére lesz fordítva. Településünk 
központi feladatalapú támogatását és a 
pályázati önrészeket nagy mértékben be
folyásolja a helyi iparűzési adóbevételtől 
függő adóerő képesség, amit két évre 
visszamenőleg állapítanak meg. Ez nálunk 
40-50 ezer forint/fő között mozog, ami 
azt jelenti, hogy 34 millió forint központi 
feladatalapú támogatás teljes egészében 
megvonásra került. Továbbá a gépjármű 
adó 60%-át a Magyar Államkincstárnak 
be kell fizetnünk. Ezen túl az óvoda és a 
közös hivatal működését is meg kell helyi 
forrásból támogatnunk, hogy a lakókö
zösségünk által elvárt színvonalú műkö
dést biztosítani tudjuk. Az óvoda 26 millió 
forint, a közös hivatal 12 millió forint helyi 
támogatás kiegészítésben részesült. Füg
getlenül attól, hogy az iskola fenntartása 
már nem önkormányzati feladat, minden 

évben különböző mértékben kiegészítő 
támogatást nyújtunk a működéshez és az 
iskola belső és külső környezetének javí
tásához. Mint tulajdonosok pályáztunk az 
iskola energetikai korszerűsítésére, ami 
a múlt évben meg is valósult. Együttmű
ködve Gaildorfi testvérvárosunkkal, több 
éve támogatjuk a diákcsere kapcsolato
kat. A képviselő-testület fontosnak tartja 
a helyi hagyományőrző és sportegye
sületek, civil szervezetek támogatását, 
amit 2017-től pályázat útján ítél oda. Az 
idén is várjuk a közösségi szervezetek 
pályázatait, beleértve az egyházi közös
séget is. Közösségépítő tevékenységnek 
tartjuk a település szintű és az egyes 
szervezetek részéről kezdeményezett 
helyi rendezvényeket, továbbá a testvér
városi kapcsolatok ápolását Gaildorf és 
Gyergyóditró településekkel. Ezen a te
rületen az előző években elért színvonal 
megtartását tervezzük. Nagyon fontos
nak tartjuk a településünk külső környe
zetének rendezettségét. A parkok, járdák, 
utak építésére, felújítására nagy gondot 
fordítunk. Ez nem jelenti, hogy egyszer
re mindenhol megvalósulthat minden a 
teljes vertikumában. Ha valahol megújul 
valami, hirtelen jönnek sorban a hasonló 
lakossági igények. Mi az egymásra épülő, 
organikus fejlesztés hívei vagyunk, amit 
fontossági sorrendben valósítunk meg. 
Például a Kossuth utca jelentős forgalma 
indokolta a település teljes hosszában a 
járdák kiépítését, majd összekötöttük a 
két jelentős utat egy helyen úttal és két 
helyen járdával. Ezzel az orvosi rendelő, 
templom, kisbolt, posta, óvoda és busz
megállók a Pátyi és Fő utca felől gyalo
gosan egyszerűbben elérhetők. A költ
ségvetés függvényében a még sorra nem 
vett járda és útszakaszok is folyamatosan 
megújulnak. Ezen túl előfordulhat olyan 
helyzet is, hogy egy rég várt fejlesztési 
lehetőség felülírhatja a már tervben sze
replő fejlesztés megvalósulását. Ha az 
óvoda fejlesztés megvalósulhat az önrész 
előteremtése néhány, még be nem indult, 

kisebb fejlesztést hátrébb tolhat. Tele
pülésünk rendelkezne a fejlesztésekhez 
minden forrással, ha a kintlévőségeink
hez hozzá tudnánk jutni. A kintlévőségek 
behajtása 2018-ban kiemelt feladat. Már 
az elmúlt években is történtek jelentős 
behajtások, de ebben az évben a legna
gyobbakra helyezzük a hangsúlyt. Azt 

meg kell érteni mindenkinek, hogy a helyi 
adók, beleértve az iparűzési adót is, bizto
sítják intézményeink zavartalan működé
sét, a település rendezett megjelenését, 
a fejlesztések forrásainak jelentős részét 
és mindazon szolgáltatásokat, amelyek 
Budajenőt élhető településsé teszik. Az 
adott év költségvetése mindig kihatással 
van a következő év lehetőségeire. Ebben 
az évben az eddiginél is nagyobb hang
súlyt fektetünk minden területen az ész
szerű költségcsökkentő, takarékos gaz
dálkodásra és a lakosok problémáinak 
emberbarát, körültekintő intézésére.

Budai István, polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. JANuÁR 25-I  
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖntés a BuDaKeszi orvosi  
ügyelet FInanszírozásáról 
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatta a Budake
szi orvosi ügyelet színvonalának emelé
sét, és vállalta a többletköltség finanszí
rozását, amely költségekre 2018. évben 
293 109,-Ft-ot biztosított az önkormány
zat 2018. évi költségvetése terhére.

DÖntés nyilatKozat  
elFogadásáról
Budajenő Község Önkormányzat Képvise
lő-testülete úgy határozott, hogy nem tá
mogatja településünkön és az országban 
az ellenőrizetlen, tömeges betelepítést. 
Támogatja a magyar kormány törekvését, 
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a 
Soros elképzelés és a bevándorlást szer
vező Soros-szervezetek ellen.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. FEBRuÁR 15-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
az ÖnKormányzat 2018. évi  
KÖltségvetési renDeleténeK 
megtárgyalása
A Képviselő-testület a polgármester által 
2018. február 14-én beterjesztett 2018. 
évi költségvetési rendeletet a Gazdasági 
és Fejlesztési Bizottság javaslatait is fi
gyelembe véve megtárgyalta. A költség
vetés fő összegeit meghatározta: Bevételi 
főösszeg: 513 918e Ft Kiadási főösszeg: 
513 918e Ft.
Az adóerő-képesség figyelembevételé
vel a központilag támogatott feladatokra 
biztosított keretből megvonásra került 
34 283e Ft. A bevételek-kiadások össze
sítése alapján, a tervezett beruházások és 
fejlesztések mellett is 58 399eFt tartalék 
lett tervezve, ami a beadott pályázatok 
nyerése esetén önrészként felhasznál

ható. A költségvetés részletes adatai a 
honlapon és ügyfélfogadási időben a 
hivatalban megtekinthetők. A képviselő-
testület a 2018. évi költségvetési rende
letét megalkotta.

ÖnKormányzati és szerzőDésen 
alapuló DíjaK felülvizsgálata
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati és 
szerződésen alapuló díjakat felülvizsgál
ta, azokat nem módosítja, a 2017. évben 
megállapítottak szerint fenntartja.

KÖzterület fenntartási  
szerzőDés meghosszaBBítása
A Képviselő-testület a közterület megjelölt 
területein és a téli időszak hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési, fenntartási munkákra 
György Árpád egyéni vállalkozóval kötött 
vállalkozási szerződést 2018. március 1-től 
2019. február 28-ig meghosszabbította.

a BuDajenői német nemzetiségi 
ÖnKormányzattal  
KÖtenDő együttműKÖDési  
megállapoDás felülvizsgálata
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
alapján, változatlan tartalommal jóvá
hagyja a Budajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Budajenő Község Ön
kormányzata között 2015. február 17-
én megkötött együttműködési megál
lapodást.

a magtár szálláshely  
minősítése és engeDélyeztetése
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Magtárban kialakított szálláshelyet az ön
kormányzat fogja üzemeltetni, továbbá a 
szálláshelyet a hegyi menedékház típus 
matracszállás altípusaként minősíti. Az 
igénybevétel díjait az alábbiak szerint ál
lapította meg:

• szállás díja 2 500,-Ft/fő/nap  -  
4 000,-Ft/fő/nap;

• ágynemű használatát az ár tartal
mazza;

• október 15 – április 15-ig tartó idő
szakban +500,-Ft/fő/nap fűtési díjat 
kell fizetni.

A Képviselő-testület felkérte a Polgár
mestert, hogy a Hivatal közreműködésé
vel indítsa el a szálláshely engedélyezte
tési eljárását, készíttesse el a szálláshely 
dokumentumait.

a szocIálIs és a gyermekjólétI 
ellátásokról szóló  
1/2015.(ii.16.) ÖnKormányzati 
rendelet módosítása
A rendelet módosítása két okból vált 
szükségessé. 
1)  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény a helyi önkormányzatra 
is kiterjed, amely alapján köteles az 
önkormányzat az ügyek elektronikus 
intézését biztosítani. Erre tekintettel 
az Ör.-be beépítettük az elektronikus 
kérelem benyújtásának lehetőségét 
biztosító rendelkezést. 

2)  A Pest Megyei Kormányhivatal felhívta 
figyelmünket arra, hogy a jogszabályi 
változások következtében a rendele
tünket módosítani szükséges, mivel a 
rendeletünk családsegítési szolgálta
tást tartalmaz, mely ellátás a család- 
és gyermekjóléti szolgálat keretében 
működtethető. Ennek megfelelően 
Budajenő rendeletéből hatályon kívül 
helyeztük a HÍD által ellátott felada
tokról rendelkező részeket és csupán 
utalunk arra, hogy ily módon látjuk el 
a feladatot.

Budajenő Község Önkormányzat képvi
selő-testülete a rendelet módosítást el
fogadta.

polgármester szaBadságának 
ütemezése
Budajenő Község Önkormányzat Képvise
lő-testülete jóváhagyta a főállású polgár
mester 2018. évi szabadságtervét.

a szavazatszámláló Bizottság 
tagjainaK megválasztása
A Választási eljárásról szóló törvény ér
telmében a 2014-ben megválasztott sza
vazatszámláló bizottsági (továbbiakban: 
SzSzB) tagok megbízatása a következő 

általános választásra megválasztott szava
zatszámláló bizottság alakuló üléséig tart, 
azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdő
dő ciklusra érvényét veszti. Erre való tekin
tettel a Budajenő területén működő SzSzB 
választott tagjait, valamint póttagjait Bu
dajenő Község Képviselő-testületének 
meg kellett választania. A képviselő tes
tület a szavazatszámláló bizottsági tagok 
megválasztásáról határozott.

szavazat-
számláló 

Bizottsági 
(szszB)  
tagok

Csibi Katalin
Magyari László Ferenc

Major Gáborné
Nagy Gábor János
Papp Keve Kadocsa

ujj Dezső
szavazat-
számláló 

Bizottsági 
(szszB)  

póttagok

Püspök Emese
Komár Pál

Hoffer Magdolna
Eidenpencz Aurélia

DÖntés hatásKÖr átruházásról 
útleadások ügyéBen
Budajenő Község Önkormányzat Képvi
selő-testülete a településrendezési esz
közökben meghatározott településfej
lesztési célok megvalósítása érdekében 
felhatalmazta a polgármestert útterület 
önkormányzati tulajdonba való átvéte
le ügyében az önkormányzat teljes körű 
képviseletére, a ingatlanrendezési szerző
dés megkötésére Budajenő Község Ön
kormányzat Képviselő-testületének helyi 
építési szabályzatról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott útszabályozá
sok esetében.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. FEBRuÁR 15-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
javaslat Kitüntetésre  
(március 15.)
A Képviselő-testület nemzeti ünnepünk 
március 15-ei forradalom és szabadság
harc alkalmából Budajenőért Kitüntetés 
adományozásáról döntött.

Beszámoló támogatás  
felhasználásáról
A Képviselő-testület a Tiszta Formák Ala
pítvány támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját, a beterjesztett formában 
elfogadta.
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megköszönte az EMMI jelentős támoga
tását az első két szint megvalósításához. 
Köszönetet mondott a kivitelezés folya
mán konstruktív együttműködéséhez a 
műemlékvédelem szakembereinek és a 
kivitelezőknek. Soltész Miklós államtitkár 
ünnepi beszédében kiemelte milyen fon
tos az épített örökségek megóvása, ami
ben Budajenő bővelkedik, s ennek egyik 
fontos létesítménye a műemlék Magtár. 

A svábok számára mindig fontos volt a 
múltban és a jelenben is a keresztény ér
tékek megőrzése. Az eddig létrehozott 
rendezvény és kiállítóterem, valamint az 
ifjúsági és zarándokszállás, ezt a helyi 
értéket növelik. A Kárpát-medencei nem
zetiségek zarándok és kegyhelyei állandó 
kiállítás, a magtár újonnan kialakítandó 
környezetével együtt olyan funkcionális 
lehetőséget nyújt, ami egyedi ritkaságot 

képvisel az országban. A rendezvényen 
nagy sikerrel felléptek a helyi általános 
iskola énekkara, a Ringlein táncegyüttes 
és a Budajenő-Telki székely társulat szín
vonalas műsoraikkal. Ezután a jelenlévők 
az állófogadással párhuzamosan megte
kinthették a szálláshelyet, a füstmentes 
lépcsőházat és kipróbálhatták Budajenő 
első négyszintes liftjét.

Budai IstvánA magtár szálláshely és akadály
mentes lépcsőház átadása

A 2015-ben induló és az azóta nagy 
odafigyeléssel folyó kiemelt fejlesz

tés a Magtár felújítása új állomáshoz 
érkezett. Február 2án átadásra került 
az immár teljességgel igénybe vehető 
ifjúsági és zarándokszállás. Így a 2016-
ban átadott földszinti rendezvény és 
kiállítóteremmel együtt újabb funkcio
nális lehetőséggel bővült. A harmadik és 

a negyedik szinten folynak a Kárpátme
dencei nemzetiségek zarándok és kegy
helyeinek állandó kiállítását megvalósító 
munkálatok. Ebből elkészült az akadály 
és füstmentes lépcsőház lifttel, valamint a 
teljes tetőfedés és ökörszem ablakok fel
újítása. Az újabb ütem átadásán köszön
tőt mondott Budai István polgármester. 
Köszöntötte többek között a rendezvény 

ünnepi szónokát soltész miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola
tokért felelős államtitkárt, csenger-zalán 
zsoltot a választókerület országgyűlési 
képviselőjét, ritter Imrét a parlament 
német nemzetiségi szószólóját, tircsi 
richárdot az EMMI nemzetiségi főosz
tályvezetőjét és a nagy számban meg
jelent helyi lakosokat. A köszöntőjében 



8 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 9

nek. Ahogy kelt fel a nap és szállt fel 
a köd, sorra került ki a szakácsok kezei 
alól a sok finomság: sült vér, savanyú 
máj volt a reggeli menü. Dél körül már 
vendégek is érkeztek, mire kész lett a 
toroskáposzta, már sok éhes száj várt 
az asztaloknál. Onnantól kezdve folya
matosan sült a flekken, a tepertő, míg 
végül csak megérkezett a legtöbbek 
által várt hurka és kolbász is. Az önkor
mányzat dolgozói árulták a jegyeket, 
az ovi konyha csapata pedig porciózta 
az ételeket. Végül de nem utolsó sor
ban meg kell említeni a gondnoksági 
kollégákat, akik ugyan a háttérben, de 
talán a legnehezebb munkát végez
ték. Nekik köszönhetően mindig volt 
tűz, forró víz és tiszta edény. Bent a 

teremben is jó volt a hangulat, erről a 
vendéglátók mellett a töki zenészek is 
gondoskodtak, pár fiatal még táncra is 
perdült. Idén megtisztelte jelenlétével 
a rendezvényt több szomszédos tele
pülés polgármestere és választókerüle
ti parlamenti képviselő is. Polgármester 
úr meghívására Galidorfból is érkezett 
egy delegáció, akik közül páran már a 
disznó leszúrásától kezdve követték az 
eseményeket a jó hangulatú, vidám be
fejezésig.

Összességében véve egy nagyon 
jól sikerült rendezvénnyel zárult a nap, 
igazán sajnálhatja, aki nem tudott részt 
venni rajta!

marton Krisztina, képviselő

Falu disznótora
Január 27-én már kora hajnalban el

kezdődött a sürgölődés: disznóvá
gásra készült a falu aprajanagyja. Az 
Önkormányzat által szervezett Falu 
disznaja nevű rendezvény az év első 
olyan eseménye, ahol a szomszédok, 
barátok, rokonok összeülhetnek egy 
közös beszélgetésre. Az idei évben egy 
több mint 200 kilós malac esett ennek 
áldozatául. A csapat koránkelő tagjai 
hajnalban háznál szúrták le a malacot, 
a feldolgozás pedig a többi segítő be
csatlakozásával a Hagyományőrzők 
Háza udvarán folytatódott. Gyakorla
tilag ugyanaz a társaság gyűlt össze 
harmadik éve, igy mindenki jól tudta a 
dolgát. Füstölgött az üst, gőzölgött a 
bor, sercegett a zsír, kopogtak a kések 
az asztalon a rutinos kezekben. Mivel 
igen hideg volt, jól esett a társaság
nak egy-egy kupica kóstolóba hozott 
pálinka, amit a falubeli szorgos asz
szonyoknak köszönhető friss pogácsa 
kísért. Bár a többség álmosan érkezett, 
a hangulat hamar vidám lett, hála rész
ben a baráti koccintásoknak, részben 
az összeszokott csapat viccelődésé
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rájából egy kis részletet mutattat be. 
Nemcsak a zenei hagyományt, hanem 
a székely ízeket is megismerhették a 
gaildorfiak, akik Bartos Gyárfás és Vajda 
Károly borjúpaprikását, gulyáslevesét 
és a magyaros flekkent ízlelhették meg 
budajenői szürkebarát kíséretében.  A 
rendezvénysor hétfő délután - a kissé 
szeszélyes időjárás ellenére - több órás 
telet búcsúztató, „farsangi hangulatú” 
felvonulással ért véget. Ebben a helyi 
és környező településeket bemutató 
felvonuló csoportok között, szokásos 
farsangi jelmezükben a Székely Társulat 
is részt vett. 

A delegáció és a Székely Társulat 
kedden indult vissza Budajenőre gaz
dagodva új élményekkel.

csörgő józsefné képviselő

A 82. Gaildorf-i lóvásáron 
(2018. február 09-12.)

Testvérvárosunk „tavaszt váró” ese
ményére, mint az elmúlt évekhez 

hasonlóan, az idén is meghívásra de
legáció utazott Gaildorfba, a lóvásárra. 
A delegáció tagjai: Budai István pol
gármester és felesége, Kompp György, 
Csörgő Józsefné képviselők és Légárné 
Gulyás Rita főtanácsos vett részt.

Ez a többnapos rendezvény fontos 
eseménye a városnak és a környező 
településeknek. A város több részén 
található helyszínek, kis és nagy me

zőgazdasági gépek kiállításával, lovas
bemutatókkal (fogathajtás), ügyességi 
versenyekkel (rönkhúzás), kézműves 
vásárral, hagyományos ételekkel és ita
lokkal, valamint színes kulturális prog
rammal várják a látogatókat. A dele
gáció és a Székely Társulat vezetősége 
vasárnap koszorút helyezett el a teme
tőben az ott nyugvó budajenői svábok 
emlékére. Ezután Zimmermann polgár
mester a városházán fogasát adott a 
delegáció és a Székely Társulat vezetői 

részére. A fogadáson részt vett Gerhard 
Schick Budajenő és Gaildorf díszpolgá
ra és felesége. Testvérvárosi kapcsola
tainknak szélesítése, egymás kultúrá
jának megismertetése fontos célunk. 
Ennek jegyében első alkalommal vett 
részt a gaildorfi rendezvényen meg
hívott vendégként, a Budajenő-Telki 
Székely Társulat. A tánckar vasárnap 
délután a Körhallei fellépésével nagy 
sikert aratott. Összeállított műsoruk 
a székelyek hagyományt őrző kultú
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A magyar kultúra 
napja a Budajenői 
Általános Iskolában

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását Szatmár

csekén. E jeles eseményre emlékeztünk az iskolában, a magyar 
kultúra napján, január 22-én. 2018 Mátyás király éve, ezért lett 
a téma az első második osztályban Mátyás királyról szóló két 
mondának a feldolgozása, illusztráció készítése ezekhez a törté
netekhez. A harmadik, negyedik osztályban a mondákhoz készült 
illusztrációk mellé megpróbálkoztak a tanulók az önálló mese
írással is. A nagyobbak a magyar feltalálókról és tudósokról is 
olvastak, majd egyegy találmányt tablón mutattak be, vagy a 
találmányt készítették el papírból. A díjazásnál értékeltük a kre
ativitást, a munkába fektetett energiát, időt, s ezért volt nehéz 
dolgunk. Sok fantasztikus munka született, s ezeket jutalmaztuk. 

a KülÖnBÖző évfolyamoKon és KategóriáKBan  
az első helyezetteK:
Kókai Anna 1.a, Vajda Georgina 3.a, Marosi-Jeck Zalán 3.a,  
Szabó-Inokay Regő 3.a, Dobay Botond 4.a, Skapér Zsigmond 4.b.
másoDiK helyezetteK: 
Turbéki-Wertán Édua 1.a, Hargitai Lola 3.a, Osztie Katalin 3.a,  
Ozsváth Szonja 3.a.
harmaDiK helyezetteK: 
Németh András 1.a, László Liza 1.a, Temesfői Petra 3.a, Péter Barna 3.b.
Kreatív KülÖnDíjasoK: 
Nagy András 4.b, Kuzbelt Bence 4.b, Vajer Csongor 3.a,  
Heim Anna 1.b, Fodor Réka 1.b, Jeck Viktória 4.b.

A Magyar Kultúra Napján ismét tanulmányi versenyt rendez
tünk a felső tagozatosok számára. A többfordulós vetélkedő 

jó hangulatban telt, bizonyítják ezt a mellékelt fényképek is.

a magyar kultúra napja  
alkalmáBól rendezett

tanulmányi verseny ereDménye:

1.hely:  6. osztály (Siólé)   45,5 pont
2.hely:  7.b (Lekipalik)   40,5 pont
3.hely:  5.a (Emberek)  39 pont
4.hely: 5.b (Konszuéla)  38,5 pont
 7.a (Százlábúak)  38,5 pont
5.hely 8.b (Paradicsomkonzerv)   36 pont
6.hely 8.a  35 pont
7.hely 5.a gyilkos négyes  33,5 pont
8.hely 5.b Jani vitézek  27,5 pont

Budajenő, 2018.01.22.

Interaktív fizika óra
2018. február 16-án, pénteken délelőtt rendhagyó program várta a 

Budajenői Általános Iskola 7.-8. osztályos tanulóit: az MVM Part
ner Zrt. Edukációs Programja látogatott el a Hagyományőrzők Házá
ba, hogy az elektrotechnika és fizika érdekes világát új szemszögből 
mutassa be a diákoknak. Az interaktív program legfontosabb célja az 
volt, hogy a gyerekek megismerjék a legkorszerűbb 21. századi tech
nológiákat, és megértsék, hogy korunk legnagyobb kihívása, a fenn
tarthatóság a mindennapjaik részévé kell, hogy váljon. A bemutató 
kísérletek során az MVM Partner Zrt. fiatal munkatársai látványosan, 
játékos formában, a gyerekek bevonásával szemléltették és ismertet
ték az elektromosság jelenségeit. Az Edukációs Program interaktív 
fizikai kísérletei olyan szórakoztató és tanulságos élményt jelentettek 
a diákok számára, amely révén érthetőbbé, szerethetőbbé és érdeke
sebbé válik majd számukra a fizika világa. Az előadás végén a műszaki 
pálya szépségéről és lehetőségeiről hallhattak tanulóink személyes 
beszámolót az MVM Partner Zrt fiatal munkatársától.

A lehetetlen határán 
– magyar parasportolók – 

Vetítés az iskolában

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Orszá
gos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 

február 22-én, az első Magyar Parasport Napján országszerte isko
lai programokat is rendez. Iskolánk is szeretné méltón, érdekesen 
megemlékezni erről a napról. A pedagógusok és az oktatási intéz
mények figyelmébe ajánlották és tették elérhetővé, letölthetővé a 
„Lehetetlen határán” c. dokumentumfilmet, amely öt sikeres ma
gyar parasportoló (Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok úszó, 
Engelhardt Katalin és Ráczkó Gitta paralimpiai bajnok úszók, Dani 
Gyöngyi paralimpiai ezüst-és bronzérmes vívó, Szekeres Pál három
szoros paralimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes vívó) élettörténetén 
keresztül mutatja be a haza parasport fejlődését. A paralimpia mot
tója: A lélek mozgásban. Ha a lélek mozdul, a szándék, akarat, el
szántság, céltudatosság és az érzelem feltör, a testet mozgásra, cse
lekvésre kényszeríti. De milyen lehet sportolni egy olyan világban, 
ahol a környezet erőteljes ritmust diktál, és törekvése: gyorsabban, 
magasabbra és egyre erőteljesebben? (Forrás: Internet)

A Hagyományőrzők Házában először iskolánk alsó évfolyama 
(2-4.osztály), azt követően pedig a felső tagozat diákjai nézhették 
meg a dokumentumfilmet. A pedagógusok előzetesen beszélgettek 
a gyerekekkel a témáról, és készítették fel őket a filmben látottakra. 
Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élőkre, megtanuljuk 
elfogadni a másságot és hangsúlyozzuk a társadalmi felelősségvál
lalás fontosságát. 

pappné polacsek orsolya, pedagógus

Iskolai farsangi bál
Hagyományainkhoz híven gyönyörű, fehér báli ruhás hölgyek és 

elegáns fiatalemberek keringőjével kezdődött az idei farsangi 
mulatság a budajenei tornacsarnokban 2018. február 9-én délután. 
Rendhagyó módon idén két nyolcadik osztály varázsolta el a kö
zönséget, a 8.a, Beliczky Ernesztina tanárnő, a 8.b pedig Kristály 
Szilvia tanárnő irányításával készült koreográfiájával. Barna macik, 
fogat mosó mókusok, félelmetes kalózok, fitneszező báránykák, 
marcona katonák, skót táncosok, indiánok, sakkfigurák, Pál utcai 
fiúk perdültek táncra. A hatodikosok műsorában Jósti álmának sze
replői elevenedtek meg. A 7.a osztály tagjai egyenesen a Vidám 
Alkony nyugdíjas otthonból érkeztek, hogy kis orvosi segítséggel 
újra fiatalnak érezhessék magukat. Fantasztikus produkciójukat 
Heitler Tünde és Engler Rudolf diákok tanították be. A fergeteges 
műsorfolyamot a 7. b osztály vidám tánca zárta. A tanárok megle
petés fellépését minden évben kitörő örömmel fogadják a gyere
kek, így az idei produkció megismétlését is vastapssal követelte a 
közönség. A Szülői Szervezet lelkes tagjai idén is kitettek magukért, 
nemcsak a pazar kínálatú büféről gondoskodtak, de az ő kezük 
munkáját dicsérte a látványos dekoráció is. Köszönjük a rengeteg 
tombola ajándékot is, amellyel nagy örömöt szereztek a szeren
csés nyerteseknek. Magyar táncház várta a néptánc kedvelőit, akik 
Dalosné Kovács Györgyi, a Pántlika Gyermektánccsoport vezetőjé
nek irányítása mellett élő zenére mulathattak. A gyerekek többsé
ge azonban az estét záró buli várta, ahol 21 óráig szólt a zene, és 
együtt ropta a táncot kicsi és nagy.
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drog-prevenciós 
előadás az iskolában

Ez az előadás szerintünk nagyon hasznos volt, mert ráébresztett 
a világ veszélyeire, hogy mit szabad és mit nem. A saját éle

tedről te magad dönthetsz, hogy melyik utat választod. Felhívta 
a figyelmünket arra, hogy a drogok a hétköznapi életben is min
denhol megtalálhatóak. A sorsod a te kezedben van.

plés Boglárka és szabó luca

Nagyon tanulságos volt az előadás, mert egy tapasztalt rend
őrnő tartotta, aki már találkozott hasonló esetekkel, és azo

kat mesélte el nekünk. Számunkra érdekes volt, mert lassan már 
aktuális a téma az életünkben. Színes és érdekes prezentációval 

kísérte az előadást, bemutatva a 
drogok által okozott károsodás 
folyamatát. Kérdéseinkre is választ 
kaphattunk, néha képek formájá
ban. Megtudhattuk azt is, hogy a 
drogokat többféleképpen lehet 
megtalálni és bevenni. A kábító
szer hatása alatt lévő emberek 
nincsenek maguknál, így bármire 
képesek. Éppen ezért igyekeznek 

megvédeni minket és szervezetünket is ezektől a káros dolgok
tól. Elhangzott egy mondat, amely létfontosságú is lehet: „Az éle
ted a te kezedben van, te döntöd el, hogy melyik utat választod!”

Bárány réka és meregyán-tóth zsófia

Kikből lesz a 
cserebog(l)ár?

Tehetséges fiatalok rajzaiból, festményeiből nyílt kiállítás a 
Gazdagréti Közösségi Ház galériájában. A főként 18 év alatti 

kis művészek közül a legfiatalabb Kókai Boglárka, a Budajenői Ál
talános Iskola 5.a osztályos tanulója. A kiállítást Várkonyi György 
grafikus, a lányok grafika tanára nyitotta meg február 23-án. Bogi 
két évig a Kiss Zenede festészet szakán tanult, múlt évtől Vár
konyi György és Hegyaljai Tünde népi iparművész tanítja, segíti 
munkájában. Holub Holda, Kókai Boglárka, Németh Luca, Simon 
Anna, Szabó Csenge, Szabó Panna és Varga Evelin műveit már
cius 19-ig láthatjuk a Rét Galériában. Gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk nekik a jövőben is! 

nemzetiségi hét 
az óvodában 

január 15-19.

Immár ötödik éve az óvodában, hogy nemzetiségi hetet tartot
tunk. Meghívott vendégünk volt Herb József, a német nem

zetiségi önkormányzat elnöke. A héten koncentráltan irányult a 
figyelem a sváb hagyományok megismerésére. A hét folyamán 
a csoportok, szülők segítségével kiállítást rendeztek be, ahová a 
sváb ruhák mellett, régi népi hasz
nálati és dísztárgyak is érkeztek. Pl.: 
keresztszemes falikép, díszes keret
ben; mákdaráló; csigatészta készítő; 
rézmozsár; kávédaráló; szenes va
saló; rádió; családi fotók; könyvek; 
rózsafüzér stb. Próbálták kitalálni a 
gyerekek, mit mire használtak elő
deink. Így lett a régi rádióból, mik
rohullámú sütő; a vasalóból, kályha; 
a mozsárból harang és hasonlók… 
A vizualitás keretén belül kékfestő 
mintázással ismerkedhettek a gye
rekek.  A Pillangó kiscsoportban 
sötétkék kartonból kivágott inget 
és szoknyát díszítettek a gyerekek 
fehér festékbe mártott szögnyom
dával. A Micimackó kis-középsős gyerekek kék textilfestékkel 
nyomdáztak vászontáskára. Bambi nagy-középső csoportban 
hűtőmágnest készítettek, a Misi mókus csoportosok kékfestő 
mintákat nyomdáztak, illetve gyurmából készítettek edényeket. 
Csütörtökön az Álomzug Társulás „Süssünk, süssünk valamit” 
című előadását nézhették meg a gyerekek. Az egyszemélyes 
színház elénk varázsolt egy eredeti sváb konyhát régi berendezé
si tárgyaival együtt, a zsírosbödöntől a hokedliig, a cserépszűrő
től a régi rádióig, amiről a gyerekek először azt gondolták mikro
hullámú sütő. Tóth Krisztina előadóművész magyar, sváb, német 
kifejezésekkel átszőtt történetei hangos nevetéssel töltötték meg 
a csoportszobát. A nemzetiségi hét a Misi mókus nagycsoportos 
gyerekek táncával ért véget. Sváb ünnepi viseletben adták elő 
erre az alkalomra tanult sváb táncaikat és körjátékaikat, majd kö
zös táncba hívták a kisebbeket is. Nemzetiségi hetünk nem lett 
volna teljes a konyhás nénik munkája nélkül, akik nagy odafigye
léssel minden napra megörvendeztettek bennünket finomabb
nál-finomabb hagyományos sváb ételekkel. Ismét egy felejthe
tetlen és nagyon izgalmas hetet töltöttünk el együtt a Budajenői 
Óvodában. A nemzetiségi önkormányzatnak köszönjük az üdítő
ket és süteményeket, melyet a gyerekek jóízűen fogyasztottak el!

éhleiter tünde

„ébredezik már a medve, álmos szemét törölgetve. 
Busa fejét nagy gond nyomja, nincsen néki rádiója. 
így, hát honnan tudja meg, meddig tart még a hideg?”

mackó hét a Misi 
Mókus csoportban

Február 2-án, a népi hiedelem szerint a téli álmából ébredező 
medve előjön a barlangjából. Ha süt a nap és meglátja az ár

nyékát, akkor hosszú tél várható, ha azonban borús időre ébred, 
vége a téli időjárásnak, és már közel 
jár a tavasz. A jeles naphoz köthetően 
ennek a hagyománynak a jegyében 
telt a hét óvodánk Misi Mókus cso
portjában. Minden a macikról szólt. 
A csoportba hozott plüss macikkal 
bejártuk az egész világot. Felkerestük 
a mackó rokonokat. Mindeközben so
kat meséltünk, verseltünk, énekeltünk, 
táncoltunk, tornáztunk és mókáztunk. 
Mézes finomságot nyalogattunk, mé
zes gyümölcsturmixot ittunk. A gyerekek játékos formába sa
játíthattak el a fontos tudnivalókat a mackókról. Hol élnek, mit 
esznek, mik a jellemző külső jegyeik. Miért kell őket óvni, védeni. 
Beszélgettünk arról, hogy vajon olyanok e a természetben, mint 
a mesékben. A hetet lezárva megállapítottuk, hogy bizony nem 
is lehetne borúsabb az idő. Így bizakodhatunk abban, hogy nem 
sokára itt a tavasz. A legfontosabb értéke mégis az volt mackó 
hetünknek, hogy ezen a nagy utazáson együtt vettünk részt.

Bernáth mihályné misi mókus csoportos óvodapedagógus

nyílt napok 
a Bambi csoportban

január 22-25.

Hagyományainkhoz híven idén is betekintést nyerhettek a szü
lők a Bambi csoportosok mindennapjaiba. A csoportszoba 

minden reggel zsúfolásig megtelt az érdeklődő szülőkkel, nagy
szülőkkel. Hétfőn a német nyelvvel ismerkedtünk játékos formá
ban. Állatokat csoportosítottunk és németül is megbeszéltük, 
melyik hol talál télen élelmet és menedéket. A „bemutatkozós” 
játékban bátran részt vettek a gyerekek, sokan már önállóan is 
elmondják a pár soros mondókát. Visszhang játékkal gyakorol
tuk képek segítségével a jeleiket, többen már a csoporttársakét 
is felismerik, megnevezik. A foglalkozást egy verssel zártuk, min
denki vidáman utánozta a játékos mozdulatokat és jelképesen 
megetettük közösen az éhező kismadarakat. Kedden a zeneovi 

és szerdán a néptánc foglalkozások is nagy érdeklődés mellett 
zajlottak. A tánc végén mindenki megtáncoltatta az anyukáját - 
apukáját. Csütörtökön Kriszta nénivel kirándulni indultak a gyere
kek a közeli erdőbe. A remekül felépített foglalkozás elvarázsolta 
a gyerekeket, lelkesen vettek részt a tevékenységben. Szólánccal 
összegyűjtötték mi mindent kell magukkal vinniük az útra aztán 
bejárták keresztbe- kasul a csoportszobát. Végül az erdőbe meg
érkezve találtak egy hatalmas kesztyűt és eldramatizálták a kesz
tyű mesét. A foglalkozás egy vidám, a szülőkkel közös, tánccal 
zárult, mely méltó zárása volt egy igazán jó hétnek.
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Micimackó nyílthét 
Ismét elérkezett a hét, amikor betekintést nyerhetnek a szülők, 

óvodás gyermekeik hétköznapjaiba. A csoportban összegyűlt 
felnőttek, izgatottan várták, hogy láthassák, gyermekeik mennyit 
fejlődtek egy év alatt. A hét a megszokott rend szerint telt, a far
sang jegyében. Hétfőn Erika óvó nénivel hangolódtak a gyerekek a 
farsangi mulatságra. A szőnyegen összegyűlve beszélgettek, hogy 
vajon miről is szólhat a farsang, miért öltözünk be mindenféle mas
karába, álarcba. Verseltek, mondókáztak, énekeltek, dramatizáltak, 
ahol megmutatkozott mennyire ügyesek a Micimackó csoportos 
óvodások. A mese után, Erika néni az asztalhoz invitálta a lelkes 
gyerekeket, hogy díszes farsangi álarcot készíthessenek. Az asztal 
tele volt megannyi csillogó-villogó kiegészítővel, tollal, csillámpo
ros ragasztóval, az álarcok díszítéséhez. Egy asztal kevésnek is bizo
nyult. Amíg az elkészült álarcokon megszáradt a ragasztó, addig a 
gyerekek jelmezbe bújva táncolhattak a szőnyegen. A foglalkozást, 
egy közös tánccal, énekkel zárta a csoport. Kedden, Klári néni kö
tötte le nem csak a gyerekek figyelmét, de a szülőkét is, a ritmikus, 
változatos képességfejlesztő zenei játékaival. A nyílt hét, szerdai 
napon a néptánc bemutatóval zárult, ahol Györgyi és Tünde néni 
mutatott ízelítőt, a táncos foglalkozásokból. A gyerekek a csárdás 
lépések gyakorlása mellett, tapsoltak, daloltak, forogtak, pörögtek. 

kiszézés az óvodában
„haj, ki kisze, haj! gyüjj be sódar, gömböce!
  Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
  haj, ki kisze, haj! gyüjj be sódar, gömböce!

  haj, ki kisze, haj! süss ki fényes napocska!
  Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!
  haj, ki kisze, haj! süss ki fényes napocska!”

Hagyományainkhoz híven, a farsangi időszak 
utolsó napján, Húshagyó kedden, ismét Ki

sze babát készítettünk az óvodában, melyet a 
Misi Mókus csoportos gyerekek dalolva vittek 
csoportról csoportra, jelezve azt, hogy elérke
zett a nagy nap, a téltemetés napja.  Ruhájá
ra az óvónénik segítségével rákerültek azok a 
rossz, vagy szomorú dolgok, melyektől a téllel 
együtt szeretnének megszabadulni ebben az 
esztendőben. Az időjárás megtréfált bennün
ket. Nem tudtuk elégetni Kisze babánkat. A 
Micimackó csoport öltözőjében, jókedvű kö
zös énekszó kíséretében lelocsoltuk. Ezzel jel
képezve azt, hogy már nagyon várjuk a tavasz 
meleg sugarait és a ránk váró új élményeket. 

Bernáth mihályné, óvodapedagógus

tavaszváró  
Katáng koncert

Farsang farkán vendégül hívtuk a Hagyományőrzők Házába a 
Katáng zenekart. Jártak már nálunk, a gyerekek közül is töb

ben ismerik a kicsik és nagyok bevonásával mulattató, gyermek
verseket megzenésítő zenekart, melyek megmozgatják a részt
vevők fantáziáját. A dalokon keresztül a természet szeretete, a 
minket körülvevő világgal való összhang szólal meg, mely elvek 
óvodánkban vezető szerepet játszanak. Köszönjük óvodánk ala
pítványának, hogy lehetővé tette a program megvalósulását, és 
ovisaink ismét egy vidám, tartalmas rendezvényen vehettek részt.

vén erika , óvodapedagógus

Tisztelt szülők!
tisztelt BuDajenői polgároK!

Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák az „A 
budajenői óvodásokért” Közhasznú Alapítványt! Az Alapít

vány az általa kezelt összegből továbbra is az óvodások részére 
szervezett programokat finanszírozza, illetve eszközbeszerzése
ket valósít meg, ezekkel is támogatva a nevelési-oktatási célok 
megvalósulását. Az így felajánlott összegek felhasználásáról az 
Alapítvány éves beszámolójában adunk számot. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra a fontos változásra, mely 
szerint az idei évtől az alkalmazottak többségének adóbevallá
sát a NAV készíti! Ez azt jelenti, hogy az 1%-ról való rendelkezés 
egy picit bonyolultabbá vált, mint a megelőző években volt, ezért 
kérjük, figyeljék és keressék a NAV tájékoztatóját, amely segítsé
get nyújt abban, hogyan tudnak az 1 % felajánlásról rendelkezni!

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:
A budajenői óvodásokért Közhasznú Alapítvány

aDószám: 18718623-1-13

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma, az óvoda dolgozói és a gyerekek

Farsangi mulatság 
az óvodában

Idén is elérkezett a nap, amelyet a legjobban vár minden gyerek, 
a Farsangi mulatság napja. A felnőttek éppoly lelkesen készül

tek már hetek óta erre napra, mint a gyerekek. A farsang remek 
alkalom arra, hogy kicsit más bőrébe bújhassunk és vidám mula
tozással kergessük el a telet. A négy csoport a délelőtt egy részét 
együtt töltötte. Bemutatták egymásnak a jelmezeket, elénekelték 
a tanult farsangi énekeket, verseket. A színes forgatagban voltak 
hercegnők, királyok, lovagok, kalózok, szuperhősök és különböző 
állatok is. Az óvó nénik előadtak egy mesét, melynek osztatlan 
sikerét hangos nevetés és taps jelezte a gyerekek között. A mese 
végén kezdetét vette a közös táncos mulatság. Kicsik és nagyok, 
felnőtt és gyerek együtt ropta a táncot. A közös program végén 
mindenki a saját csoportjában folytatta a farsangolást. Tánccal, 
jelmezbemutatóval, versenyjátékokkal folytatódott a délelőtt. 
Idén sem maradhatott el a jellegzetesen farsangi étel, a fánk, 
amivel a konyhás nénik örvendeztették meg a gyerekeket. Re
méljük mulatozásunkkal elijesztettük a borús telet és hamarosan 
sok napsütéssel érkezik a várva várt tavasz.

mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

KÖrzeti megBízott

HORVÁTH ÁDÁM
 renDőr főtörzs-őrmester

tel.:  30/444-6211

fogaDóóra: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BejelentKezés: 
23/450-007

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok kivételével 
 minDen hónap 2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők Házában 16.00 órakor.



18 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 19

Ica néni 80
A kézimunka hímző szakkör tagjaival 

együtt a polgármester köszöntötte 
Farkasinszki Ferencné Ica nénit 80. szüle
tésnapja alkalmából. Ica néni hosszú ideje 
szervezi és irányítja sok szeretettel a Bu
dajenői kézimunka szakkört, akik számos 
kiállításon tettek bizonyságot ügyessé
gükről és a helyi folklór kultúrát közvetí
tő, maradandó értékekről. Isten éltesse jó 
egészségben!

Farsangi felvonulás
 

A hagyományokhoz híven az idén 
február 3án rendeztük meg a 

Téltemetést a farsangi felvonulás
sal. Ezt az eseményt színesítette a 
Gyergyóditróból érkezett Hagyomány

őrző Csoport, akiket az Önkormányzat
tal együtt fogadtunk. Ők voltak a feb
ruár 2-án átadott, felújított Magtár első 
emeleti igényesen berendezett szállás
hely első vendégei. 

A farsangi menet délután 15 órai 
kezdettel a Magtár előtti térről indult 
a finom csöröge, farsangi fánk, forralt 
bor és forró tea elfogyasztása után, a 
vendégekkel együtt, a törökök hangos 
ostor csattogtatásával. A szép számú 
közönség az idén is láthatta az elma
radhatatlan kövér Konc királyt, a vézna 
Cibere vajdát, akik összecsaptak, hogy 
ki uralkodjon az elkövetkező időben. 
A menet a Fő utcán haladt végig, ahol 
nem hiányozhatott a menyasszony, a 
vőlegény, a boszorkány, a halál a kaszá
jával, a kutyafogók, cigányasszonyok, 
ördögök, sirató asszonyok, a pap és 
természetesen az égetnivaló Illyés sem. 

A Hagyományőrzők Háza előtt hosz
szú asztalokon sorakoztak a finomabb
nál finomabb falatok kolbász, szalonna, 
szalámi, zsíros kenyér, töpörtyűkrémes 
kenyér, savanyú káposzta, sütemények 
sokasága a kürtöskaláccsal bezáró
lag. Végül Konc királyt legyőzte Cibere 
vajda, elégettük Illyést és kezdődhet a 
nagyböjt. Ez a nagyszerű délután meg
alapozta az esti bál hangulatát is. A 
bált Budai István polgármester nyitot
ta meg, majd a Ditrói Hagyományőrző 
Csoport előadása következett. A haj
nalig tartó mulatság most is mindenki 
megelégedésére nagyon jól sikerült.

újév köszöntés  
a Hagyományok házában

Idén január 29-én ismét együtt köszönt
hették az újesztendőt azok, akik szeretik a 

népzenét és néptáncot. Ehhez a lehetőséget 
most is a Pántlika együttes és a Kiss zene
de növendékei, valamint tanáraik, Dalosné 
Kovács Györgyi, Kovács Tünde és Rossa Le
vente, biztosították. A tavalyihoz hasonlóan 
tánccal, hangszerekkel és énekekkel készül
tek a gyerekek, mindnyájunk nagy gyönyö
rűségére. Külön öröm volt, hogy a Pántliká
sok majd’ minden táncához Rossa Levente 
és tanítványai húzták a talpalávalót.

Az este a lányok üveges táncával kez
dődött, majd a zenészek következtek, 
Galga menti összeállításukkal. Mindkét 
gyerekcsapat nagyon vidáman és bátran 
kezdett. utánuk a Szederinda énekegyüt
tes lépett a színpadra Zempléni dalcsokrá
val. Jó volt hallgatni, ahogy néhány kislány 
hangja betölti az egész termet. Őket ismét 
a Pántlika követte, ezúttal a fiúkat láthat
tuk botos táncukkal. A legénykék együtt és 

egyenként is megmutathatták, mit tudnak. 
Ezután moldvai zenékre pezsdülhettünk fel 
a zenészek segítségével, majd Dalos Áron 
varázsolt el minket mulatságos székely me
séjével. Az utolsó blokkban a lányok Heve
si dalokat énekeltek, majd újabb zenekari 
muzsika után a Zempléni táncok zárták az 
előadást. Ezt követően kicsit szusszantak 
az előadók, addig kicsik és nagyok segéd
keztek a székek elpakolásában, majd elkez
dődött a táncház. Talán még a tavalyinál is 
többen voltunk, az egész fiataltól az egész 
fiatalos idősekig mindenki beállt a táncba. 
Sajnos nem maradhattunk egész éjszaka, 
de az est sikerét mutatja, hogy a végén ala
posan kipirult, kicsit szuszogó, de nagyon 
vidám társaság távozott a helyszínről.

Hálásan köszönjük a szervezőknek és a 
fellépőknek, ismét nagyszerű estét tölthet
tünk együtt a jóvoltukból. Reméljük jövőre 
is találkozunk!

fodor Dorottya

karitász 
hírek 
2017.

A Budajenői Karitászcsoport idén is 
meghirdeti Húsvéti adománygyűj

tő akcióját. Március 5-18. között kérjük 
kedves támogatóinkat, hogy pénzbeli 
adományukat a templomban, a Gyárfás 
boltban, illetve a Kisboltban kihelyezett 
perselybe helyezzék el, amivel rászoruló 
családjainknak szerezhetünk örömet.  

segítünk

szóval,

tettel,

szeretettel 

Budajenői 
karitászcsoport
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Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 

1848-49 évi forradalom és szabadságharc 
alkalmából 2018. március 15-én, csütörtökön 9.30 órakor tartandó 

ünnepi megemlékezésre. 

Helyszín: 

Program: 

Általános Iskola tornaterme 

Himnusz. 
Ünnepi beszédet mond Budai István polgármester. 
Budajenőért kitüntetés átadása. 
Általános iskolások műsora. 
Szózat. 
Koszorúzás a templom előtti hősi emlékműnél. 
Ünnepi szentmise a Szt. Péter és Pál templomban. 

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat 2018. március 13-án, kedden, 1200 óráig 
az Önkormányzat Hivatalában személyesen vagy telefonon a 26/371-068 számon, 

illetve a titkarsag@budajeno.hu címen írásban jelezhetik. 


