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Nem mindennapi eseményen vehettek 
részt a település polgárai 2019. február 

19-én. Ezen a napon ünnepélyes keretek kö-
zött tettük le az új 6 csoportos óvoda alapkö-
vét. Ezzel egy közel egy évtizedes álom meg-
valósulása kezdődött meg. Az előzetes tervek 
alapján az épület ez év decemberére készül el. 
A használatbavételi engedélyek beszerzését, 
az átköltözést és a hiányzó bútorok, eszközök 
megvásárlását követően körülbelül egy év le-
forgása után, 2020 tavaszán-nyarán gyermek-
kacajjal népesülhet be az új intézmény. Ezúton 
is köszönjük az Önkormányzatnak, Polgár-
mester úrnak és a megvalósuláson munkál-
kodó szakembereknek, hogy nem adták fel a 
reményt és fáradhatatlanul azért küzdöttek, 
hogy ez a projekt létrejöjjön. 

Az új óvoda a törvényi előírásoknak meg-
felelő számú és méretű helyiséggel nyitja meg 
kapuit. A tágas, világos csoportszobákon kívül, 
tornaszoba, sószoba, logopédia-fejlesztő szo-
ba is a gyerekek megfelelő fejlesztését, játékos 
tanulását segíti majd elő.

Célunk, hogy jelenlegi óvodánk jó hírnevét 
az új épület falai között is tovább öregbítsük. 
A növekvő csoportszám ellenére családias 
légkörét, kistelepülési hangulatát, nyugalmát 
meg tudjuk őrizni.

Évek óta problémát jelent az óvodapeda-
gógus hiány. Nemcsak a mi óvodánkban, de a 
környező településeken, sőt országos szinten 
is egyre nehezebb az álláshelyeket betölteni. 
Német nemzetiségi óvoda lévén ez különösen 
nagy kihívást jelent számunkra. Bízom benne, 
hogy a megépülő magas színvonalú, jól fel-
szerelt, minden igényt kielégítő új intézmény 
csábitó lesz a munkahelyet kereső kollégák-
nak. Emellett az Önkormányzat is külön jutta-
tásokat biztosítva próbálja itt tartani és von-
zóvá tenni óvodánkat az óvodapedagógusok 
körében.

Kislétszámú nevelőtestületünk két óvo-
dapedagógusa szakvizsgával rendelkezik 
(óvodavezetői; tehetséggondozó), egy fő te-
hetségfejlesztő képzésen vesz részt jelenleg. 
Logopédusunk gyógypedagógiai szakterüle-
ten szerzett szakvizsgát. Logopédiai szakiránya 
mellett oligofrénpedagógusi (értelmileg, tanu-
lásban akadályozott gyermekek ellátása) vég-
zettséggel is rendelkezik.  Három fő átesett a 
pedagógus-minősitésen, logopédusunk már-
cius közepén minősül.

Kolléganőimnek köszönöm, hogy a meg-

növekedett terhelés, a helyettesítések ellenére 
munkájukat maximális odafigyeléssel, megfe-
lelő tervezést és előkészítést követően, a játék 
fontosságát szem előtt tartva a gyermekek 
életkori és egyéni sajátosságait figyelembe 
véve végzik. Köszönet illeti a gyerekeket és a 
szülőket is, akik mérhetetlen toleranciával vi-
selik a fennálló helyzetet. 

Nevelő-oktató munkánk alapját most és 
a későbbiekben is a magyar-német hagyo-
mányápolásra épülő Pedagógiai Programunk 
adja. A település adottságait, a természetes 
és épített környezet lehetőségeit kihasználva 
tervezzük, szervezzük foglalkozásainkat. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a cselekvéses tanulás, 
megtapasztalás biztosítására a tanítási-tanulá-
si folyamatok során. 

A hagyományápolás mellett fontos helyet 
és szerepet kap óvodai nevelésünkben az 
egészséges életmódra nevelés megalapozá-
sa. A mindennapos mozgás, a szabad levegőn 
való játék, séták és kirándulások nagy jelentő-
séget kapnak a csoportok napirendjében. A 
főzőkonyhánknak és a szülőknek köszönhető-
en minden nap fogyasztanak a gyerekek friss 
gyümölcsöt, időnként gyümölcslevet, aszalt 
gyümölcsöt, vitaminsalátát készítenek közö-
sen a gyerekek az óvodapedagógusok, dajkák 
irányítása mellett. Óvodánk nagy előnye a sa-
ját főzőkonyha, ennek köszönhetően minősé-
gileg és mennyiségileg is megfelelő étel kerül 
a gyerekek tányérjába. 

Foglalkozásaink témájához, Programunk 
célkitűzésének megvalósulásához szorosan il-
leszkedve szervezünk különböző intézményen 
kívüli programokat (színházlátogatás, Vadas-
parki kirándulás, múzeumlátogatás), vendég-
előadókat hívunk óvodánkba (Planetárium, 
zenés koncertek, fogászati előadás, bábelő-
adások). Ezen programok finanszírozását nagy 
százalékban óvodánk alapítványának köszön-
hetjük. Az alapítvány segítségével folyama-
tosan bővítjük tornaszereinket, amelyeket a 
tágas, új tornaszobában hatékonyabban ki is 
fogunk tudni használni.

Az Önkormányzati eszközbeszerzés-finan-
szírozás mellett nagy segítséget jelent óvo-
dánknak a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatása. A Nemzetiségi Önkormányzattal 
kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk, egymás 
rendezvényein részt veszünk.

Nevelőmunkánk során a legfontosabb 
partnerünknek a családot tekintjük. Igyek-

szünk megismerni, felmérni a velünk szemben 
támasztott igényeiket, elvárásaikat, a Pedagó-
giai Programunk irányelveit szem előtt tartva 
ezekhez alkalmazkodni. Lehetőségeinket fi-
gyelembe véve jelenleg különfoglalkozások 
keretein belül néptánc, zeneovi foglalkozáso-
kat, hit- és vallásoktatást, kézműves tevékeny-
séget, gyermek jógát kínálunk a gyerekeknek.  
Óvodánkban a nevelési év során több alka-
lommal lehetőséget biztosítunk a szülőknek, 
hogy betekintést nyerjenek hétköznapjainkba, 
részesei legyenek a tevékenységeinknek (csa-
ládi napok, karácsonyi teadélután, óvodások 
tavasza, évzáró, ballagó nagycsoportosaink 
búcsúztatása). Az első ilyen alkalom, amikor 

a szülő gyermekével közösen ellátogathat 
hozzánk az úgynevezett „óvodába hívogató” 
délután, ahol kicsi és nagy megismerkedhet 
az óvodával, óvodapedagógusokkal és a dajka 
nénikkel. Ez a nyílt nap ebben az évben április 
26-án lesz, amit május 13-17-ig az óvodai be-
iratkozás követ majd.   

A családokkal való kiemelkedően jó kap-
csolatunkat tükrözi a munkájára nagyon igé-
nyes, nagyon aktív SzÓSz (Szülők Óvodai 
Szervezete) közösségünk, akik számos prog-
ramunk megvalósításában segítenek. Magas 
színvonalú, faluszintű rendezvényeket szervez-
nek a családoknak, mindezzel támogatva az 
óvodán kívüli kapcsolatok elmélyítését is. Óvo-
dánk mindennapi életét úgy próbáljuk kialakí-
tani, hogy a gyerekek szeretetteljes, biztonsá-
gos környezetben, az életkori sajátosságuknak 
és egyéni képességeiknek megfelelő, játékos, 
fejlesztő tevékenységekben vehessenek részt. 
Érezzék jól magukat, örömmel lépjék át nap, 
mint nap az óvoda kapuját. Kellemes élménye-
ket, emlékeket vigyenek magukkal tőlünk.

Benka Krisztina, óvodavezető

Megkezdődött 
egy álom megvalósulása…

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019.  
JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
2019-2023 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 
ELFOGADÁSA
Ahhoz, hogy az önkormányzat részt tud-
jon venni pályázatokon, elengedhetetlen 
az esélyegyenlőségi program megléte. 
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019-
2023 közötti időszakra vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot 2019. január 
1-től kezdődő hatállyal elfogadja.

HAGYOMÁNYŐRZŐ TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
MEGALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete támogatja, hogy Kemény 
Ambrus kezdeményezése alapján meg-
alakításra kerüljön Budajenőn egy hagyo-
mányőrző tűzoltó egyesület. Az egyesület 
megalakítása esetén ingyenesen haszná-
latba adja a megszűnt önkéntes tűzoltó 
egyesület által, az önkormányzat birtokába 
visszaadott tűzoltó autót és egyéb eszkö-
zöket, amit az Önkormányzat igénye alap-
ján a rendezvényekre biztosítani köteles. 

EGÉSZSÉGÜGYI MEGÁLLAPODÁS  
JÓVÁHAGYÁSA
Önkormányzatunkat megkereste a Biator-
bágyi Egészségfejlesztési Iroda, amely té-
rítésmentes egészségmegőrző, betegség-
megelőző tevékenységeket végez, illetve 
koordinál Budakeszi járás településeinek 
lakossága számára. Ezen célok eléréséhez 
együttműködést kezdeményeztek a járás 
önkormányzataival. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert, hogy aláírja 
az erre irányuló együttműködési megálla-
podást a Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft.-vel.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019.  
FEBRUÁR 14-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉG-
VETÉSI RENDELETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA
A Képviselő-testület, a polgármester által 
2019. február 13-án beterjesztett 2019. 

évi költségvetési rendeletet a Gazdasági 
és Fejlesztési Bizottság javaslatait is figye-
lembe véve, megtárgyalta. A költségvetési 
főösszegünk a tavalyi évhez képest jelen-
tősen megnövekedett az óvoda beruhá-
zásra tekintettel, mind a bevételi és kiadási 
főösszeg: 1 095 626e Ft. A település magas 
adóerő-képességére tekintettel a közpon-
tilag támogatott feladatokra biztosított 
keretből megvonásra került 40 086eFt. Az 
óvoda 262 millió forintos önrésze részben 
a tavalyi tartalékból, részben fejlesztési hi-
telből (120 millió Ft) kerül finanszírozásra, 
emellett az idei esztendőben egyéb beru-
házás a költségvetésben nem került ter-
vezésre, leszámítva a kisebb kátyúzásokat, 
útjavításokat. A költségvetés részletes ada-
tai a honlapon és ügyfélfogadási időben a 
hivatalban megtekinthetők. A képviselő-
testület a 2019. évi költségvetési rendeletét 
megalkotta.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERZŐDÉSEN 
ALAPULÓ DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az önkormányzati és szer-
ződésen alapuló díjakat felülvizsgálta, azo-
kat 2019. március 1. napjától az alábbiak 
szerint módosítja:
A magtár földszinti rendezvényterme, 
valamint a hagyományőrzők háza tekin-
tetében:

Hagyományőrzők 
Háza

Magtár
Egész 
épület Kisterem

a. 4 órán 
belül  

(Ft/óra):
5.000,- 2.500,- 5.000,-

b. 4-8 óra 
között 

(Ft/alka-
lom):

30.000,- 15.000,- 30.000,-

c. 8-24 
óra 

közötti 
időtar-
tamra  

(Ft/alka-
lom):

60.000,- 20.000,- 60.000,-

A magtár szálláshely (hegyi menedékház 
típus matracszállás altípusaként minősítve) 
díját az alábbiak szerint állapítja meg:
o szállás díja
	 ágynemű igénybevételével  

5 000,-Ft/fő/nap;
	 ágynemű igénybevétele nélkül  

3 000,-Ft/fő/nap
o október 15 – április 15-ig tartó idő-

szakban +500,-Ft/fő/nap fűtési díjat 
kell fizetni;

Fenti nettó összegeket további  
+18%-os áfa terheli.

KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS 
MEGHOSSZABBÍTÁSA
A Képviselő-testület a közterület meg-
jelölt területein nyári és a téli időszak 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési, fenn-
tartási 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 alap-
ján, változatlan tartalommal jóváhagyja 
a Budajenői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Budajenő Község Önkormány-
zata között 2015. február 17-én megkötött 
együttműködési megállapodást.

POLGÁRMESTER SZABADSÁGÁNAK 
ÜTEMEZÉSE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta a főállású polgár-
mester 2019. évi szabadságtervét.

TELEKHATÁR RENDEZÉSI KÉRELEM  
ELBÍRÁLÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta a Budaje-
nő, Kossuth Lajos u. 53. szám alatti lakos 
kérelmét, és hozzájárult a kérelmező tulaj-
donát érintő 182. és 183. helyrajzi számú 
ingatlanok, valamint az Önkormányzat tu-
lajdonát képező 180. helyrajzi számú terü-
letek telekhatár rendezéséhez.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019.  
FEBRUÁR 14-I ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE (MÁRCIUS 15.)
A Képviselő-testület nemzeti ünnepünk, 
március 15-ei forradalom és szabadság-
harc alkalmából Budajenőért Kitüntetés 
adományozásáról döntött.
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Leraktuk az alapkövet

Ez év január 3-án elkezdődött a Budaje-
női hatcsoportos, új óvoda kivitelezése. 

A lakosok már közel két hónapja szemlél-
hetik Budajenő eddigi legnagyobb beru-
házását. 

Az alapkő letételén számos Budajenői 
polgár és a kis óvodások mellett részt 

vett Szabó István a Pest-megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke, Csen-
ger-Zalán Zsolt Pest-megye 2. sz. válasz-
tókerületének országgyűlési képviselője, 
számos régióbeli polgármester, köztük 
Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia Budakeszi 
polgármestere, a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás elnöke. A Himnusz után 
Budai István polgármester köszöntőjében 
felvázolta azt a több éves küzdelmet, ami-
nek az eredményeként eljutottunk idáig, 
hogy a Kuli László építész által tervezett 
óvoda építését elkezdhetjük és lerakhat-
juk az alapkövet.

Csenger-Zalán Zsolt üdvözölte a jelen-
lévőket, különösen a megjelent ovisokat. 
Fontosnak tartja a jövő generációt érintő 
beruházásokat a bölcsődéket, az óvodá-
kat, az iskola fejlesztéseket és a kormány 
családtámogatási programját. 

Ezután az ovisok rövid, kedves műso-
ra következett. Szabó István beszédében 
kiemelte, hogy a kormánynak köszönhe-
tően hazai forrásból, megyei közremű-
ködéssel sikerült pályázati forráshoz jutni 
azoknak a Pest-megyei településeknek, 
amelyek uniós forrásra nem pályázhatnak. 

Ebből a szempontból Pest megye hát-
rányos. Gratulált a sikeres pályázathoz 
és további eredményes együttműködést 

kívánt. Ezután Csenger-Zalán Zsolt or-
szággyűlési képviselő, Szabó István a köz-
gyűlés elnöke, Budai István polgármester, 
Benka Krisztina óvodavezető aláírták az 
alapkő elhelyezési jegyzőkönyvet, amit 
Budai István polgármester a Kisbíró ak-
tuális számának és a jogerős építési en-
gedéllyel összehajtott és az időálló kap-
szulába helyezett. Majd a kapszulát az 
aláírók, a kivitelező és a tervező jelenlété-
ben elhelyezték az építmény területén az 
előre elkészített beton aknába. 

A rendezvény után a meghívott ven-
dégek a Hagyományőrzők házában rövid 
állófogadáson vettek részt. Távozáskor a 
meghívottak gratuláltak és az építés sike-
res befejezését kívánták. 
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A falu disznótora

Mint minden évben, idén is, január 
negyedik hétvégéjének szombat-

ján tartottuk meg a falu disznóvágását. A 
hagyományokat megőrizve, a kora hajna-
li órákban esett áldozatul egy 300kg-os 
sertés, hogy aztán időben elkészülhes-
senek a disznótoros finomságok. Igazi 
hideg, téli nap volt, így a társaság tagjai 
szívesen kóstoltak a helyiek által készített 
házipálinkából, de a szomjoltáshoz meleg 
tea és forralt bor is gőzölgött az üstökben. 
Az összeszokott csapat tagjai a Hagyo-
mányőrzők Háza udvarán dolgozták fel a 
disznót, amelyből készült toroskáposzta, 
amit Budai István polgármester, a sava-
nyú májat és a frissen sült pecsenyét Vaj-
da Károly és Bartos Gyárfás készítették. Az 
elmaradhatatlan hurka-kolbász töltése az 
aprónép kíváncsi szemeinek kísérete mel-
lett zajlott. Az önköltségi áron értékesített 
ételek már ebédidőben várták az éhes 
vendégeket. Az óvoda konyha dolgozói a 
finom étkek mellé kenyeret és savanyúsá-
got is porcióztak, míg a jegyek árusításá-
ban az önkormányzat dolgozói segédkez-
tek. Több éve résztvevői a rendezvénynek 
a helyi Karitász egyesület tagjai, akik ki-
sebb adomány fejében házi süteményeket 
kínáltak a disznótoros finomságok mellé. 
A nap vidám hangulatban telt, amelyet a 
töki zenészek színesítettek a déli óráktól. 

Minden évben szívesen látogatják rendez-
vényünket a szomszédos települések pol-
gármesterei, képviselői és az országgyűlési 
képviselő is, az idei disznótoron is számo-
san megtiszteltek minket jelenlétükkel. A 
visszatérő falubéliek és ide látogató ven-

dégek mellett sok új arccal ismerkedhet-
tünk meg ezen a jókedvű napon. KÖSZÖ-
NET a gördülékeny és rutinos disznótoros 
munkáért az önkormányzat gondoksági 
kollégáinak, a képviselőknek, az óvoda és 
az önkormányzat dolgozóinak. A minőségi 

munkát a disznó leölésétől a disznótoros 
finomságokig György Attila és csapata ga-
rantálta. Reméljük, hogy településünk jó 
hangulatú, téli rendezvényén mindig egyre 
többen leszünk!

Mohai Mónika

6 | Budajenő mindennapok 
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Látogatás a lóvásáron Gaildorfban

A 2019-es Gaildorfi lóvásáron hat 
fős küldöttség képviselte te-

lepülésünket. Február 9-én, szom-
baton kellemes időben indultunk 
Gaildorfba, ahová a délutáni órák-
ban érkeztünk meg. Küldöttségünket 
Frank Zimmermann polgármester és 
Günther Kubin alpolgármester fo-

gadta. A kora esti órákban a Körhal-
léban részt vettünk a borbemutatón, 
ahol német, olasz és magyar borokat 
is kóstolhattunk. 

Az esti vacsorán a vendéglátóink 
között ott volt Gerhard Schick Bu-
dajenő és Gaildorf díszpolgára és fe-
lesége, Ilse asszony. Vasárnap kissé 

borongós időben megkoszorúztuk 
az októberben felújított kitelepítettek 
emlékművét. 

A közös koszorút Budai István és 
Frank Zimmermann polgármesterek 
helyezték el az emlékművön Lack Mi-
hály és a megjelent gaildorfiak társa-
ságában. 

Ezután rövid sétát tettünk a teme-
tő egyes felújított részein és megnéz-
tük a szintén felújított magas kupo-
lájú temető kápolnát. Ezt követően 
a városházára mentünk, ahol Sinkai 
Márti tolmács közreműködésével a 
két polgármester rövid üdvözlő be-
szédet mondott, a vendéglátók és a 
delegáció jelképes ajándékokkal ked-
veskedtek egymásnak. 

A fogadás után közösen elfogyasz-
tottak a Vajda Károly és Mándi Attila 
közösen készített, finom, magyar gu-
lyást a Limpurg kastély földszinti ter-
mében. Délután részt vettünk a szo-
kásos Stadtkapelle koncertjén, ahol 
találkoztunk számos régi ismerőssel. 

Hétfőn a lóvásár napján a kora 
délelőtti órákban sétát tettünk a vá-
ros központjában, ahol jellemzően 
hatalmas kirakodóvásár van. Majd a 

küldöttség részt vett az ünnepi ren-
dezvényen és fogadáson. 

A Sparkasse-ban elfogyasztott 
kávé és sütemény után Herb József 
és Kompp György delegáció tagok 
hintón vettek részt a felvonuláson, a 
többiek nézőként. 

A felvonulás után látogatást tet-
tünk a Stadtkapelle próbatermében a 
régi iskolában. A vendéglátóink nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. A 
régi kitelepítettek egyre fogyatkoz-
nak, de öröm látni őket. Lack Miska 
bácsi és kedves családja és a többiek 
mindig örülnek, ha találkozhatnak a 
budajenőiekkel. 

A nap végén az Unterrot szálloda 
éttermében köszöntünk el kedves 
vendéglátóinktól. 

Másnap, kedden reggel köszönt 
el tőlünk Frank Zimmermann polgár-
mester és Günther Kubin alpolgár-
mester, aki a két nap folyamán kísé-
rőnk és gondoskodónk volt. 
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Megemlékezés 
a németek elűzetéséről

2013-ban a Magyar Országgyűlés min-
den év január 19-ét jelölte ki arra, 

hogy a magyarországi németek elűzeté-

séről megemlékezzünk az elsőként Bu-
daörsről elinduló szerelvények kapcsán. 
Budajenőn 2019. január 19-én, szomba-

ton délután 15 órakor gyűltünk össze az 
Emlékparkban, hogy csatlakozzunk az or-
szágos megemlékezéshez. A megjelentek 
a magyar és a magyarországi németek 
himnusza után meghallgatták Herb Jó-
zsefné megemlékezését. 

Beszédében felhívta a figyelmet arra, 
hogy 1946. január 19-én a kollektív bű-
nösség elvének áldozataivá váltak a 
magyarországi németek, akiket meg-
fosztottak vagyonuktól, lakóhelyüktől, 
állampolgárságuktól. A kitelepítésről a 
kisgazdapárti Tildy Zoltán vezette magyar 
kormány 1945. december 22-i ülésén ha-
tározott. 1948 júniusáig a Szovjetunióba 
elhurcolt 64 ezer fővel együtt, összesen 
225 - 230 ezer embert vagoníroztak be 
és szállítottak hazájuktól messze. A helyi 
Önkormányzat nevében Budai István pol-
gármester, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében pedig Herb József és 
Reisner Ferenc német nemzetiségi képvi-
selő helyezte el a megemlékezés virága-
it a kitelepítési emlékművénél. A Német 
Hagyományőrző Dalkör a „Nach meiner 
Heimat” című énekkel járult hozzá a meg-
emlékezéshez.

Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat

Jutalom kirándulás
Február 6-án, szerdán egy múzeumpedagógiai foglalkozáson 

vett részt a 6. a osztály a Hadtörténeti Múzeumban, melynek 
témája az 1956-os forradalom és szabadságharc volt. A kiállítás 
címe ebből adódóan: „Pesti srácok”. A kirándulást jutalomba 
kaptuk az október 23-i ünnepségen való sikeres szereplésün-
kért Budai István polgármester úrtól. Bementünk az első terem-
be, ahol négy csapatra osztott minket a foglalkozásvezető. A 
csoportok kvízkérdésekben versenyeztek egymással, melyekre 
a teremben kellett megtalálni a helyes választ. A verseny után 
a harmadik teremben fegyverkiállítás fogadott minket. Volt 
közöttük pisztoly, mesterlövész puska és a legtöbbet gyártott 
fegyver is, AK – 47-es. Rendkívül izgalmas volt kipróbálni – per-
sze töltetlen állapotban – ezeket a fegyvereket. Nekem ez a 
része tetszett a legjobban. A nap végén még süteményt is kap-
tunk, ami nagyon finom volt. Nagyon ajánlom ezt a programot 
családoknak és más osztályoknak is. 

Brezina Dávid, 6. a osztály

KOSÁRPALÁNTÁK
A nagyszerűen sikerült rajt után, a bajnokság második fordu-

lóján is kimagaslóan teljesítettek iskolánk tanulói. Február 
első hétvégéjén aranyesőben volt részünk, ugyanis mindkét 
csapatunk első helyen végzett. Influenzajárvány ide, influenza-
járvány oda, szombaton az elsősök, vasárnap a másodikosok 
remekeltek. Két héttel később, Telkiben a Valentin kupán meg-
ismételtük a decemberben nyújtott teljesítményt, három győ-
zelemmel zártuk a napot. A sikerben oroszlán része volt a szo-
kásosan nagy számban jelen levő szülők hangos buzdításának. 
Köszönet érte! Gratulálunk a gyerekeknek! További sok sikert!
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Farsangi mulatság 
2019

Február 22-én, pénteken ismét nagyszerűen szórakoztunk az 
iskolai farsangon. Rengeteg előkészület előzte meg a ren-

dezvényt, ami meg is hozta gyümölcsét. Mint már évek óta ha-
gyomány iskolánkban, az osztályok saját előadással készültek. 
Idén sem szűkölködtek ötletekben, találékonyságban, fergete-
ges produkciókban, melyek a következők voltak:

A 8.A ÉS B OSZTÁLY NYITÓ 
TÁNCA-KERINGŐ
Betanította Kristály Szilvia

A fel- és levonuló zenét szerezte Orbán Álmos  
8.a osztályos tanuló
Az 1. a osztály „Afrikai állatok-Zebrabál”
Az 1. b osztály „Felfedezők”
A 2. a osztály „Lepkék kontra pillangók”
A 2. b osztály „Barbik és a fiúk”
A 3. osztály „Rókák tánca”
A 4. a osztály „Boszorkánytánc”
A 4. b osztály „Rockerek”
A 7. osztály „Pénzemberek”
A 6. a osztály „Indiai tánc”
A 6. b osztály „Ki hordja a nadrágot”
Az 5. b osztály „Pizzafutárok”
Az 5. a osztály „Szinkronúszók”

Végül a 8. osztályosok még egyszer eltáncolták a keringőt. 
Aztán következett a ráadás produkció, melyet minden évben ti-
tok övez, mi is lesz az: a tanári tánc. Nagy sikere volt ismételten! 

A délelőtti igen bővelkedő tombolahúzást este a ráadás kö-
vette, a felnőttek tombolája. Rengeteg nyeremény gyűlt össze, 
sok ajándék talált gazdára.

 Zárásként a gyerekeknek szóló diszkóban tombolhattak a 
tanulók 21 óráig, amit a 8. osztályosok szerveztek Kristóf bácsi 
támogatásával. Köszönet a Szülőknek, Segítőknek, akik a díszí-
tésben, a büfében és a tombola gazdagításában segítettek. Kö-
szönet a Támogatóknak, Felajánlóknak, akik mosolyt varázsol-
tak az arcokra a várva várt tombolánál. Köszönet a felkészítő 
Pedagógusoknak áldozatos munkájukért. Köszönet mindazok-
nak, akik lehetővé tették, hogy egy ilyen színvonalas, gazdag 
rendezvény jöhetett létre mindannyiunk összefogásával.

Pappné Polacsek Orsolya

Támogatók: Zsámbék Kálmán Cukrászda, Lámpás Étterem, Hegyalja Étterem, Benedekék Falodája, Tök, Nyakas Pincészet, Páty, Paagh Étterem, Caffe Trevi Cukrászda, 
Cukorborsó Kertvendéglő, Speedfitness, Kínai asztrológus-Kanizsay Mónika, Telki, Friss Kenyér Pékség, Royal Bistro, Globall Sport & Wellness Hotel , Napsugár 
Natúrbolt, Csehülünk - söröző,  pizzéria, Mosolygó Alma -masszázs, Telki Automosó, Irma Pedikűr, Telki Príma, Kata Kozmetika, Telki Tenisz és Sportcentrum, Telki, 
Papír-írószer, Westkamp Transport GMBH, Vajda Szilvi Masszázs, Kórósi Vegytisztító, Hair Box Fodrászat, Vénusz Manikűr Pedikűr, Spulni Ruhajavító, Classic Tattoo 
Telki, Telki Lom-Bazár, Virginia Masszázs, Budajenő, Öregház Étterem, Kisbolt, Gyárfás Falatozó, Ágnes Gyógyszertár, Virágbolt, RE-LA Autójavító Kft., Kinga String 
Art, Hevesi Anna Táncakadémia, Reisner Saloon, GyöngYoga, Pastry Bazaar by Agi Nagy, Furi Gumi, Hugi’s Design- Szobolya Bernadett, SZISZ, Budajenő Község 
Önkormányzata, Budakeszi, Vadaspark, Gesztenyés Étterem, InSpirit Szépségszalon , Stadt Étterem és Kávézó, Biatorbágy, Viadukt Fitt, Andrész Cukrászda, Etyek, 
Esterházy Etyeki Kúria, Bajna, Panna Patika, Budapest, Forever Living Products Ltd, Wolfdent Hungary Kft., Gedeon Bácsi Szépségszalon-Mészáros Etelka, Beauty4you, 
doTERRA-Tóth Roland Fődíj támogatói: Hotel Marina Port-Balatonkenese, Alpengasthof Tanzstatt Lachtal

A Nemzeti Színház 
előadása

A 6. a és 6. b osztály elment a Nemzeti Színházba megnézni az 
„Egri csillagok” című darabot. Sokan olvastuk már Gárdonyi 

Géza regényét, így kíváncsian vártuk, hogyan lehet néhány óra 
alatt színpadra varázsolni egy ilyen hosszú művet. A történe-
tet a híres énekmondó, Tinódi Lantos Sebestyén tolmácsolta. 
Az eredeti műben fel nem bukkanó szereplőket és jeleneteket 
is láthattunk, melyek izgalmasabbá tették a darabot. Ilyen volt 
Pinke bácsi vagy Hegedűs hadnagy kisfia, aki apja kivégzése 
után leugrott a várfalról. Ekkor drámai csend telepedett a kö-
zönségre. Rajta kívül is sok gyerekszínész játszott a darabban. A 
várvédőknek is emléket állított Tinódi, amikor felolvasta a ma-
gyar katonák lajstromát. Az előadás hűen tükrözte, hogy az egri 
hősök csak a hazaszeretetüknek és kitartásuknak köszönhették 
a győzelmet.

Szabó Veronika, 6. a osztály

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy megérkezett a 
TESTÖSSZETÉTELT ELEMZŐ MONITOR az Egészségfejlesztési 
Irodába! Az Omron márkájú műszer nem csupán a testsúlyt 
képes megmérni, hanem kielemzi, hogy szervezetünk meny-
nyi zsírt, zsigeri zsírt és vázizmot tartalmaz, a magasság is-
meretében BMI-t (Body Mass Index = testtömeg indexet) 
is képes számolni. A monitor a bioelektromos impedancia 
elvén működik, vagyis kihasználja, hogy a testzsír elektromos 
vezetőképessége alacsony. A mérést követően százalékos 
arányban megkapjuk, hogy mennyi a testben a zsír és a váz-
izmok mennyisége. 

De mire jó mindez? Sokszor a mérlegen látott számok, 
frusztrációt okoznak, és nem biztos, hogy tükrözik a tény-
leges egészségi állapotot. A BMI, vagyis testtömeg index 
megmutatja, hogy magasságunkhoz képest mennyi az ide-
ális súlyunk, mikor vagyunk soványak, illetve túlságosan tel-
tek. Azonban ez az arányszám, nem mutatja meg a külön-
böző zsírok közötti különbséget és az izmok mennyiségét, 
ezért önmagában nem alkalmas arra, hogy megbecsüljük 
vele egészségünk mértékét. 

Ezen segít a TESTÖSSZETÉTELT ELEMZŐ MONITOR. A 
testben lévő zsír mennyiségébe beletartozik a bőr alatti zsír 
és a zsigeri zsír is. A bőr alatt elhelyezkedő zsírpárnák nem 
feltétlenül veszélyesek egészségünkre nézve, sőt bizonyos 
esetben esztétikai szerepük is van. Ugyanakkor egy véko-
nyabb ember, akinek súlya alapján nincs szüksége fogyásra, 
lehet veszélyeztetett különféle betegségekre, mert szervei 
körül jelentős zsír halmozódott fel. Ezt nevezzük zsigeri zsír-
nak, melyet a készülék egy külön számmal jelez. A vázizmok 
a csontokhoz tapadnak és a mozgásért felelősek, ezért tud-
juk testedzéssel növelni tömegüket. 

Ha szeretné kipróbálni térítésmentes szolgáltatásun-
kat, várjuk a mérést kiegészítő életmódtanácsadással 
kedden 16 és 18 óra, szerdán 10 és 12 óra, csütörtökön 
fél 11 és fél 2 között az Egészségfejlesztési Irodában 
(Biatorbágy Mester utca 2. II. emelet)! 

A korrekt mérési eredmény érdekében a mérés előtt ne 
fogyasszon nagy mennyiségű folyadékot, mert az befolyá-
solja az eredményt. Lehetőleg két étkezés között jöjjön, úgy, 
hogy az utolsó falattól számítva teljen el két óra. Szeretettel 
várjuk!

Márkné Varga Zsófia életmód tanácsadó
Egészségfejlesztési Iroda Budakeszi Járás
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Nemzetiségi hét
„Liebe Schwester tanz mit mir! 
Beide Hände reich’ ich dir. 
Einmal hin, einmal her, 
Rundherum das ist nicht schwer.”

Óvodánk nevelői közössége fontosnak tartja a svábság kul-
túrájának, értékeinek közvetítését, a német hagyományok 

és szokások átörökítését. Nemzetiségi hetünk tervezése, szer-
vezése közben arra törekedtünk, hogy a gyerekek aktív részesei 
legyenek a különböző tevékenységeknek. Mivel programsoro-
zatunk nagy jelentőséggel bír, ünnepnapnak éltük meg minden 
pillanatát. Izgatottan vágtunk neki a hétnek. Hétfőn az Álom-
zug társulás: Só című interaktív meséjét nézhettük meg. Ked-
den új kézműves technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A Mókuskák papír alátétet készítettek nyújtófa nyomdával, a 
Pillangók kékfestő virágot formáztak papír tányérra, a Macikák 
szögnyomdával díszítettek papír szivecskéket, a legnagyobbak, 
a Bambikák pedig asztalterítőt alkottak tortapapírból. Szerdán 
az óvodába hozott régi használati tárgyakról, ruhadarabokról 
beszélgettünk, kiállítást rendeztünk be. Csütörtökön a nagy-
csoportosok svábtánc bemutatójában gyönyörködhettünk, 
amit egy közös táncház zárt. Pénteken mind a négy csoportban 
elmélyítették a héten tanult ismereteket, gyakorolták az elsa-
játított kézműves technikákat. Akinek kedve volt népviseletbe 
bújhatott, a fiúk mellényben, a lányok sváb szoknyában pörög-
tek- forogtak a sváb dallamokra. Egy igazán változatos, élmé-
nyekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött, amit szeret-
nénk a jövőben is megismételni. 

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Egészséghét
MIT IS JELENT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD? 

Egy régi újság szerint: „tiszta levegőt, italnak vizet, ételnek nyer-
set, a testnek munkát, a léleknek nyugalmat.” Napjainkban a ro-

hanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap 
az egészséges életmód fenntartása és megőrzése. Ezért fontos, 
hogy az egészség a felnövekvő nemzedék érdeke, értéke legyen: 
egy „befektetés” a jövőbe az egyén boldogulásának elengedhetet-
len feltételeként. 

MITŐL FÜGG AZ EGÉSZSÉGÜNK? 

Genetikai tényezőktől, a környezettől, legnagyobb mértékben 
pedig az életmódunktól. Az életmódbeli hibák kijavításához 

pedig az emberek aktív közreműködése szükséges. Az egészséges 
életmódra, egészséges életvitel igényének kialakítására nevelés az 
óvodás életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai élet során ta-
nulják, tapasztalják meg a gyerekek, hogy az emberi testtel szere-
tettel, gondoskodóan kell bánni. Az élet és az egészség az ember 
alapvető, semmi mással nem pótolható értéke, fenntartása minden 
ember elemi érdeke. 

Az erre való törekvés nevelőmunkánkban kiemelt egészségpe-
dagógiai feladat. Megjelenik a mindennapos testnevelés foglalko-
zásokon, az „átöltözős” nagytornai foglalkozásokon, szabad játék 
időben a csoportszobákban és az udvaron, napi beszélgetések, 
témafeldolgozások keretében egyaránt. Egészséghetünk kereté-
ben a csoportokban a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kapott az 
egészséges életmódra nevelés. A napi beszélgetéseket változatos 
tapasztalatok szerzése egészítette ki. A gyerekek gyümölcslét és 
egészséges finomságokat készítettek, gyógynövényekkel ismer-
kedtek, mézes gyógyteával oltották szomjukat és természetesen a 
nagyobbak hatalmas sétákat tettek a településen. Ehhez hozzájá-
rultak a konyha dolgozói, akik finomabbnál-finomabb ételeket va-
rázsoltak asztalunkra, kevésbé ismert, egészséges alapanyagokból. 
Mindent egybevetve egy izgalmas, változatos hét részesei voltunk. 

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Családi nap 
a Pillangó  

csoportban
Vajon mit csinál a gyermekem az oviban egész nap? Odafi-

gyel a foglalkozásokon? Megeszi a gyümölcsöt? Átöltözik 
egyedül? Sok kérdés jár a fejünkben napközben az óvodai élet-
ről, még akkor is ha sokadik gyermekünk jár az óvodába, vagy 
akár több éve. Persze megkérdezzük a gyermeket, óvónőket, de 
azért valljuk be, sokszor szeretnénk bekukkantani láthatatlan-
ként a csoportba. Bár nem észrevétlenül, de bepillantást nyer-
hetünk minden évben a nyílt napokon, illetve ahogy idén hir-
dették meg: családi napon. Az idei év újdonsága, hogy mindkét 
óvónő foglalkozását megnézhettük egymás után: Barbara néni 
tornaóráját és Fruzsina néni kézműves foglalkozását. A torna 
órán a bemelegítés után kismackók lettek a kisközépsősökből, 
akik egy képzeletbeli erdőben sétáltak, hol hídon, hol mocsá-
ron, hol hegyen át, hogy elérjék barlangjukat. Ebben segítségük 
volt nagymackó párjuk, azaz az anyukák is. Miután visszavál-
toztak kisgyerekekké az óra végét székfoglaló játékkal zárták, 
amit többen nagyon komolyan vettek, igazi versenyhangulat 
alakult ki a végére, a gyerekek hangosan szurkoltak egymás-
nak. Ezután a gyerekek önállóan átöltöztek – minden anyuka 
legnagyobb megnyugvására, miszerint mégis tudnak egyedül 
öltözni, ha otthon nem is mutatják – és kezdődött is a farsangi 
kézműves foglalkozás. Papírtányérból bohócarcot készítettek 
az anyukák segítségével, majd a szőnyegre ülve Fruzsina néni-

vel átbeszélték a farsang jelentését, a beszélgetés végét pedig 
verstanulással zárták. Minden délelőtt elengedhetetlen eleme a 
gyümölcsevés, így ez következett – itt már minden anyuka na-
gyon büszke volt saját csemetéjére, hogy milyen ügyesen meg-
eszi a gyümölcsöt, pedig otthon úgy kell rábeszélni…ezért is jó 
óvodába járni: a közös élményekért és barátokért. Köszönjük, 
hogy minden évben részt vehetünk ebben!

Egy Pillangó csoportos gyermek édesanyja

Tájékoztató az 
óvodai beíratás-

ról, felvételről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község 

Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodá-
ba a 2019/2020. nevelési évre 2019. május 13. és 17. között az 
alábbi időpontokban lehet beiratkozni: május 13-14-én: 8:00-
17:00, május 15-17-én: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb-
biakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelke-
zése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intéz-
mény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy az óvo-
dai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 
gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. 
A gyermek beíratásához az alábbi dokumentumok szükségesek: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azonosító 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
• a gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegsé-

gét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállí-
tott javaslat vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyarorszá-
gon való tartózkodásának jogcímét igazoló dokumentum 
(az Nkt. 92. § alapján) 

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.
A 2019/2020. nevelési év első napja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30. 
Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási te-
rülete. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a Kedves Szülőket, hogy az óvoda 
„Óvodába hívogató” nyílt napot tart 2019. április 26-án, pén-
teken 15:00-17:00-ig, ahová szeretettel várja az intézményt és 
a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat megismerni vágyó 
szülőket és gyermekeket.



16 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 17

Meghívó 
Budajenő Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  

2019. MÁRCIUS 15-ére 
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

évfordulójának tiszteletére  rendezett ünnepségre. 

Az Általános Iskola tornatermében megrendezésre 
kerülő ünnepség programja:  

9.30 óra ÜNNEPI MŰSOR 

    Himnusz. 
    Beszédet mond: Budai István polgármester. 
    Budajenőért kitüntetés átadása. 
    Általános iskolások műsora. 
    Szózat. 
    KOSZORÚZÁS 
    A templom előtti hősi emlékműnél. 

    ÜNNEPI SZENTMISE 

     A Szt. Péter és Szt. Pál templomban. 

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat 2019. március 12-én, kedden, 16 óráig 

az Önkormányzat Hivatalában személyesen vagy telefonon a 26/371-068 számon, 

illetve a titkarsag@budajeno.hu címen írásban jelezhetik. 

Farsang 
az óvodában

Február harmadik hete a tavaszvárás ősi örömünnepének, 
a farsangnak jegyében telt az óvodában. A hét elejétől vi-

dám dalokkal, versekkel ismerkedtek a gyerekek mind a négy 
csoportban. A vidám színek, változatos formák megjelenése 
jellemezte a vizuális tevékenységek témáját. A szorgos kezek 
munkájának köszönhetően csillogó-villogó papír szemüve-
gek, ijesztő busó állarcok és vicces ruhába öltöztetett papír 
bohócok díszítették a csoportszobákat, öltözőket. A hét ese-
ményei csütörtökre érték el tetőpontjukat, a gyerekek ezen a 
napon jelmezben érkeztek az óvodába. A lányok körében a 
hercegnők, királylányok, míg a fiúknál a szuperhősök voltak a 
legnépszerűbbek. A kreatív, ügyeskezű szülőknek köszönhe-
tően sok házi készítésű jelmezben is gyönyörködhettünk (süni, 
páva, sárkány, denevér, indián, csiga, dinoszaurusz), amiknek 
mindig különösen örülünk. A délelőtt különleges programja 
volt az óvónénik dramatikus játéka, melynek során a Brémai 
muzsikusok című mesét adtuk elő a gyerekeknek. Az őszinte 
gyermekkacaj és taps volt a jutalma nevelő közösségünknek 
a nem mindennapi előadásért. A dramatizálást közös tánc és 
mulatság követte. A nap folytatásában versenyjátékok, mókás 
ügyességi játékok tették emlékezetessé a napot. Az elmúlt 
évek hagyományaival ellentétben az óvodások jelmezes, álar-
cos maskarázása nem ért véget egy nap alatt. A pénteki napon 
is lehetőséget biztosítottunk a jelmezbe bújásra, a móka és 
kacagás jellemezte ezt a napot is. A telet elijesztő jelmezek, 
különleges vidám játékok mellett a nagy evéseknek-ivások-
nak is mágikus jelentősége volt ezeken a napokon, amivel az 
ébredező természetet is hasonló bőségre késztettük. Ezúton 
is köszönjük a konyhai dolgozóknak, hogy a farsang jellemző 
étele, a fánk sem hiányzott az asztalról, amelynek elfogyasztá-
sától szintén a következő év bőségét reméljük. Bízunk benne, 
hogy farsangi mulatságunkkal sikerült elijesztenünk a telet és 
hamarosan megérkezik a várva várt tavasz. 

Benka Krisztina

Egészség-nap
 a Micimackó 
csoportban 

A Micimackó csoport egy közös délelőtti programmal ked-
veskedett a családoknak az egészség-hét utolsó napján. A 

gyerekek egy tartalmas műsorral indították a napot. Az 5 érzék-
szerv kapta a főszerepet, ehhez kapcsolódtak a későbbi játékos 
feladatok. Lehetőség volt szaglás és tapintás által kitalálni, mely 
gyümölcsök és zöldségek bújnak meg az illatzsákokban, illetve 
a tapintó dobozban. Saját egészségügyi kiskönyvet ragasztot-
tak szülők és gyerekek együtt. Ezekbe a kiskönyvekbe beírták 

a gyermekek magasságát, testsúlyát, vérnyomását és pulzusát, 
melynek mérésére mindenkinek lehetősége volt a mérőállomá-
son Kovácsné Horváth Gabinál, ezt örömmel ki is használták a 
jelenlévők. Egyik nagycsoportosunk édesanyja, Paxián Krisztina 
a lelki egészségmegőrzést segítve rövid masszázst tartott kicsik-
nek és nagyoknak, jó volt látni az ellazult arcokat. A felnőtteknek 
is igyekezett az óvodapedagógus kedvezni, lehetett vérnyomás- 
és pulzusmérést kérni, illetve vércukorszint-mérést is. A gyere-
kek a dadus nénivel és a szülőkkel együtt gyümölcsöt és zöldsé-
get szeleteltek, bekötött szemmel kellett felismerni a kínált ételt, 
melyet jó étvággyal közösen fogyasztottak el, de nem volt hiány 
a kulináris élvezetekből a finom avokádó-krémnek, a különleges 
teafű-keveréknek és termelői méznek köszönhetően. Gyerekek, 
felnőttek egyaránt nagyon jól érezték magukat, örülünk, hogy 
ennek az élményekkel teli napnak részesei lehettünk!

Egy Micimackó csoportos édesanya
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A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tisztelettel meghívja Önt 

 

tartandó .  
 

Beszédet mond Budai István polgármester. 
 

Budajenői Hagyományőrző Dalkör 
Általános Iskola tanulói 
Kövér Hattyúk zenekar 

 
Koszorúzás a Fő téri emlékműnél, majd az Óvoda falán 

elhelyezett emléktáblánál. 

Farsangi 
felvonulás

Az idén is húshagyó kedd előtt március 
2-án eltemettük a telet. Legyőztük a 

sötétséget, hogy megújuljon a természet. 
Délután 15 órakor kezdődött a vidám, 
maszkarás felvonulás, ami a Magtár elől 
indult, ahol a megjelenteket csörögefánk-
kal, pogácsával, forralt borral és teával 
kínáltuk. 

Nagy örömünkre évről évre egyre töb-
ben eljönnek megnézni, velünk együtt 
ünnepelni. 

A felvonulókat lovaskocsi kísérte, ahol 
helyet foglalt Illyés, a telet, az elmúlást 
ábrázoló kiszebábu is. A menet a Fő ut-
cán végig ostorcsattogtatás, kolompolás 
és ének kíséretében vonult végig, majd a 
székelykapunál visszafordulva a Hagyo-
mányőrzők Házánál állt meg. Itt terülj, 
terülj asztalkám fogadott kicsit és nagyot. 

A nagybőjt előtt még jóllakhatott Konc 
király és Cibere vajdának sem kellett kop-
lalnia. Illyésnek is hagytunk egy kis időt 
mielőtt végleg elbúcsúztattuk volna. Visz-
szatérve a Magtár elé véget ért a viadal 
Konc király és Cibere vajda között legyőz-
tük a telet. 

A sirató asszonyok elsiratták a jó öreg 
Illyést és máglyára került a kiszebáb. A 
végén a gyermekcsoport tagjai és a kö-
zönség néhány tagja tánccal zárta a „Tél-
temetést”.

„Akik ott vótak 

ejsze jól tették

Akik nem azok 

egyet se búsuljanak, 

jövőre szorítunk 

nekik es helyet”

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani Polgármester úrnak, hogy hozzájá-
rult a közönség megvendégeléséhez.



Az esemény programja: 
Himnusz 
Magyarországi németek himnusza 
Köszöntőt mond Budai István polgármester 
Általános Iskola műsora (próza) 
Beszédet mond Soltész Miklós államtitkár 
A Magyar Örökség-díjas Szent Efrém Férfikar előadása 
Beszédet mond Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési 
               képviselő 
Általános Iskola műsora (énekkar) 
Avatószalag átvágása 
Épület, park megtekintése 

Fotó: Bozzai Attila 


