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A budajenői svábok elűzetésének 
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A Budajenői sváboknak 1946. április elseje szomorú 
nap volt. Ezen a napon az Európai nagyhatalmak 
és a magyar vezetők döntése alapján Budajenőről 

elűzetésre került 826 fő (148 férfi, 192 nő, 486 gyermek) 
német ajkú lakos. Csak érdekességként, amikor 1986-
ban Budajenőre kerültem e körül volt a falu lakossága. 
A közel 100%-ban sváb település 10 %-a maradhatott 
itthon. Az elűzöttek csak néhány személyes holmit és az 
útra szükséges némi élelmet vihettek magukkal. Ennek a 
sajnálatos eseménynek április elsején lesz 75 esztendeje. 
A pandémia okán ezen a kerek évfordulón nem tudunk 
méltóképpen megemlékezni. Azonban a Kisbíró hasábjain 
fel tudjuk eleveníteni a múltat. Meg tudunk emlékezni a 
háromszáz évig itt élő svábok értékes hagyatékáról az 
épített örökségekről, az ének-zene és borkultúráról. 
Amerre csak megyünk a településen elénk tárulnak azok 
az építmények, melyek magukban hordozzák az igényes 
sváb építészeti kultúrát. Budajenő arányaihoz képest je-
lentős épített örökség tulajdonosa. A helyileg védett Fő 
utcában számos ízlésesen felújított és még felújításra váró 
eredetiségét megőrző, sváb építészeti kultúrát képviselő 
lakóház található, ami meghatározza az utca arculatát. A 
sváb kor legmeghatározóbb építészeti öröksége a Skót-
bencés apátsági kastély, amelyben ma az iskola és a pol-
gármesteri hivatal működik. Az épületegyüttes országos 
műemlék, a település büszkesége. 

A Skót-bencések komoly gazdaságot tartottak fenn, 
mint a környék leggazdagabb földtulajdonosai. Kiépítet-
tek egy hatalmas méretű majorságot a mai szennyvízte-
leptől a mára egyedül megmaradt szintén országos mű-
emlék Magtár épületig. 

Svábok hagyatéka

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM
 RENDŐR 

főtörzs-őrmester
Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés 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

Tel.: 0630/683-4951

I M P R E S Z U M
KISBÍRÓ – BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő 
utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 

• Felelős kiadó: Budai István polgármester • Felelős szerkesztő: 
Kakuk Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com,  

tel.: 06(30)6308-597 • Fotók: Póka György, Dalosné Kovács Gyön-
gyi, Bujdosó Krisztina, Csulakné Királycsik Sarolta, Borbás Ildikó, 
Ráczné Puskás Nóra , Vén Erika, Bozzai Attila, Jandó Zsuzsanna  
• ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: PalettaPress Kft.  

• Megjelenik 750 példányban  
• A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.



4 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 5

ma Kompp család még meglévő pajtájába vannak. A fa-
luház berendezésekor fel tudjuk majd használni azokat. 
A Magyarországra telepített svábok környezetében ma is 
létező jelentős borászatok alakultak ki, Villány, Szekszárd, 
Hajós. A borászat Budajenőre is jellemző volt, de inkább 
sok kisebb családi borászat alakult ki. Ennek a nyomait 
látjuk a Kossuth Lajos utcai látványos pincesoron, ahol a 
Szüret- és Borünnepeket rendezzük. 

A Fő utcában is található több ilyen pince, a patak túl 
oldalán a hegyoldalban és a Fő utcában néhány gazda 
portáján. Egy ilyen pincébe található Budajenő egyet-
len működő családi borászata, a Reisner pince. Budaje-
nő agglomerációs település egyre bővül és nő. Többen 
választják lakóhelyül településünket. Úgy gondolom na-
gyon fontos, hogy az ide költözők ismerjék meg telepü-

lésünk múltját az Árpád- kortól a Sváb korszakon át nap-
jainkig. Amikor sétálnak családjukkal, barátaikkal, legyen 
ismeretük arról, hogy ezt a szép épített örökséget a több 
száz évvel ezelőtt a betelepült svábok szorgalma, igé-
nyessége és jó ízlése hozta létre. Továbbá legyen üzenet 
a mának is. Fontos számunkra, hogy tartsuk a kapcsolatot 
a még élő elűzöttekkel és leszármazottjaikkal. Erre jó pél-
da és lehetőség Gaildorf és Budajenő testvérvárosi, baráti 
kapcsolata. Az új generációk megismerkedése szempont-
jából nélkülözhetetlenek iskoláink között a cserediák kap-
csolatok folytatása és fenntartása. 

    A fentieket szem előtt tartva emlékezzünk a Budaje-
női svábok elűzetésének 75. évfordulójára.

Budai István  polgármester

A Magtár ma Budajenő leglátogatottabb kulturális 
központjává vált a benne kialakított funkciókkal. Itt műkö-
dik a Kárpát-medencei nemzetiségek zarándok és kegy-
helyeinek állandó kiállítása, ifjúsági és zarándok szállás, 
valamint rendezvényterem. A tó-kert a környék egyik leg-
látogatottabb parkja. A svábok hithű katolikusak voltak, 
fontos volt számukra a méltó szakrális környezet kialakí-
tása. Kétszázhetven évvel ezelőtt megépítették nagyon 
igényesen és gazdagon a Szent Péter és Pál római kato-
likus templomot, ami ma is szolgálja a katolikus híveket.

 A templom szintén országos műemlék. Ezentúl a tele-
pülés ki-bevezető útjainál számos keresztet láthatunk ma 
is, melyeket fokozatosan a lehetőségeink függvényében 
felújítunk.

 Ma Telki község közigazgatási területén található a 
valamikor Budajenői templomhoz tartozó nemrégen fel-
újított kápolna. 

Az Árpád-kori Szent Mihály öregtemplom (teme-
tő kápolna) környezetében lévő öreg temető, a Skót-
bencés papi sírkerttel és a stációkkal szintén a sváb 
kor hagyatékai. Azok gondozása és megóvása mindany-
nyiunk kötelessége. Budajenő kedvelt kulturális helye a 
Hagyományőrzők Háza, ahol a kulturális egyesületeink 
próbálnak és számos színpadi esemény, falusi rendezvény 
színtere. Itt kerül kialakításra a település könyvtára. Ez volt 
valamikor a Wéber kocsma és itt tartotta a falu a rendez-
vényeit és báljait. Az elmúlt 15-20 évben organikus fejlő-

dés útját követve kiemelt gondot fordítottunk a sváboktól 
örökölt épített örökségek megóvására és felújítására. Ma 
folyamatban van a régi óvoda szolgáltató házzá történő 
átalakítása, amiben az utolsó elűzött sváb generáció is-
kolája volt. 

Még ma is élnek néhányan itthon és Gaildorfban, akik 
ott jártak iskolában (úm. Kompp Feri bácsi, Lack Miska 
bácsi). Ebben az épületben fogjuk kialakítani a falu táj-
házát és a német nemzetiségi önkormányzati irodát. A 
tájházban lesznek bemutatva az elmúlt háromszáz év 
hagyományos eszközei és öltözékei. Meg kell, hogy em-
lékezzünk a többségében svábok művelte asztalos mes-
terségekről, aminek még ma is vannak örökösei, Éhleiter, 
Kaiser, Reisner, Engler családoknál. Sétálva a faluban lát-

hatunk néhány svábok által épített kerekes kutat, amiket 
fokozatosan külsőleg tervezünk felújítani. 

A német kulturális élet a rendszerváltás után kezdett a 
régi hagyományok alapján megújulni. Megalakult a Sváb 
vegyes kórus, majd később a Ringlein tánccsoport.  Elő-
kerültek a megőrzött régi hagyományos sváb öltözetek. 
Ezek a kulturális egyesületek fellépésükkel színesítik az 
önkormányzat és a civilek által szervezte helyi rendezvé-
nyeket. A vegyes kórus rendszeresen szervez sváb kórus 
találkozókat és a Ringlein tánccsoport fellépett számos 
külföldi és más települések rendezvényein. Az emberek 
kezdték gyűjteni a régen használt hagyományos eszkö-
zöket és berendezéseket. A Magtár lett a gyűjtőhely. Ezek 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATKOZÁS RENDJE

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.)
EMMI rendelet alapján az általános iskola első évfolyamára 
a tanköteles tanulókat az alábbi időpontokban kell beíratni:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óra

2021. április 16. (péntek) 8.00 – 17.00 óra

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanév-
ben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korú (2015. augusztus 31-éig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor 
köteles bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló igazolványt.
Az EMMI határozat értelmében a beiratkozás a szokásos 

módon és ütemezésben történhet meg, azonban a szülők-
nek/gondviselőknek nem szükséges feltétlenül személyesen 
megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is 
eljárhat. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges fenti 
iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A FELVÉTELRŐL ELSŐ FOKON AZ ISKOLA  
INTÉZMÉNYVEZETŐJE 2021. MÁJUS 5-IG DÖNT 

TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022 
NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás 
időpontjai az alábbiak:

2021. április 27. (kedd) 9.00-17.30 óráig

2021. április 28. (szerda) 9.00-17.30 óráig

2021. április 29. (csütörtök) 9.00-17.30 óráig

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhely-
zet nem engedi meg a személyes találkozást, akkor a követ-
kező E-mail címre budajenoovi@gmail.com kérnénk a beirat-
kozáshoz szükséges papírokat,szkennelve.  

A fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, 
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket 
és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodai 
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

A beiratkozáshoz a szülő hozza magával:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót,  ennek hiányá-
ban a születési anyakönyvi kivonatot,

• a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, taj kártyát
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-

sági igazolványát 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉS 
KÖZLÉSÉNEK HATÁRNAPJA: 2021. május 25.
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Március 12-én 
az 1848/49 magyar forradalom  

és szabadságharcra emlékezve Budajenő Község 
Önkormányzata és Budajenő Német  

Nemzetiség Önkormányzata nevében Budai István 
polgármester és Herb József elnök koszorút helyezett 

el a Háborús Hősök Emlékművénél!
 

Március 15-én
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  
173. évfordulóján Soltész Miklós államtitkár  

és Budai István polgármester tisztelgett  
a Budajenői Hősök Emlékművénél. 

 
Ehhez csatlakoztak az általános iskola koszorúzói is.

S P O R T N A P

JÁTÉKOS SPORTVERSENY 
iskolai rendezésben

A Diákolimpiai versenyrendszerben az alsós tanulók 
legjelentősebb iskolák közötti sportos versenye. Évek 

óta sikeresen veszünk részt ezekben a játékos megméret-
tetésekben, mert nem az elért helyezés a lényeg, hanem 
a 8-10 éves kisgyerekek lelkesedése, hozzáállása, sikerél-
ménye.

A tavalyi évben még Törökbálinton tudtunk játszani, 
de a mostani helyzet miatt nem volt biztos, hogy a ver-
senyt megrendezik!?

Természetesen a csapatot megszerveztük, a szabályok 
szerinti 10 fiú és 10 leány részvételével és lelkesen gya-
koroltuk a játékos feladatokat, vártuk az üzenetet, hogy 
mikor mehetünk a versenyre.

De az üzenet nem érkezett, ezért egy házi rendezé-
sű versenyt szerveztünk, meghívtuk a résztvevők tanuló 
társait, hogy egy jó hangulatú versenyben mutassák be 
miért ők a legügyesebbek, a leggyorsabbak és a bonyolult 
feladatokat a legjobban végrehajtók. 

A csapat tagjai osztályok szerint: 4.A Krausz V. ,Nagy 
H., Hamar L., Engler A., Brezina A., Kókai A., 4. B Vermes 
Z., 3. A Ádám Á., Kalmár R., Binó L., Papp E., 3.B Sugár B., 
Kocsis Á., Nemes H., 2. A Vermes B., Várhegyi B., 2.B Mar-
tinovics Zs., Láng M., Hetes Fl.

Testnevelő felkészítő: Póka György

T Á J É K O Z T A T Ó 

a temető 
üzemeltetésével 

kapcsolatban

A temető üzemeltetés adminisztratív jellegű  
feladatellátása körében a hivatal áttekintette  

a nyilvántartást és megállapította, hogy a sírhelyek 
 jelentős részénél lejárt a megváltási idő. 

Tájékoztatjuk a tisztelt Hozzátartozókat, hogy  
amennyiben újra kívánják váltani, az önkormányzati 

hivatalban minél előbb tegyék meg. 

Ha nem váltják meg újra, akkor egy lemondó  
nyilatkozatot kell tenniük ennek ügyében. 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT KERESSÉK 
A HIVATALBAN KIJELÖLT MUNKATÁRSAT:

Lájer Miklós 
+3626/371-068

+3630/534-8859

Tisztelet a Hősöknek! 
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Töltsd le az ingyenes „Magadért sportolj” alkalmazást!

www.magadertsportolj.hu

40 076 km
A kihívás célja

www.budakornyekiegeszsegprogram.hu

További információ:

 NYERHETSZ!LÉPÉSSEL

2021. március 01.–június 01.

Nyerjetek közösen 
iskolátoknak sportszereket 
200 000 Ft értékben!

Hívd el barátaidat, családodat, gyűjtsétek 
a kilométereket tanintézményeteknek, 
tegyétek meg a leghosszabb távot.

Kerüld meg a Földet 
az iskoláddal az 
Egyenlítő mentén!

Természet-
tudományos 

sikereink

Örömteli, hogy tavasszal évről-évre hírt adhatunk a 
budajenői iskolások sikereiről.A természettudományos 

versenyeken ebben a tanévben is szép eredmények születtek.
A magas színvonalú Hevesy György Kárpát-medencei 

Kémia Verseny iskolai fordulójában a hetedik osztályosok 
között 1. helyezést ért el Dobay Botond Csaba, őt követi holt-
versenyben a két 2. helyezett, Skapér Zsigmond és Vágó Ba-
lázs, majd a 3. helyezett Jekl Bernadett.  A megyei fordulóban 
az első és a második helyezett diákok képviselik iskolánkat 
március végén.

A nyolcadik évfolyamos tanulók számára kiírt XXXI. Öv-
eges József Kárpát-medencei Fizikaverseny iskolai forduló-
jába tizenháromhárom lelkes diákunk jelentkezett, közülük 
a második fordulóba jutott: Bartha Ábel 8. a osztályos ta-
nuló.  Sikere példa nélküli, hiszen az elmúlt tíz évben egyet-
len budajenői iskolásnak sem adatott meg. Gratulálunk a 
budajenői diákoknak, és felkészítő tanáruknak, Gulácsiné 
Kozma Sarolta tanárnőnek az eddigi eredményekhez, és to-
vábbi sikereket kívánunk!

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 
fordulójában 16 (!) csapatban, összesen 60 tanulónk vetélke-
dett február 5-én. A 3-4 fős csapatoknak közös munkával 60 
perc alatt kellett egy 13 feladatból álló tesztet megoldani, és 
online beküldeni. A legjobb eredményt elérő csapatok közül 
díjazott lett, megyei 5. helyezésével, a 8. a osztály „Jonatán 
alma” csapata. Gratulálunk!

RÉGÓTA VÁRT ESEMÉNY 
A NAGYSZERŰ 

KÉT TANTEREM ÁTADÁSA 
2021.02.22-ÉN HÉTFŐN 

A pandémia idején minden szempontból szükséges tan-
termek átadása szűk körben valósult meg. A termek a 

kiszolgáló egységekkel és a tanári szobával együtt kb. 200 
négyzetméter területű. A két szerencsés kiköltöző osztályunk 
a 3.b és a 7. osztályosok akik így 45 fővel vehették birtokba és 
vigyázhatják a csodálatos elhelyezkedésű tanegységet.

A beruházás és  a használatbavétel nem valósulhatott 
volna meg Budajenő Község Polgármestere nélkül. Az iskola 
Nevelőtestülete, Szülői Szervezete és a Tanulóink nevében is 
köszönjük Budai István fáradhatatlan energikus munkáját!

Blaskó Szilvia mb. igazgató

Új tantermet 
kaptunk

Végre átköltözhettünk az új épületbe! Már nagyon vártuk!  
Az osztályterem nagyon szép, tágas és világos. A búto-

rok újak és modernek. Van hely ahhoz, hogy csoportokban is 
ülhetünk. Egy probléma van a teremmel, hogy nagyon vissz-
hangzik.

A mosdók kulturáltak. A folyosón kényelmesen elférnek a 
kabátjaink, cipőink, a teremben is van elég szekrény a rajz- és 
tesi felszerelésünknek. 

Köszönjük a bizalmat, hogy mi jöhettünk ide először!
a hetedikesek

KEDVES SZÜLŐK, 
GYEREKEK, 

PEDAGÓGUSOK, 
iskolát támogató 

BARÁTOK, 
LAKOSOK!

„Kerüld meg a Földet az iskoláddal az Egyenlítő 
mentén” kihívásra szólítok minden diákot, tanárt, 

iskolai dolgozót, családtagot, ismerősöket, akik megtett lé-
péseikkel, kilométereikkel hozzájárulnak iskolánk fejleszté-
séhez, egészségtudatos neveléséhez.  A résztvevők letöltik a 
MASPORT-Magadért Sportolj applikációt, kiválasztják a Bu-
dajenői Általános Iskola tanintézményét, és a meghirdetett 
időtartam alatt (2021.03.01-06.01) folyamatosan gyűjthetik a 
kilométereket.  A kilométereket gyaloglással, futással és ko-
cogással lehet teljesíteni. 

 Az iskola, ha teljesíti a virtuális útvonalat, 40076 km-t  már 
50.000 Ft értékű, a leghosszabb virtuális távolságot teljesítő 
tanintézmény pedig 200.000 Ft értékű sportszer díjazásban 
részesül.  Együtt, közösen elérhetjük a célt!

Dalosné Kovács Györgyi – pedagógus

Próba nyelvvizsga
A DSD I. (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsga próba szó-

beli részén az iskola 7-es tanulói vesznek részt. Ez lehe-
tőséget biztosít nekik, hogy a valós nyelvvizsgán már felké-
szültebben tudjanak szerepelni. A próba nyelvvizsgán idén 3 
tanuló méretette meg magát. Mészáros Lili kedvenc macska 
fajtájáról, a Maine Coon-ról,tartott előadást, Péter Boglárka 
a papagájokat mutatta be a vizsgabizottságnak, míg Yürekli 
Yasmin a kutyákról készített színvonalas bemutatót. Mindhár-
man eredményesen szerepeltek a próba vizsgán, és jövőre biz-
tosan sikeresen veszik majd az akadályokat a nyelvvizsgán is.
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Az óvodában több éve megrendezésre kerülő nemzetisé-
gi hét rendhagyó módon valósult meg a vírushelyzetre 

való tekintettel. Külső előadók természetesen nem tudtak 
idén részt venni a programsorozatban.

A hét kezdetén az óvodapedagógusok meséket, törté-
neteket adtak elő a gyerekeknek a német nemzetiségi élet-
módról, hagyományokról, szokásokról, ételekről.

Több csoportban projektor segítségével kivetítettek a té-
mához kapcsolódó tartalmakat az óvodapedagógusok.

A hetet színesítette, hogy a hét folyamán minden csoport-
ban hallgattak a gyerekek sváb zenét, német gyerekdalokat, 
a gyerekeknek lehetősége nyílt tánclépéseket is elsajátítani.

A méhecske csoport népviseletben bemutatta a Liebe 
Schwester tanz mit mir…című táncos gyermekdalt, melyet 
a német nemzetiségi óvodapedagógusok betanítottak min-
den csoportnak. A pénteki napon táncházzal zártuk a hetet, 
melynek alkalmával több óvodai dolgozó népviseletet vagy 
táncosruhát viselt a gyerekek nagy örömére.

Minden csoport az alkalomhoz illő vizuális tevékenységet 
választott, a legtöbb csoportban hagyományos szögnyom-
dát próbáltak ki a gyerekek díszítésre.

Az új óvoda épület lehetőséget biztosított arra, hogy az 
aulában egy kisebb nemzetiségi kiállítást rendezzünk a gye-
rekek számára, melyet minden csoport meg tudott tekinteni. 
Régi használati tárgyak (mozsár, vasaló, rokka, darálók, gya-
luk, zsíros bödön…stb.), népviseletek, táncos ruhák és lábbe-
lik kiállításra kerültek.

Borbás Ildikó, Ráczné Puskás Nóra  
 német nemzetiségi óvodapedagógusok

„Csinos jelmezt vegyetek, mulassunk ma gyerekek!
Hogyha velünk együtt járod, csuda vidám lesz a bálod.
Aki táncol, énekel, pufók fánkot érdemel.”
(Mentovics Éva: Farsangoló) 

A farsang, ami évenként ismétlődő rövidebb-hosszabb 
ideig tartó időszak, különösen várt esemény a gyere-

kek életében.  Kezdete vízkereszt (január 6.) és hamvazó-
szerdáig tart, ami az idén február 17-ére esik. Ez az ideje a 
hangoskodásnak, mulatozásnak. A farsang a mókázásnak, a 
vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adó népszo-
kás.  Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság más ruhájába, 
„bőrébe bújni”, ami alól mi óvónők sem vagyunk kivételek, 
melynek nagyon örülnek a gyerekek. Egymás után készül-
nek a farsang fő kellékei, a különböző technikákkal készült 
színes, ötletes álarcok, a játékukhoz barkácsolt kiegészítő 
eszközök, valamint mókás dekorációk.  Különböző hang-

szerek is nagyobb szerephez jutnak, melyekkel éneküket 
kísérik, vagy csak jólesik egy kis zajt csapni velük. A nap fo-
lyamán, szabadjáték alatt arról beszélgetnek, hogy ki minek 
öltözne, milyen jelmezbe bújik.

Ilyenkor előtérbe kerülnek a” bolondos” mesék, mint a 
Kolontos Palkó; Az aranyszőrű bárány; A brémai muzsiku-
sok..., de a versek, mondókák, csúfolódók, népi gyermekjá-
tékok, dalok is a farsang hangulatát idézik. Minden évben 
szép szokás, hogy az óvó nénik egy meglepetés mesével 
készülnek, amit előadnak a gyerekek nagy örömére. Az idén 
sem történt másképp! A vajaspánkó mesének olyan nagy 
sikere lett, hogy a gyerekek visszatapsolták az előadást!

A vigadalom nem múlhat el mókás játékok nélkül, helyet 
kapnak a népi gyermekjátékok, körjátékok, csúfolódók is. 

A farsangi időszak végén egy régi népszokás felidézé-
sével, a kiszebáb égetéssel űzzük el a hideget és várjuk a 
tavasz első napsugarait.

Csulakné Királycsik Sarolta, Méhecske csoportos óvodapedagógus

Nemzetiségi hét

Egészséghét

Farsang

Kérek egy kanalat,
mondja szépen: ÁÁÁ,
a lázmérőt bedugjuk a hóna alá.
Maga kérem nagybeteg,
biztos megint beevett.
Öblögessen, borogasson,
bújjon a dunyhába,
ha reggelig nem köhög,
mehet óvodába.
Demény Ottó: Doktor bácsi

Óvodánkban minden évben nagy hangsúlyt kap az egész-
séges életmódra nevelés. A mostani helyzetben még 

jobban előtérbe kerül az egészség megóvása, a betegségek 
megelőzése. A gyermekek nap mint nap találkoznak a médi-
ából rájuk zúduló adatokkal, napi megbetegedés, fertőzöttek 
száma tekintetében. Feladatunk az információk életkornak 
megfelelő lefordítása, ezzel a biztonságérzet erősítése. Mit 
teszünk? Belépéskor már rutinszerűen működik a hőmé-
rő használata, átöltözés után az alapos kézmosás, melyet a 
mosdóban kihelyezett ábrák is segítik. Gyermekeink napköz-
ben tüsszentés, köhögés esetén már önállóan indulnak kezet 
mosni. Gyakran szellőztetünk, fertőtlenítünk, az időjárástól 
függően a lehető legtöbbet tartózkodunk szabad levegőn. A 
szülők partneri hozzáállása is nagymértékben segíti a beteg-
ségek terjedésének megakadályozását, egészségesen hozzák 
közösségbe a gyermekeket, bőséges vitaminforrással segítik 
a csoportokat. Hálás köszönet ezért! 

Idei egészség hetünkön zöldség és gyümölcssalátákat ké-
szítettünk, mézes citromos limonádéval kínáltuk a gyerekeket. 
A tornateremben akadálypályát állítottunk fel, még vonzóbbá 
téve a mozgást óvodásainknak. Meggyógyítottuk az összes 
beteg babát és plüssállatot, szakszerű ellátásban részesítet-
ték a gyerekek egymást és a felnőtteket . Meglátogattuk az 
óvodai orvosi szobát, megbeszéltük az orvosok munkájának 
fontosságát. Tél és betegségűző, gyógyító mondókákat ta-
nultunk, Makk Marci történetekkel ismerkedtek a gyerekek. 
Ismét egy tartalmas projekthéten vagyunk túl. Mindenkinek 
kitartást, jó egészséget kívánunk!

Vén Erika, Maci csoportos pedagógus
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Ildikó elment
Január vége felé egy délután vettünk búcsút Ildikótól. 

A járványügyi előírásokat teljes mértékben betartva, – 
maszkot viselve és egymástól megfelelő távolságban – a 
Szent Mihály templom körül gyülekeztünk, bent a temp-
lomban pedig felállítottunk egy oltárt, Ildikó fényképével, 
az emlékezés virágaival és gyertyáival. 

Pontban 4 órakor a templom délkeleti oldalán - a Vé-
nusz-pontban - meggyújtottuk az első szertüzet. 

Itt a tűz körül közösen elénekeltük az Üdvözlégyet, 
Zsófia megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult a meg-
emlékezés megtartásához, édesanyjának pedig hálát 
adott az egész együtt töltött életért, és felszabadultan en-
gedte őt el útjára. Nővérével, Orsolyával együtt elfogad-
ták, hogy édesanyjuknak már e földön nincs tennivalója. 
Ildikó az utolsó időben tudatosan készült az elmenetelre, 
ezt többször, többeknek is kinyilvánította. Így készítette 
föl a körötte élőket az előtte álló út megértésére, elfoga-
dására.

Majd sorra gyulladt meg a további két szertűz. A kö-
vetkező a templom délnyugati oldalán, a Jupiter-pontban, 
után pedig a templom északi oldalán, a Szaturnusz-pont-
ban.

A templomban hangfelvételről szólt Ildikó egyik utol-
só előadóestje, a „Szárnyak zenéje”, amit két éve Zsámbé-
kon is bemutatott.

Ildikó csak mintegy tíz esztendeje költözött 
Budajenőre. Rövid idő alatt, méltán lett meghatározó 
színfoltja kis közösségünknek. Hófehér hajával, kimért, 
szolíd, csendes viselkedésével teljesen kivételes volt, so-
kan „indián néni”-nek is nevezték.

Többször láttam őt üldögélni az Öregtemplom előtti 
kőkockán. Ott merengett, imádkozott, szeretett ott lenni, 
otthon érezte itt magát.

Egyszer el is mondta: „De jó lenne, ha mindig nyitva 
lenne, de legalább a hétvégéken. El is vállalnék ügyele-
tet, hogy minél többet meglátogathassák ezt a gyönyörű 
templomot és környékét”.  

Záró akkordként, a búcsúztató mintegy megkoroná-
zásaként – Sey-Pacor Villő szívhez szóló megzenésített 
változatában – felhangzott Ildikó legutolsó verse. 

Nap nap nap napsugarak
Itatják át a lelkem 

Fény fény fény fényzuhatag
Árad szét csillámlón bennem

Dal dal dal zeng-bong ma
Ujjongva derült szívemben

Száll száll száll száll a madár 
Repülni megtanít engem

Nap nap nap legboldogabb
Mert igaz utamra leltem

Jó jó jó jó akarat
Vezérel hozzátok engem

Istenem segíts meg ebben
Segíts igazzá lennem

Ildikó, köszönjük, hogy itt voltál, hogy értünk is voltál 
és hogy lélekben velünk vagy.

Sey-Pacor Ferenc


