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Október tizedik hónapja az évnek, mely már okot 
ad arra, hogy számot vessünk az évben eddig 

történtekkel, és számba vegyük a még hátralévő két 
hónap várható eseményeit.

Termékeny hónap is egyben, hiszen a természet 
is készül az elkövetkező télre, ám ilyenkor bővelke-
dik még csodáiban, mint az alma, szőlő, körte, dió, 
mandula, kukorica… Az őszi nagybetakarítások még 
megelőzik a pihenés hónapjait.

Településünk szempontjából is termékeny idő-
szak vége felé járunk, számos eseményt tudhatunk 
magunk mögött. Volt köztük új kezdeményezés, 
mint az adománygyűjtő családi délután, és a szept-
ember 22-ei templomi koncert; és volt köztük már 
jól működő, évről évre megrendezésre kerülő, ha-
gyománnyal rendelkező, mint a Falunap és  leg-
utóbb a Szüret és borünnepet, melyről  beszámolót 
bővebben olvashatnak a lapszámban.

Ne feledkezzünk meg egyik legnagyobb állami 
ünnepünk, október 23-a  méltó megünnepléséről 
sem, melyre ezúton is mindenkit szeretettel várunk, 
és tartsanak velünk továbbra is a következő hóna-
pok eseményein is. 

M. Cs. A

„ébred már a táj 
koppanó lassú léptek 
az utca kövén 
hűvös hajnalok nyomán 
még enyhe napok jönnek 
 
árvuló parkok  
füvén százszínű foltok 
új patchwork minták 
lágy októberi csókot 
igéz a keleti szél”
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Budajenő Község Önkormányzata és 
az oktatási- nevelési partner Általá-

nos Iskola vezetői és dolgozói a Buda-
jenői Közös Önkormányzati Hivatalban 
köszöntötték a nyugdíjba vonuló nagy 
múlttal rendelkező két óvodai vezetőt 
Putirka Sándornét az óvoda vezetőjét 
és Hauck Józsefnét az óvoda volt vető-
jét és volt helyettesét. A polgármester 
köszöntésében megköszönte mindkét 
vezetőnek a több évtizedes magas szintű 
pedagógiai és vezetői munkáját, mely-

lyel komoly hírnevet szereztek az intéz-
ménynek. Virágcsokrok kíséretében aján-
déktárgyakat adott át részükre és kívánt 
hosszú boldog nyugdíjas éveket, jó erő-
ben és egészségben. Rainer Ferencné az 

általános iskola igazgatója megköszönte 
a jó együttműködést és a nevelői mun-
kában végzett egymást kiegészítő ha-
tékony munkát. Különösen kiemelte azt 
a segítséget, amit mint új iskola vezető 

kapott Anitól az óvoda vezetőjétől, a te-
lepülés és az emberek megismerésében. 
Az iskola pedagógus állománya nevében 
ajándéktárgyakat adott át virágcsokrok 
kíséretében. Befejezésül Putirka Sándor-
né, Ani köszönte meg a szívélyes fogad-
tatást és mindenkinek további eredmé-
nyes munkát kívánt. Ezután a jelenlévők 
szívélyes légkörben eltöltöttek egy kis 
időt a múlt felidézésével és a jövő lehe-
tőségeiről beszélgetve. 

Óvodai vezetők 
búcsúztatása
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Regionális
kórustalálkozó

Mi is szívesen megyünk és mi is szívesen 
látjuk vendégül más települések kórusait.  
A térséget jellemző sváb hagyományok meg-
határozóak, mivel ez a kultúra több száz év 
óta jelen van.

A regionális kórustalálkozó egy szép lehetőség 
ezen hagyományok ápolására. A kulturális 

értékeken túl, a regionális, a települések közötti 
együttműködés szempontjából is nagyon lénye-
gesek és fontosak ezen rendezvények. – hangsú-
lyozta megnyitó beszédében Budai István polgár-
mester.

A KÓRUSTALÁLKOZÓN FELLÉPTEK: 

Törökbálinti Hagyományörző Sváb kórus,
Budajenői Hagyományőrző Dalkör,
Zsámbéki Német Nemzetiségi Dalkör,
Hagyományörző Kör Egyesület, Budakeszi.

Köszönet a kellemes, jó hangulatú délutánért 
a fellépőknek és Budajenő Község Önkormány-
zatának és Budajenő Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának.
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Szeptember 21-én tartotta Budaje-
nő hagyományos szüreti borünne-
pét. A vendégborászatok mellett elő-
ző évekhez hasonlóan a környékbeli 
művészek, kézművesek és kulturális 
csoportok is lehetőséget kaptak a be-
mutatkozásra. Szépülő településünket 
bejárással egybekötött vetélkedő ke-
retében ismerhette meg  a vállalkozó 
kedvű, és hozzánk ellátogató vendég.

A nemrégiben felújított pincesoron 
pannonhalmi, badacsonyi, villányi, 

Balaton-felvidéki, egri és tokaji pincé-
szetek kínálták boraikat. Tökről a Nyakas 
pince képviselte a hazai színeket. Eköz-
ben a pincesorral szemben kézművesek, 
őstermelők  termékeivel lehetett ismer-
kedni. Az evés-iváshoz a jó hangulatot 
hagyományosan a töki cigányzenekar 
biztosította. A főúton pedig díszes hintó-
kon népviseletes hagyományőrzők emel-
ték a szüreti hangulatot.

Miközben a szőlőpréselés és a bor-
készítés fárasztó műveleteivel ismerked-
hettek a nagyobbak, addig a kisebbek  a 
budakeszi HÍD Családsegítő  Szolgálat és 
Hegyaljai Tünde színes és ötletes gyer-
mek kézműves foglalkozásain vehettek 
részt. A Sokadalom Népi Játékpark pedig 
egész napos szórakozást biztosított ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

Egy fiatal töki művész házaspár, Ke-
mény Juli festőművész és Fejér Máté 
szobrász alkotásaiból nyílt kiállítás AR-
COK címmel az újonnan megnyitott 
Öreg Ház étteremben. A falu műemlékeit 
örökségvédelmi séta és családi vetélkedő 
keretében népszerűsítettük. Az egyéni 
sétához térképet és leírást és egy kitöl-
tendő tesztlapot lehetett igényelni az 
önkormányzati standnál. A helyes meg-
fejtők között könyvjutalmat, budajenői 
emléktárgyakat sorsoltunk ki.

A nagyszínpadon a Kis Zenede kon-
certje kezdte a rendezvényt, majd meg-
hallgathattuk Budai István polgármester 
úr köszöntőjét. Az estét és a jó hangula-
tot a budajenői hagyományőrző csoport-
jaink műsora folytatta. Vendégünk volt a 
Csanádpalotai Hagyományőrző Együttes, 
akik virtuóz hangulatú táncaikkal belop-
ták magukat a közönség szívébe, és 
kellő hangula-
tot teremtet-
tek a további 
mulatozáshoz. 
A jókedvből 
és kacagásból 
Polgár Péter 
e l ő a d á s á b ó l 
sem hiányzott, 
nevető izmaink 
is meg lettek 
dolgoztatva, és − 

hogy más testrészeink se maradjanak ki 
az edzésből −  először a Rojtos együttes 
és a Pántlika közös táncházában, majd a 
Shakers együttes hamisíthatatlan utcabál 
hangulatú koncertjén vehettük hasznát 
lábainknak.

Másnap délután egy szívet-lelket fel-
emelő koncertben volt része annak, aki el-
látogatott a római katolikus templomba, 
ahol a Villő énekegyüttes, Vratny László 
Attila és Lisztes karnagy úr vezetésével a 
Maklári-kórus varázsolt el minket a zene 
birodalmába. Utólag is köszönet Gábor 
atyának, hogy befogadta a koncertet, és 
helyet biztosított a templomban. 

Szintén köszönet illeti a pincetulajdo-
nosokat, akik évről évre helyet adnak a 
hozzánk látogató borászoknak, és a hát-
térben dolgozó minden kedves segítő-
nek. Jövőre ugyanitt találkozunk, hiszen 
ha Borünnep, akkor Budajenő.

M. Cs. A.

SZÜRET ÉS 

BORÜNNEP 
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Erdei iskola 
Zánkán

  

Szeptember 12−14. között 
a két negyedik osztály er-

dei iskolában volt Zánkán. Az 
Erzsébet-program keretében 
elnyert pályázat biztosította, 
hogy kedvező anyagi felté-
telek mellett utazhattunk a 
Balaton-felvidékre. Színes, 
változatos programokon 
megismerkedhettünk a Bala-
ton állat- és növényvilágával. 
Kirándulni mentünk a Hegy-
estűre, ahonnan gyönyörköd-
tünk a Káli-medence szép lát-
ványában. Sok olyan ismeret-
re tettünk szert, amelyeket az 
év folyamán használni tudunk.

Erdei iskolában 
a 6−7. évfolyam
Az Erzsébet-program kedvezményei-

nek köszönhetően idén az általános 
iskola 6. és 7. évfolyama szeptemberre 
időzítette közös erdei iskoláját. A helyszín 
Zánka, az egykori úttörő-paradicsom volt. 
Az időjárás kegyesnek bizonyult hozzánk, 
így megújult, modernizált környezetben 
eleveníthettük fel az úttörők legneme-
sebb hagyományait. Hosszú túrákat tet-
tünk a környék legszebb tájain, végig-
eveztünk a tapolcai tavas barlang útvesz-
tőin, láttunk pulit, mangalicát, sőt még 
ürgéket is. A bátrabb gyerekek ugyanak-
kor valószínűleg a zánkai kalandparkot 
élvezték a legjobban. Szerencsére baleset 
itt sem ért senkit sem, így fáradtan ugyan, 
de alapvetően elégedetten térhettünk 
haza a harmadik napon.

Lovaglás
Szeptember 20−22-én tartották 

Budapesten a Nemzeti Lovar-
dában a Póni Klub Országos Baj-
nokságot. Két regionális minősítő 
versenyen kellett részt venni a 
gyermekeknek az adott verseny-
számban (díjlovaglás, díjugratás, 
futószáras versenyszám) az orszá-

gos bajnokságon való induláshoz. 
Dallos Anna, budajenei kis-

lány és a helyi általános iskola 3. 
a osztályos tanulója szeptember 
21-én, szombaton a  futószár 2-es 
versenyszámban 7−9 éves kor-
osztályban az 1. helyen végzett. 
A versenyszámban 26 gyermek 
indult.

Dallosné Máté Katalin
    

    
 (anyuka) Annának szívből gratulá-

lunk, és további nagyon sok sikert kívánunk!



Az őszi idő beköszöntével a különböző termések, gesz-
tenye, makk, dió beérett, és potyogni kezdett a fáról.

Az immár hagyománnyá vált dióünnepet október 5-én, 
szombaton idén is megrendeztük a művelődési házban. A 
gyerekekkel egész héten erre az eseményre készültünk az 
óvodában.

Sétáink során kis kosarakba szedtük össze a diót és 
gesztenyét. A dióbelet elrágcsáltuk, a héját pedig félbe 

szedve külön gyűjtöttük, hogy felhasználhassuk különbö-
ző diódíszek készítéséhez. Diós versekkel, mondókákkal, 
énekekkel készültünk. Mind a négy csoport óriási diófákat 
készített különböző technikákkal, hogy azzal dekorálhas-
suk a művelődési ház falait. Lelkes szülők őszi levélfüzére-
ket, papírsárkányokat készítettek, hogy ezzel is hangulato-
sabbá varázsolják a helyszínt.

Végre elérkezett a várva várt szombati nap. Minden 
gyerek gyűjthette a pecséteket, amit különböző ajándé-
kokra válthattak be. Pecsét járt a különböző ügyességi já-
tékokért. Ki lehetett próbálni, hogyan tudnak célba dobni 
dióval, játszhattak ugróiskolát, egyensúlyozhattak ping-
pongütőn diószemeket vagy egy seprű segítségével jut-
tathatták célba a diókat. Jó reflexre volt szükség ahhoz, 
hogy a csövön kiguruló diót egy kalapácsütéssel eltalálják.

A kézműves asztaloknál dióállatkát, kishajót, virágko-
sarat készíthettek a szorgos kis kezek, minden alkotáshoz 
dióhéjakat használtunk fel.

Érdemes volt a süteménysütő versenyre is benevezni, 
mert minden diós sütiért két pecsét járt. Minden résztvevő 
kóstolhatott és szavazhatott a legjobban sikerült édesség-
re.

A jó hangulatról az Áldás együttes gondoskodott, akik 
igazi hagyományőrző népzenével varázsolták el a gyere-
keket és a felnőtteket. Kicsi és nagy együtt ropta a táncot, 
és énekelte a népdalokat.

A nap végén mindenki sok élménnyel, diós dísszel és 
ajándékkal gazdagabban térhetett haza, aki pedig nem 

Dióünnep
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Szőlőszüret
A szeptemberi hónap egyik fő programja az óvodában 

a szőlőszüret volt. A kisebbek ellátogattak egy közeli 
szőlőskertbe, a nagyobbak a falu határában szüreteltek. A 
munkát vidám éneklés, mondókázás kísérte. A szüret végére 
nem csak a kosarak, de a pocakok is megteltek az édes gyü-
mölccsel. Megfigyelhettük, hogyan szedik ládákba a szőlőt a 
szorgos kezek, és viszik el traktorokkal a gazdaságba, ahol 
mustot majd bort készítenek belőle.

A leszüretelt gyümölcsöt az óvodában mi is kipréseltük 
egy kisméretű prés segítségével. A gyerekek vidáman rakták 
a szőlőfürtöket a présbe, a nagyobbak megtapasztalhatták, 
milyen nagy erő kell ahhoz, hogy a kar tekerésével kipréseljék 
az édes nedűt.

A nehéz munka után kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó-
lesett meginni egy pohárral az ízletes mustból.
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Megint eltelt egy esztendő, új nevelési év 
kezdődött az óvodában. A kiscsoporto-

sok életében ez nagy változást jelent, elkez-
dődött az óvodába, az első közösségbe való 
beilleszkedés.

A folyamatos 
beszoktatással se-
gítjük a gyerme-
keket abban, hogy 
hamarabb beil-
leszkedjenek az új 
közösségbe, alkal-
mazkodjanak az új 
környezethez, elfo-
gadják az őket körül-
vevő társakat és fel-
nőtteket.

A Pillangó csoport-
ba hétről hétre érkez-
nek az új kiscsopor-
tosok. Az első napok nehézségeit van, aki mosolyogva, mások kis 
sírással küzdik le, de ahogy telnek a hetek, egyre több mosolygós 
arcocskát látni közöttük.

 Az óvó nénik arra törekszenek, hogy a gyerekeket az óvodában 
érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretettel-
jes légkör vegye körül. Sok dajkálással, ölbeli játékokkal, énekléssel, 
mesével teremtik meg a megfelelő óvodai hangulatot. A szomorkodó 
gyerekeket megpróbálják valamilyen játéktevékenységbe bevonni. 

A korábban érkezett gyerekeket folyamatosan készítik fel új társa-
ik fogadására. Reméljük, hogy a nevelési év végére egy vidám, sokat 
mosolygó közösség kovácsolódik a Pillangó csoportban.

Felhívás 
Tájékoztatjuk a község 
lakosságát, hogy 2013. 

november 4−7-ig is-
mét papírgyűjtést szer-

vezünk az óvoda ja-
vára. Az összegyűjtött 
papírt (fekete-fehér, 

színes papír vegyesen) 
a posta és a kisbolt kö-
zötti parkolóban lévő 

gyűjtőkonténerbe kér-
jük eljuttatni.

A műanyag flakonok 
kupakjait továbbra is 
gyűjtjük, és átvesszük 

az óvodában. 

A befolyt összeget az 
óvodai eszközfejlesz-

tésre, és gyermek-
program szervezésére 

fordítjuk.
Köszönjük:

az óvoda dolgozói

A kiscsoportosok 
beszoktatása
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NÉPSZOKÁS-OLÓGIA
OKTÓBER
OKTÓBER 4.  

Ferenc napja 
 
Ebben az időszakban történt a tava-
szi búza elvetése. Hívták ezért sokfelé 
ferenchétnek vagy búzahétnek is ezt a 
hetet. Szokás volt ekkor kotlóst ültetni. 
A kotló tyúk fészkébe egy nyírfaágat 
tettek, hogy az ártó szellemektől meg-
védjék a kiscsirkéket. 

 
OKTÓBER 15.  

Teréz napja 
 
Hagyományosan a szüret megkezdésé-
nek a napja. (Egerben Teréz-szedésnek 
mondják a szüret megkezdését.) 

 
OKTÓBER 20.  

Vendel napja  
A pásztorok védőszentjükként tisztelték 
Szent Vendelt. A faluszéleken, közel a 
legelőkhöz szobrot állítottak tiszteletére, 
melyeken saját magukhoz hasonlóan, a 
szentet pásztorruhában ábrázolták, lábá-
nál kutyával, báránnyal. Ha járvány ütött 
ki az állatok közt, az a mondás járta, 
hogy „viszi Vendel az állatokat”. Állat-
tartó vidékeken ünnep ez a nap. Nem 
dolgoztatták az igásállatokat, a gazdák 
meg zeneszóval mulattak egész nap. A 
pásztorcsaládokban gyakori volt a Ven-
del keresztnév. 

 
OKTÓBER 21.  

Orsolya napja 
 
E nap időjárásából jósoltak a tél idő-
járására. Ha szép, napos idő volt, úgy 
tartották, akkor karácsonyig szép marad 
az idő. 

OKTÓBER 26.  

Dömötör napja  
Az ország keleti felén a pásztorok Szent 
Dömötört tartották patrónusuknak. A 
napot juhászújévnek is nevezték, mert 
ekkor számoltak el a juhászok az állatok 
gazdáival. Ezután mulatsággal ünne-
peltek, olykor több napon keresztül. 
Mulatságukat nevezték juhásztornak, 
juhtornak, dömötörözésnek is. Számta-
lan szólásunk kapcsolódik a Dömötör 
naphoz: „Neki minden nap Dömötör 
napja vagyon”, mondták a tartósan ré-
szeg emberre, illetve arra, akinek még 
nincs munkája, nem szerződött még el. 
„Dömötör juhászt táncoltat” szólás arra 
utal, hogy már hideg van ekkor, nem jó 
szabadban tartózkodni, csak, ha mozog 
az ember, akkor nem fázik. 

KUKORICA-
FOSZTÓ 
 
Nevezték még tengerihántónak, má-
léfejtőnek, bontónak. A betakarított és 
hazahordott kukorica őszi, közösségi 
munkája, melyet a falu legényei, lányai 
végeztek együtt, sok móka, játék, viga-
dalom mellett. A tehetősebb gazda ze-
nészt is fogadott, így még többen jöttek 
a házhoz dolgozni. A kukoricafosztókat 
a háziak megvendégelték étellel-itallal, 
olykor még a kukoricából is kaptak részt. 

SZÜRET 
Az őszi munkák legkellemesebbje a szüret. A tulajdonos vendégül látja a szüretelő-
ket étellel-itallal, majd a szőlőből, mustból mindenki vihet kóstolót haza. A szüreti 
szokáshoz hozzátartozik az ének, tánc, vigadalom, maskarás felvonulás, bál. Tokaj-
Hegyalján megrendezett szüreti mulatság ma is élő hagyomány, idegenforgalmi 
látványosság. 
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LOMBSZÁLLÍTÁS
Mint minden évben  

az Önkormányzat ebben  
az évben is 

egy alkalommal  
gondoskodik az őszi  

lombok elszállításáról.

A lomb- 
elszállításra 2013.  
november 23-án 

(szombaton)  
6 órától kerül sor.

Kérjük, hogy az össze-
gyűjtött faleveleket −  és 
kizárólag csak a faleve-
let − bármilyen átlátszó, 

megfelelő erősségű 
zsákban gyűjtve tárolják 
a megadott időpontig, 
és 23-án reggel 6 óráig 
tegyék ki ingatlanuk elé 
oly módon, hogy a gya-
logos- és gépjárműfor-
galmat ne akadályozza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a szolgáltató kizárólag csak 

a lombot tartalmazó zsá-
kot szállítja el! Egyéb zöld 

hulladék gyűjtésére a Közös 
Önkormányzati Hivatalban 
vásárolható zsák, amelynek 
egységes ára bruttó 190 Ft. 

Ezt a zöldhulladékot a szolgál-
tató a csütörtöki szemétszállí-

tási napokon szállítja el.

MÉLTÓN EMLÉKEZZÜNK  
HALOTTAINKRA!

A hagyományokhoz híven 2013. október 19-én, szom-
baton 8 órától 12 óráig temetőtakarítást szervezünk az 

Öreg temetőben.

Minden dolgos kézre számítunk!
Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Egyéni és csoportos ANGOL oktatás 
Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777
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