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Ö N K O R M Á N Y Z AT I 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. JÚLIUS 31-I  
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS KIEGÉSZÍTŐ  
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete útbur-
kolat javítási és felújítási mun-
kákkal bízta meg a VIANOVA 
87 Zrt-t a következők szerint:
1. Aszfaltburkolat felújítás a 

Fő utcában a Magtár utca 
és a szennyvíz-végát-
emelő közti útszakaszon, 

2. Útjavítás mart aszfalt 
burkolattal a Kisköz 
utcában,

3. Kátyúzás a település 
mellékutcáiban, felmérés 
alapján, a szükséges he-
lyeken.

NEMZETI KULTURÁLIS 
ALAP-PAPI SÍRKERT PÁLYÁ-
ZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Nemzeti Kultu-
rális Alap Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma 
meghívásos pályázati felhí-
vására, a Budajenő ótemető 
területén található papi sír-
kert helyreállítására, méltó 
kegyeleti hely kialakítására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. AUGUSZTUS 6-I 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

VÁLASZTÁSI  
BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK 
MEGVÁLASZTÁSA
Magyarország köztársasági 
elnöke a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választását 2014. október 12-
re tűzte ki. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a választási eljá-
rásról szóló törvény alapján, 
kötelező feladatként Buda-

jenő Község Helyi Választási 
Bizottsága és a Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottsága 
tagjainak, valamint póttagjai-
nak megválasztásáról döntött.

A HELYI VÁLASZTÁSI  
BIZOTTSÁG:
Tagjai: 
dr. Györgydeák Zoltánné, 
Pálvölgyiné Epresi Éva,
Jankóné Drózdi Sarolta.

Póttagjai:
Halmainé Gärtner Eleonóra,
Szikra Gáborné.

A NEMZETISÉGI SZAVAZAT-
SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG:
Tagjai: 
Bognárné Kovács Katalin, 
Kaiser Gusztávné, 
Kun Imréné.

Póttagjai:
Bajkó Irén,
Borbás Gézáné.

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSA
A Budajenői Óvoda veze-
tésére tavaly kiírt pályázat 
eredménytelenül zárult, ezért 
2014. augusztus 15-ig, vagy a 
pályázati eljárás eredményes 
befejezéséig Benka Krisztina 
óvodavezető-helyettes került 
megbízásra a feladat ellátá-
sával. A megbízási határidő 
lejárta előtt pályázat került ki-

írásra óvodavezetői beosztás-
ra. A megadott határidőben 
egy fő, Benka Krisztina Mária 
adta be – a kiírt feltételeknek 
megfelelő – pályázatát. A 
pályázatot véleményező vala-
mennyi szervezet támogatta 
a jelölt alkalmazását. Buda-
jenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Buda-
jenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egyetértésével 
a Budajenői Óvoda óvodave-
zetői munkakörének betölté-
sére, 5 évig tartó határozott 
időre, Benka Krisztina Máriát 
bízta meg.

MAXIMÁLIS CSOPORTLÉT-
SZÁMTÓL VALÓ ELTÉRÉS 
ENGEDÉLYEZÉSE (ÓVODA, 
BAMBI CSOPORT)
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
25.§-ában foglalt hatásköré-
ben eljárva engedélyezte a 
Budajenői Óvoda részére, a 
fent hivatkozott törvény 4. sz. 
mellékletében meghatározott 
maximális csoportlétszám 
20%-al történő túllépését a 
2014/2015. nevelési évre, a 
Bambi nagycsoportban.

A nyílt jegyzőkönyv  
és a rendeletek honlapunkon 
megtekinthetők.

Villámlátogatás 
Gaildorfból
Augusztus 23-án szervezték meg a budajenői borá-

szok a fröccspartinak indult, de közben borkósto-
lóvá változott rendezvényüket. Ezt még a kedvezőtlen-
re fordult időjárás sem befolyásolta. Az eső ellenére az 
ízlésesen berendezett sátor megközelítőleg megtelt. A 
magánrendezvényt meglátogatta Frank Zimmermann, 
Gaildorf frissen megválasztott polgármestere és a ma-
gyarországi magánlátogatáson tartózkodó Günther 
Kubin polgármester helyettes és felesége. A rendezvé-
nyen résztvevő Budai István polgármester köszöntötte 
a vendégeket, és gratulált Frank Zimmermannak pol-
gármesterré választása alkalmából, aki megköszönte a 
gratulációt. A helyi és külföldi vendégek jó hangulatú 
pár órát töltöttek el kóstolgatva a helyi borokat és az 
ahhoz készült finom ételt és süteményeket. 
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A Budajenő Községi Önkormányzat és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében 2014. július 26-án megemlé-
keztünk az első világháború kirobbanásának 
(1914. július 28.) 100. évfordulójáról. A ren-
dezvényen megjelent 60-80 fő budajenői és 
telki polgár. Az első és második világhábo-
rús emlékművet a Budajenői Önkormányzat 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
újította fel. A felújítást Sax László főfaragó-
kőfaragó mester végezte el Tóth Kálmán 
okleveles szobrász resta-
urátor szakmai vélemé-
nye alapján.

A rendezvényen Bu-
dai István polgármester 
– történelmi áttekintésen 
keresztül –  beszédében 
megemlékezett a két vi-
lágégés roppant emberi 
és anyagi áldozatairól. 
Magyarországon kevés 

olyan család van, ahol áldozatok ne lettek 
volna. Budajenői és Telki települések család-
jai is komoly áldozatokat hoztak a hazáért. 
A hatalmas veszteségek és hősi áldozatok 
ellenére a vezetők rossz politikai döntése 
következtében Magyarországi elvesztette 
területének többségét, amit a máig keser-
ves trianoni döntés pecsételt meg.

Buchoffer Ferenc, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke megosztotta értékes 
gondolatait a két háború egyszerű embert 
érintő hatásáról. Hiszen az áldozatok, ne-
hézségek legjobban őket érintették. Ezután 
Buchoffer Ferenc elszavalta a Galíciai er-
dőben című első világháborús költeményt. 
Ma a sok névtelen hősről emlékezünk meg, 
akiknek a nevét a hősök emlékművén lát-
hatjuk. A megemlékezésen meghallgattuk a 
Budajenői Vegyes Kórus és a Dicke Sväne 

együttes emlékműsorát. Gábor atya meg-
szentelte a felújított budajenői hősi emlék-
művet, majd a két önkormányzat, az intéz-
mények és a civil szervezetek helyezték el a 
koszorúikat az emlékműnél. Befejezésül a 
Dicke Sväne tagja Landszmann Zsolt elfújta 
az il silenziót a meghatott résztvevők köré-
ben. Végezetül Gábor atya a Szent Péter és 
Szent Pál templomban szentmisét celebrált, 
ahol Ő is megemlékezett az első és második 
világháború hőseiről.

Megemlékezés 
az  I. világháború kirobbanásáról
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Az előző évek hagyományait követve az 
Árpád-kori Szent Mihály-templomnál 

tartottuk meg ünnepségünket. Az ünnep 
napján az időjárás nem látszott ideálisnak 
a szabadtári rendezvényhez. Azonban a 
rendezvény kezdetére szinte varázsütés-
re kedvezőre fordult. A Szent István-napi 
ünnepi szentmisét Gábor Atya még a sátor 
alatt celebrálta. A polgármester ezt követő 
ünnepi köszöntője és az új kenyér szente-
lése is a sátor alatt történt. Az óvodások 
ünnepi műsorát, a Budajenői Vegyes Kó-
rus fellépését már a szabadtéri ideiglenes 
színpadon élvezhette a közönség. Vratny 
László énekes soron kívüli fellépésében el-
énekelte a Bánk bán opera Hazám, hazám 
áriáját nagy sikerrel.

A nemzeti ünnep alkalmából a Buda-
jenői Önkormányzat képviselő-testülete 

Budajenőért kitüntetésben részesítette Ujj 
Dezsőt mintaszerű, rendezett porta és kert 
kialakításáért, amit minden évben rendsze-
resen megnyit Budajenő érdeklődő polgá-
rai számára. 

Az ünnepi rendezvényhez kapcsoló-
dóan az érdeklődők az öregtemplomban 
élvezhették a Borka trió (Hanna, Eszter, 
Ráhel) igényes és színvonalas hárfa és 
gordonka koncertjét. Nagy sikert arattak 
és reméljük, nem utoljára élvezhette a 
budajenői közönség előadásukat. A ren-
dezvényt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
és a Budajenői Önkormányzat támogatta. 

A rendezvényt meglátogatta a Magyar-
országon magánlátogatáson tartózkodó 
Günther Kubin polgármester-helyettes és 
felesége, valamint egy baráti házaspár né-
met testvérvárosunkból, Gaildorfból.

A kulináris élvezeteket Bartos Gyárfás 
biztosította, ami többféle grillhúsból és 
hozzá illő grillezett zöldségköretből állt. A 
résztvevők késő estig az ünnephez illő jó 
hangulatban szórakoztak.

Augusztus 20.
nemzeti ünnepünk



V Á G J A  K I  É S  H A J T S A  Ö S S Z E
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A háromévente megrendezésre kerülő 
Hárfa Világkongresszus a hangszer 

egyik legrangosabb és legszínesebb ren-
dezvénysorozata.

A világ minden tájáról érkeznek a hárfa-
játék kimagasló művészei, a fiatal virtuózok 
és a hangszert kedvelő közönség.

A 12. kongresszus rendezésének jogát 
Sydney kapta meg. A különböző előadá-
sok, koncertek, konferenciák több helyszí-
nen párhuzamosan zajlottak, a legszíne-
sebb programokkal: az ír kampós hárfától 
a barokk, és a ma jól ismert pedálos kon-
certhárfán át a jazz hangszerig minden ér-
dekesség bemutatásra került.

A kongresszus egyik legérdekesebb 
eseménye a „Fókuszban a Fiatalok” kon-
certsorozat.

Előzetes, hanganyaggal, aján-
lásokkal és életrajzzal történő 
jelentkezés alapján választja ki a 
rangos művészekből álló bizott-
ság azt a 24 fiatalt, aki megmu-
tathatja tehetségét a szakmai 
zsűrinek és a közönségnek.

Hatalmas büszkeségemre 
a 10., amszterdami kongresz-
szusi szereplésem után a syd-
ney-i kongresszus előadó fi-
ataljai közé is meghívtak, így 
egyetlen magyarként ismét képviselhet-
tem hazámat! A fiatalok koncertjét Sydney 
egyik gyönyörű templomában, a Garrison 
Church-ben tartották. Július 23-án léphet-
tem színpadra. A barokk kiváló zeneszerző-
jének, Domenico Scarlattinak két szonátá-
ját és Bartók Béla Román népi táncok című 
művét adtam elő.

Rengeteg elismerést és dicsérő szót 
kaptam! A zsűri véleménye a legnagyobb 
örömmel töltött el! Majd pedig, ami igazán 
meghatott, a teljes hét folyamán gratulál-
tak hárfások, hárfakedvelők, ismerősök és 
addig ismeretlenek is.

Azt hiszem, nincs annál kedvesebb egy 
művésznek, ha az, amit alkot, nagy tetszés-
nek örvend és megbizonyosodhat arról, 
hogy adott valamit hallgatóságának!

Különleges kiváltságként játszhattam 
Susann McDonald amerikai hárfaprofesz-
szor mesterkurzusán is, melyet Henriette 
Renié hárfavirtuóz, tanár és zeneszerző 
műveiből tartott. Csodálatos élmény volt 
találkozni a hárfatanítás e hatalmas alak-
jával!

Rengeteg szóló, kamara és zenekari 
koncertet hallgattam Sydney különböző 
hangversenytermeiben: a Sydney Zenemű-
vészeti Egyetem előadótermében, a Városi 
Koncertteremben, vagy éppen a fantaszti-
kus Sydney Operaházban!

Roppant sok élménnyel és 
tudással gazdagodtam, talál-
koztam ismerősökkel és kö-
töttem új barátságokat.

Ausztráliában töltött hete-
met a tasmániai Hobart város-
ában tartott intenzív mester-
kurzussal folytattam jelenlegi 
genfi professzorommal, Flo-
rence Sitrukkal.

Végezetül mivel is zár-
hatnám beszámolómat? Egy 
nagy köszönetnyilvánítással a 
családom, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és a Budajenői Önkor-
mányzat felé, akik segítettek 
engem, hogy ez a csodálatos 
szakmai utazás megvalósul-
hasson!

Borka Hanna
2014. augusztus, Tasmánia

12. Hárfa Világkongresszus 
SYDNEY, 2014. JÚLIUS 20-26.

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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Matos Maja: 

Elsős leszek
Elsős leszek
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod, minek örülök?
Iskolába kerülök.

Szép volt a nyár, szép nagyon,
Sütkéreztem a napon.
Játszottam és ugráltam,
Szaladgáltam, bringáztam.

Halacskákkal versengve,
Úszkáltam a tengerbe’
Homokváram összedűlt,
A sárkányom elrepült.
Nincs már minek maradnom,
Van helyette más dolgom.
Nagy vagyok már iskolás,
Kezdődjön a tanítás!

Már közhírré 
kidoboltatik:
A Budajenői Általános Iskola ismét megnyitotta 

kapuit a tanulni vágyó kisdiákok előtt.
Az első osztályba 34 lelkes gyermek érkezett 

Neszti néni és Szilvi néni oltalmazó karjai közé.
Minden diák itt van már, kezdődjön a tanítás!
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Újra gyerek-
zsivajtól hangos 
az óvoda
Az óvodából harminc tankötelessé váló gyermek bal-

lagott el a nyár elején. 2014. szeptember 1-jén reg-
gel izgalomtól kipirult arccal, iskolatáskával a hátukon 
gyülekeztek az óvoda előtt, hogy még egyszer utoljára 
belessenek az óvoda ablakain, kapuin, mielőtt az általá-
nos iskolai tanulmányaikat megkezdik.

Az óvó nénik fájó szívvel kísérték át őket az iskolába. 
Az óvodában töltött három-négy év hosszú idő, nem 
könnyű az elválás a gyerekeknek, pedagógusoknak 
sem.

A búcsúzkodás azonban nem tarthatott sokáig, hi-
szen az iskolát kezdő gyerekek csoportszobáját, a kicsi 
asztalokat, székeket és a sok-sok játékot már birtokba is 
vették az óvodába érkező kiscsoportosok.

A gyerekeknek nem mindig könnyű az elköszönés 
a szülőktől. Az óvó nénik mindent megtesznek azért, 
hogy családias, nyugalmat árasztó környezetben, vál-
tozatos tevékenységeket biztosítva ismerkedjenek a 
legkisebbek az óvoda szokásaival, hagyományaival és 
egymással. 

A több éve hozzánk járó, tapasztalt gyerekek már 
bátran érkeztek az óvodába. Örömmel mesélték nyári 
élményeiket a felnőtteknek és egymásnak. 

A 2014–2015-ös nevelési év közös játékkal, az isme-
retek felelevenítésével kezdődött el.
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Értesítjük Budajenő tisztelt lakosságát, 
hogy 

a Budajenői Óvoda és a Budajenői 
Általános Iskola

a tavaszi sikeres papírgyűjtő verseny 
eredményein felbuzdulva ismét

KÖZÖS  
PAPÍRGYŰJTÉSI 

AKCIÓT
szervez a Szülők Iskolai és Óvodai  
Szervezetei közreműködésével.

Az akció célja elsősorban a gyerekek 
környezettudatosságának fejlesztése, 

a hulladékból származó bevételt pedig 
az iskolában 

fedett biciklitároló építésére  
az óvodában eszközfejlesztésre  

szeretnék fordítani.

A papírhulladék átvételére  
az őszi szünet után,

2014. november 3-7.
közti időszakban lesz mód  

a Magtár épületében.

A gyűjtés keretében a falu lakosságá-
tól is várjuk az alábbi papírtípusokat 

rendezett és tiszta formában: újságok, 
folyóiratok, irodai papírok, füzetek, 

könyvek, rendezett hullámpapír, csoma-
golópapír, kartondoboz

Kérjük Önöket, hogy segítsék a gyerekek 
munkáját, és a keletkező papírhulladékot 
addig is gyűjtsék otthonukban. Nagyobb 

mennyiségű papírhulladék Magtárba szállí-
tásában a szervezők segítenek, ezt az Isko-
lában, óvodában vagy a Szülői Szervezetnél 

kérhetik (26/571-079 vagy 70/3726889).

Segítő közreműködésüket  
előre is köszönjük!

Óvodai és Általános Iskolai gyerekek

A Budajenő-Telki Székely Társulat egy új 
darab próbáit kezdte meg 2014-ben. 

A nyári szünetre úgy mentünk el, hogy 
a táncok nagy része összeállt és a darab 
szöveges próbái szeptemberben kezdőd-
nek el. A táncok egy részét a Péter- Pál 
napi búcsún a falu lakossága már láthatta. 
Reményeink szerint a teljes darabot még 
idén sikerül színpadra állítani és Budaje-
nőn bemutatni.

A darab címe: Napkeltétől-Nap nyug-
táig, mely egy emberöltőt ölel fel, a szü-
letéstől az öregkorig. Benne kedves tör-
ténetekkel, eredeti Gyergyói táncokkal és 
énekekkel. Kodály Zoltán és Bartók Béla 
1907-1911-között Gyergyóalfaluban, 
Ditróban, Szárhegyen gyűjtött népdalo-
kat. Ezekből a dalokból is hallhatunk egy 
párat a darabban. Reméljük ugyanúgy, 
mint a többi darabunk ez is elnyeri a Bu-
dajenőiek tetszését.

Társulatunk a budajenői szüret és 
borünnepre meghívta a Teveli Fiatalok 
Egyesületét. Tevel lakosainak nagy ré-
sze Bukovinából származó székelyek, 
akik a mai napig megtartották székely 
magyar öntudatukat. Őseik a Madéfalvi 
veszedelem után elhagyta Székelyföl-
det, előbb Moldvába, majd Bukovinába 
találtak otthont. 1945-ben 13000 bu-
kovinai székelyt telepítettek át Tolna és 
Baranya megyébe. A teveli fiatalokból 
álló néptánccsoport 1999 októberében 
alakult meg azzal a céllal, hogy a régi 

hagyományaikat felelevenítsék illetve azo-
kat a jövő nemzedék számára továbbadják. 
Reméljük, hogy látogatásukkal egy új ba-
rátság veszi kezdetét.

Szabó Attila

KÖZELGŐ FELLÉPÉSEINK:
T Ö R Ö K B Á L I N T : 

szeptember 14. Szüreti kavalkád,
 

B U D A J E N Ő : 
szeptember 20. Szüret és borünnep,

 
C S A N Á D P A L O T A : 

október 18. amatőr színjátszók találkozója,
 

Z S Á M B É K : 
november 23. 

A Budajenő-Telki 
             Székely Társulat 
tervei és fellépései
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Több mint 50 gyermek, 10 középiskolás 
segítő és a Telki és Budajenői Karitász 

Csoportok tagjainak részvételével júni-
us 16 és 20 között zajlott az idei Karitász  
tábor. 

Ahogy a gyermeklétszám, úgy a progra-
mok sokrétűsége is évről évre gyarapodik. 
Az idén is Gábor atya áldásával indult és zá-
rult a tábor. A Katolikus Karitász a Katolikus 
Egyház világot behálózó segélyszervezete. 
Gondolatisága, küldetése a keresztény hit-
ből, az Evangélium üzenetéből táplálkozik.

 Az önkéntes Karitász-tagok szívüket-
lelküket beleadva és egymással igazi kö-
zösségben törekedtek arra, hogy minden 
egyes gyermeknek lelki, szellemi és testi 
táplálékot nyújtsanak a különböző progra-
mok keretében. Így került sor Gábor atya 
játékos, érdekfeszítő foglalkozására a Telki 
templomban a templom történetéről, épí-
tészeti és képzőművészeti vonatkozásairól. 
Különböző kézműves foglalkozásokra, 
mint szappanöntés, szalvétatechnikás 
díszítés, agyagozás. Az idén – egy si-
keres pályázat eredményeképp, amely 
által anyagi támogatást kaptunk az 
Egyházmegyétől és a Budajenő–Telki 
Egyházközségtől is – költségesebb 
programokra is lehetőségünk nyílt: 
külön busszal ellátogathat-
tunk a Budakeszi Vadaspark-
ba, meghívhattuk Perbálról 
Sziszi bohócot, a tábor utolsó 
napján pedig mindenki kapott 
egy Karitász-pólót, amit ked-
vére aláírathatott a többiekkel. 
Az immár hagyományossá vált 
lovas farmi nap, amely az egyik 
Karitász-tagunk, Schweiger Ta-
más családjának felajánlása, 
még mindig a legnépszerűbb 
program a gyerekek között. A 
lányok egyik kedvence a budajenői Reisner 
Kati által betanított koreográfia és annak 
előadása volt. Hogy a fiúk se unatkozzanak 
a tánc próbálásának ideje alatt, a foci ku-
páért csatároztak a telki műfüves pályán. 
Az idén látogatók is jöttek hozzánk: olyan 
gyerekek, akik kicsit mások: nem úgy fej-
lődtek, fejlődnek, mint a többiek; mások, 
de szeretetreméltóságukban mégis egyen-
lők bárkivel. Budajenőről Hajni és Dorina, 
Telkiből Sebi megjelenése mindenkiből 
szeretetet és segítőkészséget váltott ki. Ez 
a karitász lelkület (a segítő, mások felé for-
duló szeretet) megható élménye volt. Nem 
utolsósorban meg kell említenem a cser-
készek immár hagyományossá vált, nagy 
népszerűségnek örvendő játékos délutáni 
foglalkozását.

Ezúton szeretném megragadni az al-
kalmat és a Budajenői Karitász Csoport 
nevében köszönetemet szeretném kifejez-
ni a Telki Önkormányzatnak, hogy rendel-
kezésünkre bocsátotta a Pajtát helyszínül. 
A Budajenői Óvoda konyhai dolgozóinak, 
Mészáros Zsuzsa vezetésével, hogy fino-
mabbnál finomabb ételeket ehettünk, és 
rugalmasan kezelték a programmódosu-
lásokat és -csúszásokat. Gábor atyának, 
hogy többször is jelen volt köztünk, és 
szolgálta lelki gazdagodásunkat, valamint 
Telkiből Baltási Klárának, aki táborvezető-
ként fáradhatatlanul irányította, ötleteivel 
éberen és jókedvben tartotta a gyerekeket. 
Köszönet illet minden budajenői és telki 
Karitász-tagot, külsős segítőt, szülőt, aki 
egy-egy programkísérésben vagy -szerve-
zésben részt vett. És külön öröm volt fiatal, 
középiskolás segítőket 

is üdvözölni a csapatban, akik lelkesen, 
kedvesen foglalkoztak a kisgyerekekkel. 
Budajenőről ilyen szerepben Papp Édua és 
Pintér Lili vettek részt a táborban. 

Az eddig megrendezett táborok jó híré-
nek következtében egyre több szülő keres 
meg bennünket, hogy szeretné, ha gyer-
meke, vagy gyermekei részt vehetnének 
az egyhetes táborunkban és azt is kérik, 
hogy az eseményt egy héttel később tart-
suk meg, mert így nem ütközik az időpont 
más táborokéval. Természetesen át fogjuk 

gondolni a szülői felvetéseket, és hálásak 
vagyunk a sok érdeklődésért. 

Azonban előre kell bocsátanom, hogy 
meg kellett és a továbbiakban is meg kell 
húznunk a határt a létszám meghatáro-
zásakor, mégpedig azért, mert a rendel-
kezésre álló Karitász önkéntesek száma is 
korlátozott. Egy nagyobb létszámú gyer-
mekcsapat felügyeletéhez értelemszerűen 
több felnőtt személy állandó jelenlétére 
van szükség. Több emberre, aki az ételszál-
lításban segít, aki a foglalkozásokat végzi 
stb. A kezelhetőség érdekében sajnos meg 
kell szűrnünk a jelentkezőket. Olyan gye-
rekeket hívunk meg, akik támogatott csa-
ládjaink tagjai, akiknek nem áll módjukban, 
hogy gyermekük vagy gyermekeik táborról 
táborra vándoroljanak a nyáron, sőt 
a k á r 

nyaralni sem jutnak el. Másrészt azokat 
a gyerekeket várjuk ide, akik – bár nem 
tartoznak szorosan a támogatottjaink kö-
rébe –, viszont szüleik kemény munkával 
dolgoznak a mindennapi megélhetésért, 
s nekik ez az egy hét is a nyári gyermek-
felügyelet megoldását adja. Ide általában 
személyes meghívás alapján kerülnek be 
a gyerekek tudva azt, hogy a családjuknak 
ezzel segítséget nyújtunk. Végül is ez a Ka-
ritász- szemlélet lényege!

Zára Ágnes

Karitász tábor
mindig a régi és mindig kicsit más



A Budajenői Karitász 
Csoport 

várja azok jelentkezését, 
akik segítséget 

szeretnének a 
mindennapok gondjaiban.

Keressék Kovács Ildikót 

a 06/30/332-0701-es 

vagy 06/26/372-766-os 
telefonszámon. 
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FELHÍVÁS
KÁPOLNA FELÚJÍTÁSRA

A Telki KoKuKK Egyesület szervezé-
sében, Budajenő és Telki közsé-

gek önkormányzatai hozzájárulásával 
tervezzük felújítani a Szt. Péter és 
Pál-kápolnát. A kápolna több mint 
100 éve a budajenői sváb családok 
hozzájárulásából épült fel. Jelenleg a 
reorganizált hulladéktároló telep – a 
Pátyi út – mellett helyezkedik el Telki 
területén. A KoKuKK Egyesület kéri a 
két település lakosságát, hogy lehe-
tőségeikhez mérten támogassák hoz-
zájárulásukkal a kápolna felújítását. 
Az adományokat a KoKuKK Egyesület 
bankszámlájára várják: 

58300141-12006467
BRB Bank Zrt.

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét 

hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 

23/450-007
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Sí és snowboard iskola indul!
Örömmel tájékoztatjuk a téli sportok szerelmeseit, hogy Budajenőn 
új sí és snowboard iskola indul! 

Nagykovácsiban már öt éve 
sikeresen működő síisko-

lánk ősztől két helyszínen vár-
ja a síelni és snowboardozni 
vágyókat Wax Klub néven. 
Célunk a magas színvonalú 
oktatás egy családias han-
gulatú, gyerekközpontú klub 
keretében, ahol a kicsik és 
nagyok szívesen ismerkednek 
meg a síelés és snowboardo-
zás rejtelmeivel, vagy csiszol-
ják meglévő tudásukat.

Korszerű műanyag borítású 
pályánk a havas lejtőkön való 
lesiklás érzését nyújtja, így a 
mozgások elsajátítása valódi él-
mény mindenki számára. A pá-
lya mérete 14x80 méter, azaz 
több mint 1.000 négyzetméter, 
amivel az egyik legnagyobb 
ilyen létesítmény Budapesten 
és környékén. A pályához egy 
tolókaros felvonó is tartozik, 
valamint az esti csoportokat 
kivilágított terep várja. 

Iskolánk októbertől márci-
us végéig működik. Tanfolya-
maink 2 x 12 alkalmasak, cso-
portos órákat hétköznapokon 
délután és hétvégén egész 
nap tartunk. Az azonos tu-
dásszintek szerint kialakított 
csoportjainkban 4-6 gyermek 
tanul egyszerre. 

Emellett lehetőség van 
magánórákra is, előre egyez-
tetett időpontban. Oktató-
ink szakképzett tanárok, akik 

mind rendelkeznek sí és/vagy 
snowboard oktatói vizsgával. 
Az oktatás ára tartalmazza a 
sífelszerelést is. 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt szeptember 27-én 
a 10 és 17 óra között megren-
dezendő nyílt napunkra Bu-
dajenőn! 

A helyszínen mindenkinek 
lehetősége lesz kipróbálni a 
műanyag pályán síelést és 
boardozást.




