
Kisbíró
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

20
15

.  F
EB

RU
ÁR

Lóvásáron 
Gaildorfban

Bővebben a 10. oldalon





Elindult az év, lassan a tél is elvonul. 
Ilyenkor szokta a jó gazda megter-

vezni az esztendő feladatait, elvég-
zendő munkáit. A falu képviselő-tes-
tülete is így tett, elfogadásra került az 
idei költségvetés, melyben a 2015-ös 
évre tervezett beruházások anyagi fe-
dezete is szerepel. A feladatokkal és a 
melléjük rendelt összegekkel egyetér-
tettünk, most már elkezdődhet a gya-
korlati munka.

Az évek során megnövekedett ta-
nulói létszám miatt iskolánk étke-
zője már nagyon szűknek bizonyul. 
Az étkezések megszervezése nem kis 
logisztikai feladatot ró a nevelőkre. 
Ezen próbálunk segíteni azzal, hogy 
a menzát egy étkező helyiséggel 
megbővítjük az iskolaépület felé. A 
rendelkezésre álló hely alkalmas le-
het egy további osztály leültetésére, 
ezzel az étkező kapacitása jelentősen 
megnő. A tervezésre bekért aján-
lattevők közül Tusnádi Zsolt építész 
kapott tervezési megbízást tőlünk, 
aki családjával évek óta falunk la-
kója és Páty község főépítésze. Az 
építési engedélyért az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalhoz kell fo-
lyamodni, mivel az épületegyüttes 
műemlék. Az építést a nyári szü-
netben tervezzük kivitelezni, addig 
beszerezzük az engedélyeket, és a 
bekért ajánlatok alapján kiválasztjuk 
a megfelelő kivitelezőt is. A finanszí-
rozásba szeretnénk, ha besegítene az 
iskola fenntartója, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ is.

Érthető okokból a nyári szünidőre 
kell időzítenünk a Polgármesteri Hi-
vatal és a tornaterem előtti árok le-
fedésének munkálatait is. Mivel a skót 
bencés rendház épületegyüttese egy-
ben a település igazgatási és oktatási 
központja is, ezért itt indokolt, hogy 
a helytakarékos és kulturált parkolás 
érdekében az árkot lefedjük. A rejtett 
csapadékvíz elvezetéssel nemcsak he-
lyet takarítunk meg, de erősítjük is a 
településközpont-hangulatot, ami 
egy organikusan működő és fejlődő 
településen az intézmények közelé-
ben és nagy forgalmú területeken ma 
már követelmény.

A Hagyományőrzők Háza (Kul-
túrház) is megszépül idén. A felújítás 
terveit társadalmi munkában magam 
készítettem el, melyhez kikértük egy 
épületszigetelő szakértő véleményét. 
Erre a kivitelezési munkára, a beruhá-
zás nagyságrendje miatt, közbeszer-

zést írunk ki, annak lezárása után, akár 
már áprilisban, elkezdődhet a munka. 
Az épület előadóterme megszépül, az 
utcafronton egy kiállításokra, előadá-
sokra vagy esküvőkre alkalmas dísz-
teremet alakítanak ki, a vizes helyisé-
gek és a gépészet helytakarékosan és 
kulturált formában lesznek kialakítva. 
A színpad mögötti öltözőket is átépít-
jük, így nemcsak a fellépők, de bár-
milyen átöltözést igénylő foglalkozás 
résztvevői is praktikusan tudják majd 
használni a létesítményt. A felújítás ré-
sze az épület energetikai mutatóinak 
javítása és a homlokzatok valamint a 
tornác megszépítése is. A hátsó részen 
pedig raktárak lesznek, melyek a falu-
gondnokság munkáját könnyítik majd 
meg. Reményeink szerint ősszel már 
használhatja a Hagyományőrzők Há-
zát minden budajenői lakos.

A Magtár szépítésére is elkülöní-
tettünk pénzt a költségvetésben. A 
meglévő építési engedélyben foglalt 

munkákhoz ez nem lesz elegendő, de 
keressük a partnereket a feladathoz. 
Településünk fontos elágazási pont a 
zarándoklati Mária-útvonalon, ezért 
a most induló zarándokturizmust fej-
lesztő országos egyházi programban 
részt veszünk. Ez a program adhat lö-
kést anyagi és szellemi szinten is ennek 
a monumentális műemlék mezőgaz-
dasági épületnek a hasznosításában. 
A költségvetésben elkülönített összeg 
egyelőre csak a nyílászárók cseréjére 
és néhány kisebb feladat elvégzésé-
re lesz elég, a nagyobb előrelépéshez 
szükség van kormányzati, nemzetiségi 
és civil támogatásra egyaránt.

Ezek a legfontosabb betervezett 
faluszépítő beruházásaink, melyet a 
falufenntartás és ápolás feladatai mel-
lett, a költségvetésre alapozva, éssze-
rűen vállalhattunk. Reméljük, hogy 
mindenki örömére véghez is tudjuk 
vinni terveinket!

Tisztelettel: Kuli László, alpolgármester 

A fejlesztéseink
                  2015-ben
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ÖNKORMÁNYZATI 

TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. JANUÁR 9-EI REND-
KÍVÜLI ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Vízi közmű vagyonértékelés 
megrendelése
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a tulajdoná-
ban lévő szennyvíz vízi közmű 
rendszer, üzemeltető váltás 
miatt, kötelező vagyonértéke-
lésére adott árajánlatok közül 
a legkedvezőbb ajánlatot adó 
MAREKING Kft.-t bízza meg a 
vagyonértékelés elvégzésére. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. JANUÁR 30-AI 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Önkormányzati ingatlan 
bérbeadása − vegyesbolt 
tulajdonosváltás
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát 
képező, Budajenő, Kossuth L. u. 
10. szám alatti ingatlanját 2015. 
február 1-jétől az új óvoda épí-
tésének megkezdéséig tartó 
időre az RS-Fűszeres Kft.-nek 
adja bérbe.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. FEBRUÁR 5-EI REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Döntés pályázaton való  
részvételről
A képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy indulni kíván az 
Európa a polgárokért program 
2014−2020: Testvérváros-pro-
jektek 2015. év című pályáza-
ton. Az önkormányzat a pályá-
zat megírására ajánlatot kapott 
a Goodwill Consulting Kft.-től, 
akik 11 éve látnak el pályázat 
írási tevékenységet és 4 ország-
ban van telephelyük, továbbá 
számos referenciával rendel-
keznek. A képviselő-testület a 
cég ajánlatát elfogadta, egyben 

megbízta a pályázat benyúj-
tására és a polgármestert az 
önkormányzat képviseletére a 
pályáztatás során.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. FEBRUÁR 12-EI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Szociális ellátásokról szóló 
rendelet megalkotása
A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló törvény 
2015. március 1-jén hatályba 
lépő módosítása értelmében 
vált szükségessé új rendelet 
megalkotása, amelyet az elő-
ző évek szociális kiadásai és a 
településen szokásos szociális 
támogatási formák figyelembe 
vételével alakítottak ki.. Jelentős 
változást jelent, hogy a foglal-
koztatást helyettesítő támoga-
tások tekintetében a jövőben 
a Járási Hivatal fog eljárni. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló rendeletet megalkotta.

A 2015. évi költségvetési 
rendelet megtárgyalása
Az önkormányzatok pénzügyi 
lehetőségei 2015-ben alapve-
tően nem változtak, konkrétan 
Budajenő helyzete – a helyi 
bevételeknek köszönhetően – 
megnyugtató. A feladatalapú 
finanszírozás keretében nyúj-
tott állami támogatás továbbra 
sem fedezi a kötelező feladatok 
ellátását, így ezekre a saját be-
vételeinkből is tervezni kell for-
rást. Előreláthatóan biztosítani 
tudjuk beruházásaink áthúzó-
dó elszámolását, illetve újabb 
fejlesztéseket (iskolai étkezde 
bővítés, Hagyományőrzők Háza 
felújítás, parkolóhely bővítés 
és több kisebb beruházás) is 
be tudunk ütemezni, intézmé-
nyeink működése, és vállalt fel-
adataink ellátása biztonságos. 
A költségvetési főösszegünk 
594 927 E Ft, a tavalyi évhez 
képest növekedett, amelyet a 

helyi adóbevételek, főleg a he-
lyi iparűzési adó növekedése, 
illetve a jelentős pénzmarad-
vány eredményezett. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormány-
zat 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet egyhangúan 
elfogadta.

A 2015. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendelet 
megalkotása
A közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló törvény, valamint 
kormányzati döntések is tesz-
nek ajánlásokat az igazgatási 
szünet elrendelésére vonat-
kozóan. A munkavállalók éves 
rendes szabadságának kiadása 
minden évben problémás. Az 
igazgatási szünet időtartama 
alatt a munkáltatónak ki kell 
adni a szabadságot, illetve a 
köztisztviselő köteles a szabad-
sága egy részét ezen időszakra 
időzíteni, így elkerülhető a ki 
nem vett szabadságok nagy-
mértékű feltorlódása. A kép-
viselő-testület az idei évben is 
megalkotta az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletet. 
Ez alapján az igazgatási szünet:
a nyári időszakban 2015. júli-
us 20. napjától 2015. július 31. 
napjáig,
a téli időszakban 2015. decem-
ber 21. napjától 2015. decem-
ber 31. napjáig tart.

Önkormányzati és  
szerződésen alapuló díjak 
felülvizsgálata
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2014. évben megállapított és 
elfogadott önkormányzati és 
szerződésen alapuló díjak te-
kintetében változtatásokról 
döntött. Egyes esetekben ked-
vezőbb árakat, valamint kiegé-
szítő díjtételeket állapított meg. 
A határozat és a rendelet a 
honlapon és a hivatalban meg-
tekinthető.

Közterület fenntartási szer-
ződés meghosszabbítása
Az önkormányzat tulajdonában 
és kezelésében lévő közterüle-
tek takarítását és fenntartását 
évek óta helyi, egyéni vállalko-
zó végzi. Munkája megbízható, 
ezért arra a továbbiakban is 
igényt tartunk. Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatban döntött, 

hogy a György Árpáddal törté-
nő szerződést újabb egy évvel 
meghosszabbítja.

Kivitelező kiválasztása a papi 
sírkert helyreállítására
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a Budajenő ótemető 
területén található papi sírkert 
helyreállításához a beérkezett 
ajánlatok alapján, György Ár-
pádot bízza meg a kivitelezési 
munkálatokkal, továbbá a ter-
vezői művezetési szerződést 
köt Dékány Margit táj- és kör-
nyezetrendező szakmérnökkel. 
A beruházás a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával valósul 
meg, amit a település pályázat 
útján nyert el.

Együttműködési  
megállapodás elfogadása a 
Budajenői Német Nemzeti-
ségi Önkormányzattal
Az eddig hatályos megállapodás 
részint már hatályon kívül helye-
zett törvények rendelkezésein 
alapultak, részint pedig hatályon 
kívül helyezett rendelkezésekre 
épültek Erre, valamint az új cik-
lus kezdő állapotára tekintettel 
célszerű volt új megállapodás 
megkötése, és az eddig hatá-
lyos megállapodás hatályon kí-
vül helyezése. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a Budajenői 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Budajenő Község 
Önkormányzata együttműködé-
si megállapodását.

Döntés a Települési  
Önkormányzatok Országos 
Szövetségéhez (TÖOSZ)  
való csatlakozásról
Az 1989-ben alapított Telepü-
lési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége (továbbiakban 
TÖOSZ) alapvetően az önkor-
mányzatok képviselő-testüle-
tei szövetségeként működik. A 
TÖOSZ a legnagyobb taglétszá-
mú önkormányzati érdekképvi-
seleti szerv − jelenleg mintegy 
1600 önkormányzat a tagja 
− és a legtöbb önkormányzati 
típust foglalja magába. A szö-
vetség önkormányzati szakmai 
és érdekvédelmi, pártpolitiká-
tól független szervezet, amely 
folyamatosan a helyi önkor-
mányzati érdekeket képviseli a 
központi szervekkel és közpon-
tosítási törekvésekkel szemben, 
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Polgármester úr felkérésére 2015. február 
elejétől látom el a főépítészi teendőket 

Budajenőn. Feladatom a harmonikus kör-
nyezet biztosítása, a budajenői táj, az épí-
tett örökség, valamint az itt élő emberek 
igényeinek összehangolása, amit a hagyo-
mányőrzés és értékteremtés kettősének 
mentén kívánok ellátni. 

Az első cél a hagyományőrzés, hisz a 
falu belső területein olyan épített örökséget 
hagytak ránk elődeink − akár a rendházat, 
akár a régi parasztházakat, a pincesort vagy 
a település szerkezetét nézzük −, amely egy-
értelműen kijelölik itt az elvárt minőséget. A 
sok munkával felépített házak, a gazdasági 
élethez nélkülözhetetlen melléképületek, 
telekvégi pincék a régi lakók munkaszerete-
téről, szorgalmáról és igyekezetéről tanús-
kodnak. Ezzel a mentalitással és tisztelettel 
kell nekünk is ezekhez az épületekhez nyúl-
ni, így lehet a falu belső területeit tovább 
fejleszteni, megújítani. 

Fontosnak tartom a régi épületek szak-
szerű felújítását, a megmenthető házak 
továbbélésének biztosítását, hisz egy épü-
letben nem csak a beépített kő, fa és a cse-
rép az érték, hanem az az idő, folytonosság, 
amit ezek a házak végigéltek. 

Mindez csak az itt lakók egyetértésével 
tud szépen és jól működni, hisz az épüle-
tek, az épített környezet rendben tartásán 
kívül szükség van a rendezett környezetre, 
udvarokra, járdákra és árkokra is, amit csak 
jó kedvvel lehet szépen karbantartani. Rend-
kívül fontosak az apró építések, bővítések, 
amelyekről, mikor nekiállunk, nem is gondol-

juk, hogy milyen jelentősége van az utcakép-
ben. Egy magas kerítés, a hagyományostól 
élesen eltérő anyaghasználat, élénk színezés 
megbonthatja, gyengítheti a harmóniát, míg 
egy végiggondolt építéssel elképzelhetetle-
nül sokat tudunk javítani környezetünkön. 
Ajtóm nyitva áll minden apró kérdés előtt, 
mindig szívesen segítek. Makovecz Imre sza-
vai szerint: a főépítész a településen gazda-
szerepben van, minden apró részletre oda 
kell tudnia figyelnie és segítenie kell!

Budajenő külső részein az értékteremtés 
kap nagyobb hangsúlyt. A városból a falu 
hangulata és a táj szépsége miatt kiköltözők 
építési szándékait a település meglévő érté-
keivel és szándékaival kell összhangba hozni, 
hogy az az értékes környezet, amely sokakat 
idevonz és itt tart, a jövőben is megmarad-
jon, az új beépítésekben is megjelenjen. Ez 
nem feltétlenül parasztházak építését jelen-
ti, de kerülni kell a gyorsan múló divatokat, 
harsány vagy éppen nagyon sötét színeket, 
lapos tetős, tájidegen épületeket. Ez mind-
annyiunk közös érdeke, a meglévő falurész 
így őrzi meg értékét, és az új építések is így 
tudják folytatni, megőrizni a meglévő hagyo-
mányokat, és tudják elkerülni a gyorsan múló 
divatokkal együtt járó értékvesztést is. Ezeket 
a célokat is csak a lakókkal egyetértésben le-
het elérni, ezért a hétfői fogadási napomon 
szívesen segítek 
mindenkinek, hogy 
közös céljainkat el-
érjük!

Csóka Balázs, 
építész, 

foepitesz@budajeno.hu

ugyanakkor együttműködésre 
kész szakmai szervezet, amely 
partnerségi kapcsolatai révén 
naprakész és friss aktuális ön-
kormányzati információkkal 
rendelkezik, és ezt igyekszik 
megosztani tagjaival is. 
Budajenő Község Önkormány-
zata a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége 
alapszabályában megfogal-
mazott célkitűzéseket magára 
nézve kötelezőnek elismerte, 
és egyhangúan elfogadta a 
TÖOSZ-hoz való csatlakozást.

Döntés a Mária Út Egyesület-
hez való csatlakozásról
A Mária Úr Közép-Európán 
átívelő zarándok- és turistaút 
hálózat, amely 400 települést, 

így több országot köt össze. 
Előnye, hogy tiszta, nem okoz 
környezeti terhelést, és az újon-
nan kialakítandó szálláshelyek 
révén sajátos eszköze lehet a 
vidékfejlesztésnek, a kevésbé 
látogatott vidéki tájegységek 
feltárásának. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadta a szervezet 
célkitűzéseit, alapszabályát és 
a Mária Út Közhasznú Egyesü-
lethez − intézményi tagként − 
való csatlakozásról döntött.

Fotópályázat kiírása
Budajenő Község Önkormány-
zata fotópályázatot hirdet Bu-
dajenő bemutatására azzal a 
további céllal, hogy a képekből 
kiállítást rendezzen, valamint 

összeállítsa a 2016. évi naptárat. 
Több hónap áll rendelkezésre a 
pályázóknak a felvételek elké-
szítésére, azokat csak novem-
berben bírálja el a zsűri.
A következő kategóriákat  hir-
detjük meg:
Budajenő épített öröksége és 
környéke természetfotói,
Életképek Budajenőről (rendez-
vények stb.),
Egyéb fotók (feltétel: a téma 
budajenői érintettsége).
A képviselő-testület a fotópá-
lyázat meghirdetését elfogadta, 
a pályázat előkészítéséhez, le-
bonyolításához és a nyertesek 
díjazásához szükséges költsé-
get a 2015. évi költségvetésben 
biztosítja. Felhatalmazta a pol-
gármestert a pályázat kiírására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. FEBRUÁR 12-EI  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Együttműködési megállapo-
dás egyeztetése
A képviselő-testület megálla-
podást fogadott el Scheirich 
Antal úrral a tulajdonában lévő 
Szőlődomb II. területeket terhe-
lő adóhátralékok rendezéséről.

Javaslat kitüntetésre
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete határo-
zatában döntött „példaértékű-
en felújított ház” Budajenőért 
kitüntetés adományozásáról, 
március 15-e, nemzeti ünne-
pünk alkalmából.

HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS 

AZ ÚJ FŐÉPÍTÉSZ 
BEMUTATKOZÁSA

Pilisszentlélek - „2013 év vályogháza” díj, 
Csóka Balázs által tervezett családi ház

Pilisszentlélek eredeti állapot,
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Településünkön − a farsangi időszak 
vége felé közeledve − február 14-

én rendezték meg a Falu disznótora és 
a Farsangfarka, korábban külön-külön 
megrendezett eseményeket. Az idén 
úgy gondoltuk, nem aprózzuk el a ren-
dezvényeket, hanem egyben megtartva 
egy jelentősebb eseménnyé alakítjuk át 
a Télbúcsúztatót, amihez szeretnénk, ha 
jövőre csatlakozna a Téltemetés is. Így 
a Búcsú és Falunap, valamint a Szüret 
és Borünnep mellé a téli időszaknak is 

lenne egy nagyszabású rendezvénye 
bővített programokkal felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt.

Az önkormányzat és a Budajenő−Tel-
ki Székely Társulat közös rendezvénye 

sikeres volt. Úgy a Falu disznótora, mint 
a Farsangfarka rendezvény jó hangulatú, 
nagy látogatottságú színvonalas rendez-
vény volt. A felvonulók, a fellépők és a 
munkában szorgoskodók kitettek ma-

Falu disznótora
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gukért. A vendégek szinte a zárásig fo-
lyamatosan kóstolgathatták az ízletesen 
elkészített disznótoros finomságokat. A 
képviselők derekasan kivették részüket 
a munkából, a rendezvény végéig kitar-
tottak. Az előkészítést és a napközbeni 
ellátási feladatokat Bernáth Mihály ve-
zetésével a falu gondnoksága hibátla-
nul megoldotta, együttműködve Bartos 
Gyárfás képviselővel, aki a szakfeladatok 
összefogásáért felelt. Az ételek kiosztá-
sát az ezen a téren rutinos konyhai dol-

gozók végezték nagy odafigyeléssel, jó 
hangulatban. A hivatal dolgozói gondos-
kodtak a jegyek eladásáról, a vendégek 
fogadásáról és kiszolgálásáról, kifogás-
talanul. Vajda Károly és Barthos György 
szakácsok készítették el a savanyú májat, 
a toros káposztát, és sütötték az ízletes 
pecsenyét. A disznó feldolgozását és a 
hurka, kolbász elkészítését, ízesítését a 
Budajenőn több családnál is böllérkedő  
tinnyei Kladek László végezte. A disz-
nótoros finomságok mellé ízletes házi 

cipókról Magyari Zoltán és kedves fele-
sége gondoskodott. Köszönjük a helyi 
boros gazdák hozzájárulását a forralt 
borhoz. Név nélkül köszönet azoknak a 
felkért nőknek és férfiaknak a munkájá-
ért, akik az előző évekhez hasonlóan de-
rekasan kivették részüket a feladatokból. 
A Székely Társulat vidám hangulatú fel-
lépésén túl a jó hangulatról a töki Sándor 
Dezső és zenés csapata gondoskodott. A 
jól szervezett, jó hangulatú rendezvény 
este hét órakor ért véget.

Budajenő mindennapok | 7
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Mint minden évben idén is a Budaje-
nő−Telki Székely Társulat megren-

dezte farsangi felvonulását, ami a Falu 
disznótorával együtt került megrendezés-
re február 14-én, szombaton. Az idő most 

igazán kegyes volt hozzánk. Szép napsü-
tésben kísértük Illyést a Hagyományőr-
zők Háza elé, ahol azzal, hogy elégettük, 
végleg elbúcsúztattuk a telet. Ezt követő-
en egy rövid műsorral, góbéságokkal és 

táncokkal szórakoztattuk el a szép számú 
közönséget. Úgy hisszük, hogy a hagyo-
mánnyá vált téltemetés most is igen jól 
sikerült.

Szabó Attila, Budajenő-Telki Székely Társulat elnöke

Farsangfarka  Budajenőn
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      Magyarországi németek 
elhurcolásának és kiűzetésének
        EMLÉKNAPJA

Az Országgyűlés 2012. december 10-
ei döntése alapján, január 19. a ma-

gyarországi németek elhurcolásának kite-
lepítésének és elűzetésének emléknapja 
lett. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy 
Magyarországról a kitelepítés, elhurcolás 
1946. január 19-én kezdődött. Az első vo-
nat Budaörsről indult, amely az elűzött né-
met lakosokat szállította Németországba. 

A többször is leállított német ajkú lakosok 
kiszállítása 1948. június 15-én ért véget. 

2015. január 17-én a Budajenői Német 
Nemzetiségi Önkormányzat is megemlé-
kezést tartott az emlékparkban. A meg-
emlékezésen beszédet mondott Budai 
István polgármester úr. A német kitele-
pítési emlékműnél elhelyezte koszorúját 
Budajenő Község Önkormányzata, a Bu-

dajenői Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Budajenő−Telki Székely Társulat és 
a Ringlein Egyesület. A koszorúzás után 
a szentmisén, Gábor atya is megemléke-
zett a magyarországi németek elhurcolá-
sának emléknapjáról. A Budajenői Német 
Nemzetiségi Önkormányzat mindenkinek 
megköszöni a részvételt.

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Frank Zimmermann polgármester meg-
hívására hétfős delegáció utazott ki 

Gaildorfba a 79. lóvásárra február 7-10. 
között. Ugyancsak meghívást kapott a 
rendezvényre a budajenői Ringlein tánc-
csoport és az őket kísérő négyfős Vértes-
somlói Heimattöne zenekar. A delegációt 
és a táncsoportot Frank Zimmermann 
polgármester és Günther Kubin alpolgár-
mester fogadták. A gondoskodásba Lack 
Miska bácsi és családja segítkezett lánya, 
Angelika vezetésével. A szombat esti üd-
vözlő vacsorán részt vettek a testvérvárosi 
kapcsolatokban évek óta aktívan részt-
vevő galdorfi polgárok, köztük Budajenő 
díszpolgára Gerhard Schick úr és kedves 
felesége, akik felajánlották a Ringlein 
tánccsoport utazási költségének kiegyen-
lítését. 

Vasárnap hóesésben, a gaildorfi te-
metőben, a tánccsoporttal közösen meg-
koszorúztuk a kitelepítési emlékművet, 
majd ezután hivatalos fogadáson vettünk 
részt a városi hivatalban, ahol a két pol-
gármester monodtt köszöntőt, és kölcsö-
nösen ajándék tárgyak átadására került 

sor. Frank Zimmermann polgármester 
átadta szóbeli meghívását a jövő évi, 
80. jubileumi lóvásárra a delegáció és a 
Ringlein tánccsoport részére. A Ringlein 
tánccsoport külön ajándékot adott át. A 
fogadáson részt vett Gerhard Schick úr 
és felesége. Ezután közös ebéden vet-

LÓVÁSÁRON GAILDORFBAN
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tünk részt a Körhalle-ban, a rendezvény 
aznapi központi színhelyén. Ebéd után a 
polgármester és a borkirálynő társaságá-
ban körbe látogattuk a boros standokat, 
köztük egy magyar is volt, Maul Zsolt 
szekszárdi borász pincészete, akinek ét-
terme van Gaildorfban. Ezután a Limpurg 
Halléban meghallgattuk a gaildorfi fúvó-
sok előadását. Itt volt az első fellépése 
a Ringlein táncegyüttesnek. A Limpurg 
Halléban találkoztunk régi gaildorfi bará-
tainkkal, köztük számos kitelepítettel, akik 
még Budajenőn vagy környékén születtek. 
A tánccsoport első fellépése nagy sikert 
aratott. Este folytatódott a fellépésük a 
Körhalle-ban, ahol kétszer is felléptek. A 
fellépésük nagyszerű volt, egyértelműen 
az est legnagyobb sikerű központi ese-
ménye lett. Hétfőn, a lóvásár napján a de-
legáció részt vett a központi fogadáson a 
gaildorfi kastélyban. Ezt követően megte-
kintettük a lovak díjkiosztását. Meghívást 
kaptunk a helyi Takarékbank fogadására. 
Ezután részt vettünk az ünnepi felvonu-
láson, aminek közel 70 résztvevője volt, 
köztük a mi Ringlein tánccsoportunk is. A 

felvonulás után mindannyian meglátogat-
tuk kedves ismerőseinket a gaildorfi zene-
kar próbatermében, ahol jó hangulatban 
egy-két órát eltöltöttünk. Este a delegáció 
részt vett egy záró vacsorán Uttrettben, 
a szálloda éttermében. A delegáció és a 
tánccsoport kedden reggel indult vissza 
Budajenőre. Küldöttségünket a szálloda 
udvarán Günther Kubin alpolgármester és 
kedves felesége búcsúztatta.

Budai István polgármester megerő-
sítette meghívását a Búcsú és Falunapr, 
vagy a Szüret és Borünnepre, akár mind-
kettőre. Szívesen látunk egyesületeket is 
bármelyik rendezvényünkön vagy azon 
kívül is. A delegáció és a tánccsoport szép 
élményekkel tért haza.
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            FARSANG
Mulatságunkat idén is a 8. osztályosok 

táncával, a keringővel nyitottuk meg. 
Az 1. a osztályosok Maszkabál táncukkal 
megalapozták a farsang hangulatát. Az 1. 
b osztály félénk süntáncot lejtett, míg a 2. 
a osztály színes pillangói megmutatták a 
tavasz zsongását. A 2. b-sek, mint az észak 
vikingjei bátran harcoltak a színpadon. A 3. 
osztályosok életre keltették Dzsepettó fabá-
buját, megismerhettük Pinokkió fantasztikus 
kalandjait. Fergeteges táncot láthattunk a 4. a 
osztályosok angyalaitól és ördögeitől, illetve 
megtudhattuk, hogy a 4. b-sek jobban sze-
retik a gyümölcsöt pálinkaként, mint lekvár-
ként. A hetedikesek Afrikába kalauzoltak el 
minket, és a bennszülöttek kultúráját hozták 
közelebb hozzánk. Az 5. a osztály produkci-

ójában kiderült, milyen sokféle egyéniségből 
áll ez az osztály, de a végére mégis egy csa-
patot alkottak. A hatodikosok csapatában 
felcserélődtek a szerepek, a fiúkból pompon 
lányok lettek, a lányok bátor focistákká vál-
tak. Az 5. b-sek felvittek minket az Olümposz 
tetejére, és isteni bulit csaptak. Az előadások 
után egy tanár kiszökött a zárt osztályról, de 
szerencsére a dühöngő őrültet a többi tanár 
sikeresen megfékezte.

Idén is volt tombolahúzás, a büfében a 
szendvicsek és sütemény mellett többféle 
innivaló várta a tikkadt bálozókat. A hango-
sításról és az esti zeneszóról pedig idén is 
egy profi DJ gondoskodott.

Köszönjük a szülők segítőkész együtt-
működését, mellyel iskolánkat támogatták.



BALÁZSOLÁS
A balázsolás népi hagyományát elevenítette fel az Énekes Isko-

la február 3-án iskolánkban, amikor diákjai segítségével egy 
rövid előadással leptek meg minket. Hálából az iskola tanulói egy 
kis vidámsággal jutalmazták őket.

A szabaduló 
szoba

 

Egy januári napon a 7. osztály „kincskeresésre” indult Bu-
dapestre, a Szent István körútra. Az ott található szaba-

duló szobákban évszázadokat repülhettünk vissza az idő-
ben. Az egyik csapat Egyiptomban fedezhette fel a fáraó 
sírkamrájának féltve őrzött titkát, miközben 60 perc alatt 
kellett kijutniuk a rejtélyekkel teli szobából egy öreg ré-
gész feljegyzései alapján. A másik csapatnak szerzetesnek 
öltözve le kellett lepleznie a sötét erőket, amelyek az épülő 
katedrális befejezését akarták megakadályozni. A felada-
tok megoldása igazi csapatmunkát, közös gondolkodást 
és logikai képességet kíván. Mindkét csapat megoldotta a 
feladványokat, túljutott a csapdákon, és sikeresen kijutott 
a szobából. Izgalmas, élményekkel teli kaland volt! 

Papp Katalin
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JANUÁR

Boldogasszony hava
− TÉLHÓ, FERGETEG HAVA

JANUÁR 1.  ÚJÉV NAPJA
Január elsejéhez kapcsolódó szokások a gazdasági élet, 

a család, a háztartás és az egyén szerencséjét kívánták 
megalapozni jóslással, varázslással, mágikus praktikákkal.

A moldvai magyaroknál számos földműveléssel kapcso-
latos jósló-varázsló szokás él a mai napig.  A fiatal férfiak 
felkeresik a falu házait, az udvaron magvakat szórnak szét, 
majd ezt mondják:
 Búzával virágozzék kendtek házik.

Kapocsán azt tartották, ha e napon süt a nap, sok hal 
kerül a hálóba.

A Szerémségben pedig azt, ha e napon olvadni kezd, 
sok bor terem.

JANUÁR 6. 
VÍZKERESZT
Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ün-

nepkör zárónapja, a farsangi időszak kezdete.
Országszerte elterjedt szokás volt a víz és a ház meg-

szentelése. A szentelt vízzel meglocsolták az állatokat, az 
istálló sarkait, az udvart, hogy megelőzzék a betegségeket. 
A lakóház megszentelésével pedig a lakók elkerülhették a 
betegségeket, villámcsapást, rontást.

A hagyományok része volt a háromkirályjárás szokása. A 
házról házra járó főleg fiatal fiúk jellegzetes viselete volt a 
színes süveg és a kiugratható csillag. A XVI. századtól szól-
nak történeti adatok az úgynevezett csillagozásról, csillag-
énekről.

„Háromkirályok napját, dicsérjük énekkel,
országunk egy istápját vigadozó énekkel:
szép jel és szép csillag, szép napunk támad.”

 /Tura/

Vízkereszt napjához időjárásjóslások is kapcsolódnak.
„ Ha vízkereszt vizet ereszt, izikedet padra rekeszd!”

 /Berettyóujfalu/

„Ha pintyőke ilyenkor itt a kerékvágásból, akkor lett 
elég eső a nyárra.”

/Kelenye/

JANUÁR 18.  PIROSKA NAPJA
Piroska napjához nemcsak időjárási, hanem házasság-

szerző regulák is kapcsolódnak. A kabai és a Szeged 
környéki juhászok azt tartották, hogy:
„Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy!”

A Bács megyei Topolyán a régi parasztok úgy tisztelték 
ezt a napot, hogy nem fogtak sem lovat, sem marhát a ko-
csik elé.

Kiszomborban az a lány, aki ezen a napon piros kendőt 
kötött a nyakába, nagy valószínűséggel még abban az év-
ben férjhez ment.

„ Adjon az Isten minden jót
  Ez új esztendőben :
  Jobb üdőt, mint tavaly volt,
  Ez új esztendőben,
  Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
  Jó termést és jó vásárt,
  Ez új esztendőben.”

      / Népköltés/
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JANUÁR 20. 
SEBESTYÉN NAPJA

 

A hagyomány szerint ez az első tavaszébresz-
tő nap. Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, 

nedvet engedni.

JANUÁR 21.  ÁGNES NAPJA
Országszerte sokféle hiedelem, jóslás alakult ki Ágnes 

napjához kapcsolódóan.

Egy az időjárási regulák közül:
„Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince.”

A kiszombori várandós asszonyok sós vízben fürödtek, 
hogy a gyermekeik egészségesek legyenek.

Tápióságról Ágnes-köszöntőt jegyeztek le.
„Gyöttem köszönteni én az Ágnesokat,
máma tartják patrónus napjukat.
Rózsaszín hajnalka szálljon ezen házra,
a házigazdára, a gazdasszonyára.
Éljen, éljen, éljen sokáig.”

JANUÁR 22. 
VINCE NAPJA

A szőlősgazdák egyik szentjének a napja. Az 
ekkor megfigyelt időjárás igen nagy jelentő-

séggel bírt.

„Ha megcsordul Vince,  
tele lesz a pince.
Ha fénylik Vince,  
megtelik a pince.”
„Fényes Vince, tele pince.
Ködös Vince, üres pince.”

A drávaközi falvakban, úgynevezett Vince-vesz-
szőt metszettek, amit meleg szobába, vízbe állítot-
tak. Attól függően, hogy mennyire hajtott ki, jósol-
ták meg a következő évi termését.

JANUÁR 26. 
PÁL NAPJA
E napot pálfordulónak vagy pálfordulásnak is neve-

zik. A néphitben időjárás-, termés- és a haláljóslás 
napja. Általános hiedelem szerint pálforduláskor a tél 
az ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy jégcsináló 
lesz. 

A laskóiak  csízióik lényegét egy versben foglal-
ták össze.

„Pál fordulása, ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta.
Ha szeles, jön a hadakozás,
Ha ködös, az ember sírt ás.
Ha pedig esős vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.”

Topolyán e napon medvével jósoltak.
„Ha kisüt a nap és eljön a medve, még 
negyven napig lesz hideg.”

A Pál-napi tojásból kelt libát Csépán veszeke-
dősnek, marakodósnak tartották. 

Bernáth Mihályné  óvodapedagógus

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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A tavaly megrendezésre kerülő német 
nemzetiségi nap sikerén felbuzdulva 

idén januárban egy egész hetet átölelő 
programsorozattal készültünk az óvodá-
ban.

A hét az Álomzug társulás: „Süssünk, 
süssünk valamit” című előadásával kez-
dődött. Az egyszemélyes színház elénk 
varázsolt egy eredeti sváb konyhát régi 
berendezési tárgyaival együtt, a zsíros-
bödöntől a hokedliig, a cserépszűrőtől 
a régi rádióig, amiről a gyerekek először 
azt gondolták: mikrohullámú sütő. Tóth 
Krisztina előadóművész magyar, sváb, 
német kifejezésekkel átszőtt történetei 
hangos nevetéssel töltötték meg a cso-
portszobát. Még el sem halkult a taps 
az előadás végén, már meg is érkeztek a 
Ringlein tánccsoport tagjai, Cserki Csaba, 
Bognár Adrienn és Tamás, Schvorczi Lilla 
és Gergő. Bemutatták csoportról csoport-
ra járva a népviseletüket és pár egyszerű 
lépést tanítottak a lelkes kis táncosoknak. 
Köszönjük nekik az élményt!

A hét többi napján a kékfestő techni-
kával ismerkedtek a gyerekek és díszítet-
tek kendőt. Kiállítást nézhettek meg régi 

használati tárgyakból és fényképekből. A 
nagycsoportosok elsétáltak a József Atti-
la utcába megnézni egy sváb házat. Ezen 
a héten a konyha dolgozói ebédre finom 
sváb ételeket készítettek. A nemzetiségi 
hét a nagycsoportosok táncával ért vé-

get, melyet minden csoportban eljártak, 
és hívták közös táncra a kisebbeket.

Jövő januárig megpihennek a régi 
ruhák a szekrényekben, amikor újra elő-
vesszük a rozmaringgal díszített kala-
pokkal együtt és vígan daloljuk: Liebe 
Schwester tanz mit mir…

A nemzetiségi hét megvalósulásához 
köszönjük a segítséget Hoffer Györgyné, 
Irma néninek, Bognár Istvánné Katinak 
és Reisner Katalinnak, akik félve őrzött 
kincseiket ajánlották fel erre a hétre az 
óvodának.

Vén Erika, Bambi csoportos óvó néni

Nemzetiségi hét 
     az óvodában
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A temető üzemeltetéssel kapcsolatosan 
az elmúlt időszakban több szóbeli jel-

zés is érkezett az önkormányzati hivatal-
ba a hozzátartozók részéről, mely szerint 
több sírhelyre ültetett növény túlterjedt 
a sírhelyen, ezzel egyrészt akadályozza a 
szomszédos sírok megközelítését, gondo-
zását, másrészt a lehulló ágak, levelek a 
szomszédos sírokat piszkítják be.

A temetőüzemeltetéssel megbízott mun-
katársak megállapították, hogy valóban 
gondot jelentenek a sírok köré, illetve a 
sorokba ültetett fás szárú növények, bok-
rok, mert terjedelmük miatt a szomszédos 
sírhelyek kerülővel közelíthetők meg, gyö-
kérzetük hosszú távon veszélyt jelentek a 
síremlékekre, a lehulló levelek beszínezhe-
tik a nagy értékű síremlékeket. Problémát 
jelentenek továbbá a növénytelepítési terv 
figyelembe vétele nélkül ültetett fák is az 
új sírhelyek kitűzése alkalmával. 

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 80/2014. (XII. 18.) szá-
mú határozatában a temető üzemelteté-
sével kapcsolatban a következő feladatok 
elvégzésére utasította a hivatal és gond-
nokság dolgozóit:

A hivatal határidő megadásával szólítsa fel 
a felmérés szerinti temetési helyek gon-
dozóit, illetve sírhely felett rendelkezni jo-
gosultat a temetési helyen túlterjeszkedő 
növényzet visszametszésére, a temetési 
helyen kívülre, temetési helyek közé, az 
utak területére vagy a síremlékekben kárt 
okozó, illetve a temető növényültetési ter-
vével ellentétes helyre ültetett fás szárú nö-
vények és évelők kivágására, eltávolítására. 
Abban az esetben, ha a sírhely gondozója 
a felszólításra nem intézkedik, továbbá: a 
lejárt megváltási idejű és ismeretlen gon-
dozójú temetési hely esetén a gondnokság 
végezze el a szükséges kertészeti munkát.

A képviselő-testület egyúttal intézkedett 
a temető zöldfelületi terve szerinti faül-
tetésekről, a következők szerint: A növé-
nyek pótlását a gondnokság végezze el, a 
temető zöldfelületi terve szerinti helyen, 
a vegetációs időszak előtt. A facsemeték 
vásárlására a képviselő-testület bruttó 150 
000 Ft-ot biztosít.

A temető üzemeltetés adminisztratív jelle-
gű feladatellátása körében a hivatal átte-
kintette a nyilvántartást és megállapította, 
hogy a sírhelyek jelentős részénél lejárt a 
megváltási idő. A képviselő-testület teme-
tő-fenntartóként a következő intézkedé-
sek megtételére utasította a hivatalt:

A hivatal a temető nyilvántartás alapján 
a lejárt megváltási idejű sírhelyek tulaj-
donosait értesítse a sírhelyek újbóli meg-
váltásának lehetőségéről és feltételeiről, 
illetve tegye meg a szükséges intézkedé-
seket megváltatlan sírhelyek továbbérté-
kesítésére.

Kérjük a tisztelt Hozzátartozókat, hogy 
akiket érint a fenti testületi döntés, azok 
a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Amennyiben tájékoztatásra, segítségre 
van szükségük, úgy keressék a hivatal-
ban kijelölt munkatársainkat, Légárné 
Gulyás Ritát és Tarcsainé Hompóth Ju-
ditot (telefon: 371-068/4 vagy 6-os mel-
lék, e-mail: muszak@budajeno.hu;  
igazgatas@budajeno.hu).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hi-
vatal munkatársai az időjárás függvényé-
ben, várhatóan március második felében 
ismételt felmérést végeznek, ezt követő-
en közvetlenül megkeresik azokat, akik 
nem végezték el a jelen felhívás szerinti 
munkákat.

Kérjük minden érintett lakos segítőkész és megértő közreműködését  
a szép táji környezetben lévő temető rendezet, és kegyeleti helyhez  

méltó megjelenése érdekében.

TISZTELETTEL  
KÉRJÜK,  

TÁMOGASSA  
SZEMÉLYI  

JÖVEDELEM ADÓJA 

1%-ÁVAL  
A PETER CERNY  
ALAPÍTVÁNYT,  

EZZEL A BETEG  
ÚJSZÜLÖTTEK  

ÉS KORASZÜLÖTTEK  
MENTÉSÉT  

SZÁLLÍTÁSÁT  
SEGÍTI!

ADÓ SZÁMUNK: 
19010289- 

1-42

Tájékoztató 
    a temető üzemeltetésével, 
fenntartásával kapcsolatosan

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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A 22 éves Kiss Zenede Alapfokú Művé-
szeti Iskola évről évre egyre szélesebb 

körben kínál művészeti képzést Budaje-
nőn. Hagyományos újévköszöntő hang-
versenyüket január 27-én a Művelődési 
Ház színháztermében tartották.

Tanév közben a Budajenői Általános 
Iskolában működő művészeti iskola min-
den tanszaka bemutatta az előző félévben 
elért eredményeit a nagyközönségnek.  
Az eseményre érkező vendégek rögtön az 
előcsarnokban a képzőművészet tanszak 
gyönyörű festményeivel és kerámiáival 
találkoztak.

A színpadi előadás hangulatát a Rózsa-
szín párduc című táncos koreográfia ala-

pozta meg, amellyel az 
ősszel indult modern-
tánc tanszak mutatko-
zott be, nagy tetszést 
aratva. A zenetago-
zatot a szolfézskórus 
vezette fel örömteli 
és lelkes éneklésükkel 
őszinte meglepetést 
és vidámságot szerez-
tek a közönségnek. A 
gitár tanszak növen-
dékeinek szóló és ze-
nekari műsora ezúttal 
is azt a színvonalat 
mutatta be, mellyel 
méltón képviselik sok-
felé a művészeti isko-
lát és Budajenőt. 

A koncerten meg-
mutatkoztak legtehet-
ségesebb zongorista 

növendékek, akik kamara-produkciókban 
is kimagaslót szoktak alkotni. A fúvós ta-
gozat trombita-, furulya-, és fuvola-szólói 
méltó képet mutattak a Zenedében folyó 
sokszínű és élményteli zenetanulásról, 
mely minden korosztály számára sikerél-
ményt jelent! Az iskola 13 telephelye közül 
egyedülállóan sokszínű a budajenői népi 
hegedű tanszak, muzsikájukra csaknem 

táncra perdül a közön-
ség.

Az új évet köszöntő 
műsort a dzsesszdo-
bosok fergeteges pro-
dukciója zárta. 

A fellépő művész-
növendékek és a 
mögöttük álló szak-
tanárok és családok a 
koncert után is töret-
len lendülettel és prof-
izmussal folytatják azt 
a nevelő és felfedező 
munkát, amit a zene-, 
festészet- és tánctanu-
lás jelent!

Egyre színesebb az Újévi 
hangverseny

I M P R E S Z U M 
K i s b í r ó  –  B u d a j e n ő  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  t á j é k o z t a t ó  l a p j a

 • 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: Balczó Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, 

tel.: 06(30) 6308597 • Fotók:  Bognár István, Bernáth Mihályné, László Istvánné, Éhleiter Tünde, Günther Kubin, Marton 
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Február 8-ára meghívást kaptunk Tar-
jánba. Féltünk az időjárástól, de a kis-

busz oda-vissza szerencsésen megjárta 
az utat. A szervezők 9 kórust hívtak meg, 
sajnos az influenzajárvány miatt a száriak 
nem tudtak eljönni.

Az érkező csoportokat az általános is-
kola fúvószenekara fogadta, akik aztán a 
színpadon is kitettek magukért szép mű-
sorukkal. A legfiatalabb tag a 7 éves do-

bos volt, aki nagyon ügyesen játszott.
A német nemzetiségi önkormányzat 

vezetője köszöntötte a megjelenteket, s 
örömének adott hangot, hogy a már ha-
gyománnyá váló svábbál után rendszere-
sen a kórustalálkozót is megtarthatják. 

A nagy sportcsarnokot megtöltötték az 
ország több tájáról érkező dalkörök tagjai 
és az érdeklődők. Az összejövetelt Pesthi-
degkútról érkező énekkar kezdte, majd a 

vértestolnaiak adták elő műsorukat. A mi 
kórusunk harmadikként került sorra. Az-
tán a dunaszentmiklósiak, a házigazda tar-
jáni német dalkör, majd a Pusztavámról, 
Városlődről, Dunakesziről érkező együt-
tesek következtek. A fellépők sorát a so-
roksári férfikórus zárta, akik a farsanghoz 
igazodva piros, kalózkendővel a fejükön 
léptek színpadra. Mint minden alkalom-
mal, most is vidámságot, jó kedvet csaltak 
elő a közönség soraiból. Minden kórus 
nagyon szép viseletben, szép lírai dalok-
kal jelentkezett. A mi műsorunkat, amiben 
pattogósabb műsorszámok is szerepeltek, 
örömmel fogadták. Minden kórus be-
mutatkozott a fellépés előtt. Bennünket 
Maracska Károlyné, Annus néni mutatott 
be pár szóval. Megemlékezett a kórus 25 
éves fennállásáról, Reisner Józsefné, Rézi 
néni alapító munkájáról, a testvérváros-
okba, Gaildorfba és Ditróba tett látogatá-
sainkról. Hangsúlyozta, hogy amíg lehet, 
mindent megteszünk, hogy ezek a német 
énekek ne menjenek feledésbe, tovább 
adhassuk az utódainknak.

A megjelentek egy doboz csokoládét 
és egy emléklapot kaptak emlékül. A kicsit 
hosszúra nyúlt műsort öröménekléssel 
zártuk. A színpadon és előtte felsorakoz-
tak az együttesek, és közösen 120-130 
ember énekelt. Az összejövetel hivatalos 
részét a magyarországi németek himnu-
szának eléneklésével zártuk.

Házigazdáink finom töltött káposztá-
val, pecsenyével kínálták a vendégeket, s 
nem maradtak el a finom borok, üdítők 
és az ottani asszonyok finom süteményei. 
Természetesen az asztalok körül csopor-
tosulva műsoron kívül énekeltek együtt a 
résztvevők. Nagyon jól éreztük magunkat.

Német Hagyományőrző Dalkör

Kórustalálkozó 
        Tarjánban

Szépkorú 
köszöntése
2015. február 20-án Budai István polgármes-

ter az önkormányzat nevében, otthonában 
gratulált dr. Major Miklós nyugdíjasunknak 
90. születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet 
lányai és unokája körében, a hivatal küldött-
sége borral és Magyarország miniszterelnöke 
által aláírt emléklappal köszöntötte. Ezúton is 
kívánunk még további szép éveket és nagyon 
jó egészséget.
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Tisztelettel meghívjuk Budajenő lakosságát nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc alkalmából tartandó megemlékezésre, amely

2015. március 15-én, 930  órai kezdettel 
az Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre.

Az ünnepi műsor programja:
Polgármesteri köszöntő.

Budajenőért kitüntetés átadása.
Általános iskolások műsora.

Koszorúzás a templom előtti hősi emlékműnél.

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat 2015. március 12-én 1500 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon a 26/371-068/5 számon,

illetve a hivatal@budajeno.hu címen írásban jelezhetik.

MEGHÍVÓ


