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Tíz budajenei érem 
a romániai kempo-világbajnokságon

Részletek a 7. oldalon





Május elején elkezdődött a Magtár épüle-
tének régóta tervezett felújítása. 

Az épület a törökök által elpusztított telki 
apátságot Budajenőn újjáépítő skót bencés 
rend uradalmának részeként épült az 18. sz. 
végén. Pontos építési ideje a mai napig nem 
ismert, az 1782-es első katonai térképek még 
nem mutatják, az 1859-es második katonai 
térképen viszont már egyértelműen beazo-
nosítható az épület. Érdekesség, hogy a falak-
ba számos középkori kőfaragványt építettek 
be, amelyek valószínűleg a telki apátság ro-
mos épületeinek bontásából származnak.

A késő barokk stílusú épület eredetileg kö-
zel kétszer ekkora volt, a lépcsőház az épület 
közepén helyezkedett el, azonban a II. világ-
háború sérülései után a lépcsőház mögötti 
részt elbontották.

Az épületet a világháború után tárolási, sőt 
egy időben ipari célokra is használták, ebben 
az időszakban állapota folyamatosan romlott. 
Az Önkormányzat 1993-ban tudta megvásá-
rolni, majd két részletben állagmegóvó mun-
kákat végzett rajta, aminek keretében teljesen 
megújult a csodálatos feszítőműves tetőszer-
kezet, a cserépfedés, a bádogos és a villám-
védelmi részek. A helyi védettség alá tartozó 
épületet magán kezdeményezésre 2005-ben 
országos építészeti- és gazdaságtörténeti je-
lentőségét elismerve műemlékké nyilvánítot-
ták. Így azonban nem lehetett folytatni a helyi 
védettségű épületekre biztosított forrásból 
a további felújításokat. Ezután pályáztunk a 
Nemzeti Kulturális Alap és Norvég Alap által 
kiírt pályázatokra, azonban elismerve a pályá-
zatok indokoltságát, forrás hiányra hivatkozva 
elutasították kérelmünket. Most az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatásával és helyi 
forrásból ütemekre bontva kezdődött el a fel-
újítás, aminek első ütemében megújulnak az 
épület külső és belső közmű hálózatai, hom-
lokzata és a gyönyörű földszinti boltozatos tér.  
A homlokzaton felújításra kerülnek a kőkeretes 
nyílások (az elpusztult barokk kőkereteket új-
ragyártatjuk), új kapu és fa ablakok készülnek, 
kiépül a jelenlegi szigorú előírásoknak meg-
felelő villámhárító rendszer és új homlokzati 

festést kap az épület. A földszinten mosdó-
blokk készül, emellett felújítjuk a boltozatos 
nagytermet, ahol a következő ütemben kiépü-
lő falfűtéses rendszer elemeit is elhelyezzük. 
Ezzel lehetővé válik a földszinti tér kulturált 
használata, majd ahogy a település lehetőségei 
engedik, elkezdjük az első emelet felújítását is. 
Ezen a szinten egy ifjúsági- és zarándokszállást 
kívánunk kialakítani, a fafödémes nagy térben 

hálóteremmel, vizes-
blokkal és teakony-
hával.

Terveink szerint 
ezzel az épület a 
település kulturális 
és közösségi éle-
tének fontos sze-
replőjévé, emellett 
méretéből és a 
zsámbéki-meden-
cében is egyedül-
álló funkciójából 
adódóan a régió 
életében is fontos 
helyet fog kivívni 
magának. Buda-
jenő a Máriazellt 
Csíksomlyóval 
összekötő Mária 
zarándokúton 
fekszik, így a 
helyi igények, 
rendezvények 
mellett számí-
tunk az ismét 
egyre népsze-
rűbb vallási 
zarándokokra 
is.

A magtár teljes felújításának utolsó üte-
mében végül meg fog újulni az épületet kö-
rülvevő kert is, amely tovább gazdagítja a falu 
rendezett parkjait, ezzel még több lehetőséget 
biztosítva a budajenői polgárok pihenésére, ki-
kapcsolódására.

Csóka Balázs
főépítész
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. ÁPRILIS 28-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

A 2015. évi zárszámadási ren-
delet tervezet megtárgyalása, 
beszámoló az Önkormányzat 
2015. évi gazdálkodásáról
A Képviselő-testületet a polgár-
mester előterjesztése alapján a 
zárszámadási rendelet megalko-
tásával hagyja jóvá a 2015. évi 
költségvetés végrehajtását. A kép-
viselő-testület az Önkormányzat 
2015. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletet megalkotta.
A település 2015. évi gazdálko-
dásában fennakadás nem volt. Az 
intézmények működőképessége 
a takarékos gazdálkodással, vala-
mennyi forrás-kiegészítő pályázati 
lehetőség kihasználásával bizto-
sított volt, és az önkormányzat a 
kötelező feladatellátásának – a 
csökkenő állami támogatások mel-
lett is - eleget tett. A takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetően az Ön-
kormányzat a fejlesztések tavalyi 
megvalósítása mellett is tartalékot 
tudott képezni. Az Önkormányzat 
és intézményeinek belső ellenőrzé-
sét ellátó megbízott belső ellenőr 
a beszámolót áttekintette, és az 
alapján a 2015. évi költségvetés tel-
jesítését biztonságosnak értékelte, 
így a beszámolót elfogadhatónak 
minősítette. A polgármester beter-
jesztése alapján Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfogadta 
az Önkormányzat 2015. évi éves 
gazdálkodási beszámolóját.

Támogatási kérelem elbírálása
A Dombtető Lakóegyesület tá-
mogatási kérelemmel kereste 
meg önkormányzatot az általa 
üzemeltetett „Hilltop játszótér” 
felújítása tárgyában. A játszótér a 
megépülése óta letelt 13 év alatt 
elhasználódott, illetve a játszóesz-
közök a jogszabályi változások mi-
att részben nem is felelnek meg a 

vonatkozó jogszabályi követelmé-
nyeknek. A Lakóegyesület pályá-
zati pénzből részben felújította a 
játszóteret, de a további munkákra 
nincsen elegendő forrása, ezért az 
önkormányzat támogatását kérte. 
Budajenő Község Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy 50%-ban 
támogatja a „Hilltop játszótér” fel-
újítását.

Zsámbéki Mentőszolgálat 
kérelme
Az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítvány támogatási kérelemmel 
kereste meg az Önkormányza-
tunkat a Zsámbék Mentőállomás 
mentőautóinak felszereltsége - 
mentéstechnikai eszközeinek mi-
előbbi megvásárlása – ügyében. 
Budajenő Község Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy 250 000,-Ft 
összeggel támogatja az Országos 
Mentőszolgálat Alapítványt a 
Zsámbék Mentőállomás mentő-
autóinak felszereltsége javítása 
érdekében.

Bérleti szerződés jóváhagyása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határo-
zott, hogy a tulajdonát képező, 
Budajenő, Kossuth L. u. 10. szám 
alatti 12 m2-es, külön bejáratú 
helyiségét ismételten bérbe adja 
Jenei Ferenc, budajenői lakosnak, 
dohánybolt működtetése céljából.

Közvilágítási, valamint útépí-
tési és útfelújítás közbeszerzés 
elindítása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete közbeszerzés 
lefolytatásáról döntött a „Közvilá-
gítás bővítés Budajenőn 2016” és 
„Útépítés és útfelújítás Budajenőn 
2016” tárgyú építési munkák kivi-
telezőjének kiválasztására.

Javaslat igazgatási szünet 
elrendelésére
A közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló törvény, valamint 

kormányzati döntések is tesznek 
ajánlásokat az igazgatási szünet 
elrendelésére vonatkozóan. A 
munkavállalók éves rendes sza-
badságának kiadása – a hivatal kis 
létszámára tekintettel - minden 
évben nagy nehézségbe ütközik. 
Az igazgatási szünet időtartama 
alatt a munkáltatónak ki kell adni 
a szabadságot, illetve a köztisztvi-
selő köteles a szabadsága egy ré-
szét ezen időszakra időzíteni, így 
elkerülhető a ki nem vett szabad-
ságok nagymértékű feltorlódása. 
A képviselő-testület az idei évben 
is megalkotta az igazgatási szü-
net elrendeléséről szóló rende-
letet, amely két időszakban kerül 
elrendelésre:
a nyári időszakban 2016. július 
25. napjától 2016. augusztus 5. 
napjáig,
a téli időszakban 2016. december 
19. napjától 2016. december 30. 
napjáig tart.

Magtár fejlesztés kivitelező 
kiválasztása
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Budajenői 
műemlék magtárépület részbeni 
hasznosítása és felújítása, üte-
mezett kivitelezés” tárgyú építési 
munkák kivitelezőjének kiválasz-
tására lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményéről és projekt 
lebonyolításához kapcsolódóan 
a következő döntéseket hozta: a 
közbeszerzési eljárást valameny-
nyi rész vonatkozásában ered-
ményesnek nyilvánította, az eljá-
rás nyertesének valamennyi rész 
vonatkozásában a Maros 35’ Bt. 
Ajánlattevőt hirdette ki. 

Éves jelentés a 2015. évi belső 
ellenőrzésről
A tavalyi esztendőben – a képvi-
selő-testület döntése alapján - a 
következő két témában végzett 
ellenőrzést a megbízott belső el-
lenőr:
az Önkormányzat gazdálkodásá-
nak, és az éves beszámolási köte-
lezettségének ellenőrzése;
a Budajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal adóztatási gyakorlatának 
ellenőrzése.
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a 2015. 
évi belső ellenőrzésről szóló éves 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta 
és jóváhagyta.

Intézményvezetői álláspályázat 
véleményezése
Budajenő Község Általános Is-
kolájának vezetésével megbízott 
Rainer Ferencné igazgató asszony 
intézményvezetői jogviszonya 
2016-ban megszűnik. Az intéz-
ményvezetői állásra 2016. február 
28-án pályázatot írt ki az iskola 
fenntartója, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK). A 
nemzeti köznevelésről szóló tör-
vényben foglaltak alapján a KLIK a 
döntés meghozatala előtt kikéri az 
Önkormányzat véleményét. Buda-
jenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete további öt évre 
támogatja Rainer Ferencné intéz-
ményvezetői megbízását a Buda-
jenői Általános Iskola vezetésére.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
felülvizsgálatát követően egyetér-
tett a bemutatott változtatásokkal, 
az Intézkedési Terv (IT) módosí-
tásával, elfogadta a HEP és HEP 
IT módosítást, a változással nem 
érintett fejezetek és pontok ha-
tályban tartása mellett.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. ÁPRILIS 28-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Döntés megállapodásról
Az úgynevezett „terasz” ügyben 
a Felek megállapodásra töreksze-
nek, egymással szemben igyekez-
nek együttműködően eljárni. A 
megkötendő megállapodás elsőd-
leges célja az Önkormányzat tulaj-
donában álló közterület és a rajta 
lévő használatbavételi engedéllyel 
nem rendelkező felépítmény (te-
rasz) további sorsának rendezése, 
mind a tulajdonosi, mind pedig a 
használati jogok tekintetében. A 
Képviselő-testület a tájékoztatást 
elfogadta.

Kérelem elbírálása
A Képviselő-testület a Szőlőhegy 
II. egyik tulajdonosa által benyúj-
tott kérelmet megtárgyalta, a 
kérelmező által felajánlott telke-
ket nem kívánja megvásárolni a 
felajánlott áron adókompenzáció 
céljából.
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Május elsején, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, ismét a budajenői sportpá-

lya adott helyet a települési majálisnak. Az 
évnek ebben az időszakában már sokan 
várják a szabadtéri programokat, így lett 
ez a rendezvény a családok, a gyerekek, a 
sport és a mozgás szeretetének nagy kö-
zösségi ünnepe. Idén is rengeteg sport-, 
és ügyességi feladat és játék várt a kiláto-
gató gyerekekre, amit Póka György test-
nevelő tanár úr vezetett. Előkerültek a fo-
cilabdák, kerékpárok és egyéb szabadtéri 
játékok. A hatalmas, felfújható ugrálóvár 
egész nap teltházzal üzemelt, a gyerekek 
kimelegedve hűsítették le magukat egy 
kis fagylalttal az ugrálások szüneteiben, 
vagy a konyhai dolgozók által sütött lán-
gost majszolták nagy elégedettséggel. A 
majálisozókat igényes büfé szolgálta ki és 
Bartos Gyárfás ilyenkor elengedhetetlen 
babgulyása is rotyogott egy nagy üstben. 
Alkalmat adott ez a napsütéses vasárnap 
a felnőtteknek is egy kis ismerkedésre, be-
szélgetésre.

Jó hangulatban telt az idei, immár ha-
gyományosnak mondható „Motorszente-
lés” is. Kora délután gyülekeztek a vaspa-
ripák a Péter-Pál Templom előtt, ahol Kuli 
László alpolgármester és Harkai Gábor 
atya köszöntötte őket. Gábor atya prédi-
kációjában a motorozásról, mint meditá-
ciós tevékenységről beszélt. A motorosról, 
aki nem a kényelmet keresi és mégis a 
boldogságot és a nyugalmat találja meg 
ebben a tevékenységben. A ceremónia 
végén szent Kristóf áldását kérte a meg-
jelent 33 motorkerékpárra és az azokon 
utazókra ebben a motoros szezonban. A 
jelenlévők felpattanva a motorokra, a ve-
terán korú járművek felvezetésével tettek 
egy kört a Zsámbéki medencében, majd 
kihajtottak a focipályára, ahol az Önkor-
mányzat vendégei voltak egy tál finom 
babgulyásra. A majálison jelenlévő gye-
rekek nagy örömmel és érdeklődéssel 

nézegették a motorkerékpárokat, a mo-
torosok pedig beszélgettek, ismerkedtek 
egymással.

Az eseményeken jelen volt a 

Budakörnyéki Televízió és az N1 TV stáb-
ja is. Köszönjük a lehetőséget az önkor-
mányzatnak és minden közreműködő és 
támogató segítségét!

Kuli László

Budajenői 
Majális 2016



KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM

 RENDŐR 
főtörzs-

őrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 

előzetes  
telefonegyeztetés  

alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Hagyományokat nem csak megte-
remteni, megélni is kell! Ezért talál-

kozott ismét április utolsó estéjén öreg 
és fiatal a falu főterén. A Ringlein legé-
nyei gödröt ástak, a lányok a koszorút 
díszítették, és a végén közös erővel 

felállítottuk a fát. A Kövér Hattyúk Ze-
nekar idén is eljátszott néhány nótát, 
és megtiszteltetés volt, hogy velünk 
ünnepelt a Budajenői Hagyományőrző 
kórus is, akikhez örömmel csatlakozott 
mindenki az éneklésben. A legfino-
mabb sütemények és borok most is 
előkerültek a kosarakból, és egészen 
sötétedésig élveztük egymás társasá-
gát, a legapróbbak és a legidősebbek 
egyaránt.

A zenekar és a tánccsoport minden-
kit szeretettel hív és vár május 31-én, 
kedden, 19:00 órakor a MÁJUSFA 
KIDÖNTÉSÉRE!

Reisner Tamás

Májusfa állítás



A Budajenő Kempo Klub harcművé-
szei 6 arany-, 1 ezüst- és 3 bronz-

érmet szereztek a romániai kempo-
világbajnokságon. Lacza Ábel triplázott, 
Katona Richárd pedig duplázott.

Remekeltek a budajenei kempósok 
a XIII. IKF Kempo Világbajnokságon (16 
év alatt világkupa volt), Romániában. 
A napokban véget ért tornán a jenei-
hegyvidéki kettős igazolású Lacza Ábel 
(12-14 év, -45 kg) submission, semi 

kempo és kempo kumite, Katona Richárd 
(14-16 év, -55 kg) pedig utóbbi két ver-
senyszámban nyerte meg saját kor- és 
súlycsoportjának világkupa-küzdelmeit.

A Budajenő Kempo Klub aranyérme-
seinek listájára Fülöp Márk (16-18 év, 
-60 kg) is feliratkozott, aki full kempóban 
nem talált legyőzőre. Márk emellett két 

bronzéremmel is gazdagodott: semi 
kempóban és formagyakorlatban ért 
el harmadik helyezést. Both Roland 
(14-16 év, -50 kg) egy ezüst és egy 
bronz színű medáliát érdemelt ki tel-
jesítményével. Előbbit kempo kumite, 
utóbbit semi kempo kategóriában 
szerezte. A jenei versenyzőket sensei 
Németh István (2. dan) készítette fel a 
világversenyre.

Nagyszerű sportdiplomáciai sikert is 
elért hazánk a vb idején. Lacza Ádám 
Illést, a Magyar Kempo Szövetség el-
nökét egyhangúan megszavazták a 
Nemzetközi Kempo Szövetség (IKF) al-
elnökének.

A XIII. IKF Kempo Világbajnokságon 
huszonnyolc ország legjobbjai vettek 
részt, az Amerikai Egyesület Államoktól 
kezdve Iránon és Tunézián át egészen 
Svédországig és Franciaországig. A nem-
zetek rangsorában Romániát és Hollan-
diát megelőzve Magyarország nyert a 16 
év alattiak világkupáján, míg az idősebbek 
világbajnokságán Hollandiával holtver-
senyben harmadik lett Románia és Algéria 
mögött.

Tíz budajenei érem 
született a romániai 

kempo-világbajnokságon
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Sportos labdás 
sikereinkről

A budajenői új arculatú iskola kialakításában jelentős szerep hárul 
az egészséges életmód, a testkultúra kialakítása és fejlesztésének 

szemléletére. Kialakított értékrendünk egyik meghatározó eleme a 
tehetség gondozás, a versenyeztetés. Iskolánk csapatai rendszeresen 
meghatározó szerepet játszanak körzetünk, területünk versenyeiben. 
Legfontosabb eredményünk, hogy minden korcsoportban labdarú-
gásban, kézilabdában, és röplabdában is vállaltuk a versenyeztetést, 
sikerült a szervezési nehézségeket leküzdeni, a legjobbakat felkészíte-
ni és csapattá alakulni. Iskolánk, közösségünk képviselete minden ver-
senyzőnk megtisztelő feladata is. Természetesen nem a mérkőzések 
eredményei a legfontosabbak, hanem a felkészülés közös munkája, az 
együttlétek jó hangulata, az egyéni képességek és a begyakorolt játék 
érvényesítése, a sikerélmény lehetősége, a népszerűség.

Labdarúgásban a diákolimpiai szabadtéri és termi minden tornáján 
részt vettünk, legjobb eredmény az I korcsoportos fiúk érték el Telki-
ben, 2. helyezettek lettek. U7, U9, U11, U13 csapataink az MLSZ Bozsik 
OTP Bank program rendszeres résztvevői. Kézilabdában a III. korcso-
portos lányok voltak a legeredményesebbek: Solymáron és Gödön 
játszottak mérkőzést, melyeken nem vesztettek, csupán rosszabb gól-
különbség miatt nem kerültek be a megyei döntőbe. A IV. korcsopor-
tos lányok Zsámbékon 5 csapatból 2. helyezést értek el. Röplabdában 
csatlakoztunk a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett „Vollé 
2020- Röpsuli” programhoz és sikerült a program tornáin rendszere-
sen nagyon jó mérkőzéseket játszani, 1.-2. helyezéseket is elérni, ké-
szülni a diákolimpiai versenyre. Mini csapatunk III. korcsoportos lánya-
ink, a sikeres Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium elleni 
győzelmével bekerültünk a Taksonyban rendezendő megyei döntőre.

Póka György testnevelő tanár

Az idei tanévben iskolánkat hat tanuló 
képviselte a Jedlik Ányos Fizikaver-

seny döntőjén, amelyet 2016. április 08. és 
10. között rendeztek meg Nyíregyházán.

Alsó tagozatos diákjaink: Bartha Ábel, 
Toronyi Barnabás, Gacsal Hunor és Sebes-
tyén József V. díjasok lettek.

Felső tagozatos tanulóink: Sebestyén 
Pál V. díjat, Toronyi András III. díjat kapott.

Eredményeikhez gratulálunk nekik és 
felkészítőjüknek, Gulácsiné Kozma Sarol-
ta tanárnőnek, aki munkája elismeréséül 
„Legeredményesebb felkészítő tanár” kü-
löndíjban és másik intézményben tanuló 
aranyérmes versenyzője eredményét is 
figyelembe véve első díjban részesült. 

Jedlik Ányos országos 
fizikaversen döntő
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Az idei német nyelvi tábor Tirolban 
került megrendezésre. Mivel sajnos 

az iskolából nem volt elegendő létszá-
mú jelentkező, egy dorogi középiskolával 
együtt utaztunk. A szállásunk Weerben, 
egy családi panzióban volt, 2 ill. 4 ágyas jól 
felszerelt szobákban. Esténként csak va-
csorázni – mely kiadós és finom volt - jár-
tunk vissza a szálláshelyre. Délelőttönként 
kirándultunk a környéken, délután pedig 
Hallban tanultak a gyerekek az iskolában 
egész estig. 

Az első nap szerencsésen megérkez-
tünk, elfoglaltuk a szobákat, Vacsorával 
vártak minket, de aki nem lakott jól, az 
valamit rosszul csinált. Az időjárás elle-
nünk dolgozott, sajnos még másnap is. A 
második napon ellátogattunk a Schwaz-i 
ezüstbányába, majd a feje tetejére fordí-
tott házba. Nagyon érdekesek és tartal-
masak voltak a programok. Délután isko-
lában voltak a diákok. Este a finom vacsora 
után kvíz és német feladatok következtek. 
A harmadik napon először a Swarowski 
gyár csodálatos kristályvilágába nyertünk 
bepillantást, majd a Hall-i éremverdébe 
mentünk el, és néztük meg Hasegg vá-
rát. Iskola után ismét bőséges és finom 
vacsora fogadott minket. Vetélkedő, fel-
adatok és naplóírás zárta a napot. A ne-
gyedik napon a gyertyák világába kalau-
zoltak el minket, majd Ausztria legrégibb 
és legkisebb városában megnéztük, hogy 
készítenek üvegből tárgyakat. Utána a Ti-
roli parasztudvarok skanzenben töltöttük 
az időnket az iskola kezdetéig. A vacsora 
ismételten remek volt, utána pedig szoká-
sos esti németezés következett. Az ötödik 
napon délelőtt két szurdokot másztunk 
meg, a Wolfsklammot, amit csak egy sza-
kaszon, mert hegyomlás miatt zárva volt, 
és a Kaiserklammot, ami gyönyörű volt. 
A gyerekek jól kipancsolták magukat. Az 
utolsó iskolai napra igen fáradtan érkez-
tek. A tanárok munkáját egy kis magyar 
hungarikum összeállítással és egy dal-
csokorral köszöntük meg. Este Weerben 
tettünk egy kis sétát, és a tanulók a patak 
menti játszótéren kaptak még lehetőséget 
kifáradni. A hatodik napon mivel minden 
nap tovább tartották az órákat, egész na-
pos kirándulás volt Innsbruckba. A Bergisel 
sí sánccal és kilátóval kezdtünk, majd el-
mentünk az állatkertbe. Utána bementünk 
magunkra árasztani egy kis helyi kultúrát a 
múzeumokba. A belvárosi sétánk után fel-
mentünk az Ambrass kastélyba, végül egy 
kis levezető vásárlással koronáztuk meg a 
napot. Az utolsó napon reggel 8-kor in-
dultunk haza, és az esti órákban már Bu-
dajenőn voltunk. Szerencsésen, és épség-

ben hazaértünk, sok dolgot megtanultunk 
a német mellett. Reméljük, minden részt-
vevő sok élménnyel gazdagodott, és jól 
érezte magát a táborban! 

A táborról készült fotókat az iskola 
Facebook oldalán lehet megnézni, és gya-
rapítani.

Ezúton köszönjük a Budajenői Német 
Nemzetiségi Önkormányzat nagylelkű tá-
mogatását, mellyel nagyban hozzájárultak 
a program megvalósításához!

Pappné Polacsek Orsolya
német munkaközösség-vezető

Német nyelvi Tábor 
Tirolban
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A DIÁKOK ÍRÁSAIBÓL:

«A tábor nagyon jó volt. A társa-
ság, a tanulás, az egymással eltöltött 
percekért érdemes ezt mindenki-
nek kipróbálni. Az apartmannak és 
a szakácsnak köszönet jár, nagyon 
finomakat ehettünk és jó helyen lak-
hattunk. Kár, hogy valószínűleg ez 
volt az utolsó lehetőségem az általá-
nos iskolával, a régi osztálytársaimmal 
és barátaimmal ilyen nyelvi gyakor-
lótáborra elmenni. Ez a tábor na-
gyon jó ötlet volt a tanároktól, mert 
valóban beszéddel és minél több 
gyakorlással lehet egy nyelvet a töké-
letességig fejleszteni. Rendkívül nagy 
áldozattal és fáradsággal jár egy ilyen 
tábor megszervezése és lebonyolítá-
sa, így hát minden elismerésem Orsi 
néninek (és Bea néninek).»

(Szücs Ádám 8.o.)

«Nagyon élveztem a tábort. Sok-
kal jobb volt, mint egy erdei iskola, itt 
sokkal «szabadabbak» lehettünk. Iga-
zából minden nagyon jó volt, még an-
nak is örültem hogy egy másik iskolá-
val mentünk együtt. Talán egyedül az 
nem volt jó hogy csak egy hetet ma-
radhattunk. Én bármikor visszamen-
nék, bár jövőre már nem biztos, hogy 
időm is lesz rá, de valahogy biztos 
kerítenék. Sok dolgot tanultam, nem 
kifejezetten új szavakat vagy nyelv-
tani szerkezeteket, hanem fejlődött a 
német beszélőképességem és rájöt-
tem hogy attól még hogy sok szót is-
merek nem biztos, hogy meg is értem 
azt amit mondanak.(a kiejtésük miatt) 
Rengeteg élményt szereztem, de ez 
leginkább a közösség miatt volt, per-
sze a hely ahol voltunk az elképesztő-
en gyönyörű volt.»

(Bódás Péter 8.o.)

„Nagyon jó volt a tábor, élménye-
ket, csodás tájak emlékét és tapasz-
talatot hoztam magammal.”

«Nagyon tetszett a német tábor, 
igaz hogy csak ketten voltunk ne-
gyedikesek, de így is nagyon jól szó-
rakoztunk. A tanulás is izgalmas volt 
és jó sokat mulattunk, beszélgettünk 
és persze mókáztunk. A szállás is jó 
volt szép kilátás volt az erkélyről a 
hegyek felé és finom volt az étel és az 
ital is, amit adtak. Nekem a kedvenc 
helyem ahova kirándulni mentünk, 
a fejjel lefelé fordított ház volt. Az 
tetszett benne hogy vicces képeket 
kellett csinálni csapatokban. A végén 
mikor kiléptünk a házból egy szeren-
cse kutat találtunk, amibe 5 centet 
dobtam és szerencsém is lett, mert 
egy másik nap a Swarovski kristály-
múzeumba mentünk, ahol sok gyö-
nyörű kristályt láttunk. Az iskola is 
érdekes volt, sok szép dolgot tanul-
tunk és az utolsó napon lementünk 
a tornaterembe ahol kidobósoztunk. 
Nagyon jó volt a német tábor remé-
lem jövőre is lesz, és ilyen jó sok él-
ményben lesz részünk!”

(Szücs Dalma 4.o.)

„Jövőre is jönnék, mert nem drá-
ga, és életem legnagyobb élményeit 
élem meg a táborban. Legyen még 
tábor, mert az öcsém is jönne jövőre!”

(Sárdi Attila 6.a)

„Új barátokat szereztem, örömöt, 
élményeket szereztem, és fejlesztet-
tem a német nyelvet. Jönnék jövőre 
is a nyelvtanulás és a sok jó program 
miatt!”

(Demeter Vivien 6.a)

Április végén, a Föld napja alkalmából 
energiatakarékossági előadáson vet-

tek részt iskolánk alsós tanulói. Mészáros 
Fanni, a CECED Magyarország Egyesülés 
cégvezetője 2006-ban indította el Forgó 
Morgó környezetvédelmi programját. A 
mostani iskolai előadáson a közkedvelt 
figura, Forgó Morgó, buzdította a gye-
rekeket környezetünk megóvására. Sok 
érdekes dolgot tudhattunk meg, pl. mi 
módon tudjuk megvédeni a környezetün-
ket, mire kell egy háztartásban odafigyel-
ni, mi az a energiacímke. Mészáros Fanni 
nemrég megjelent könyve - Forgó Morgó 
a tengeren - alapján kalauzolta végig a 
tanulókat az energiatakarékosság, a tuda-
tos fogyasztói magatartás és a hulladék-
gazdálkodás vizein. Cimborái, Kati és Peti, 
elrepítenek minket horvátországi útjukra, 
és hívták fel figyelmünket a tengerek vé-
delmére, megóvására. A könyvet tarkító 
illusztrációkat mind gyerekek készítettek, 
így igazán a gyerekeknek szól. A diákok 
nagyon aktívak voltak a bemutató alatt, 
és sok hasznos dolgot vihettek magukkal 
a tarsolyukban.

Köszönjük az ajándékkönyveket, mely-
ről, és küldetésükről bővebb információt 
az alábbi honlapon lehet találni: http://
www.cecedhu.hu

Köszönjük Marton Kriszta közbenjárá-
sát a program megvalósításához.

Pappné Polacsek Orsolya, szervező tanár

Forgó Morgó 
a Suliklubban
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Holokauszt-
megemlékezés az Álta-

lános Iskolában

Április 16. napja a Holokauszt áldozatairól való megemlékezés nemzetközi 
világnapja. A megemlékezés az Általános Iskolában sem maradhatott el. 

Főszereplői a 8. osztály tanulói voltak, akik fényképek, versek, visszaemléke-
zések és rövid előadások segítségével néhány tanóra idejére emlékközponttá 
alakították az iskola lépcsőházát. Az alkalmi „kiállítást” az iskola felső tagozatos 
diákjai tekintették meg. A megemlékezés célja kettős volt. Nem csak az áldo-
zatok előtti főhajtás, hanem a népirtások szörnyűségeinek bemutatása abban a 
reményben, hogy a jövőben az ilyen bűnök megelőzhetők.

Osztálykirándulás, 
1. osztály

2016. április 20-án az első évfolyam a Természettudomá-
nyi Múzeumban járt. Nem titkolt célunk volt, hogy fel-

ébresszük és fenntartsuk a természet sokféleségének meg-
ismerése és megértése iránti igényt a kisgyermekekben. Az 
aulában a barázdás bálna csontváza fogadott bennünket, 
ami méretével, különlegességével megalapozta a ránk váró 
csodálatos élményeket. A korallzátonyok varázslatos élő-
világa, az eltűnt világok képviselői, a dinoszauruszok min-
denkit lenyűgöztek. Az ásványok, a kőzetek, a drágakövek 
világa, mely még az állandó kiállítás részét képezte, szintén 
nem okozott csalódást. 

A múzeum különleges élményt is tartogatott, mert a lá-
togatók elől zárt alagsorba is betekintést nyerhettünk egy 
paleontológus vezetésével. Minden olyan dolog, ami mé-
rete miatt esetlegesen nem fért volna el a kiállító teremben, 
vagy ami már nem aktuális vagy még eddig nem is került 
kiállításra, mindez ott megtekinthető volt. 

Ajándékot is hozhattunk haza a 2016-os év ősmaradvá-
nya a nummulites személyében, ami legalább 60 millió éves 
és mindenki számára közismert Szent László pénzeként.

H. Szilvi néni, Zsóka néni és H. Bea néni

Osztálykirándulás, 
4. osztály

BÁBOLNA - KOMÁROM

Április 22- én 8 órakor az iskola parkolójában kis csapat 
szállt fel egy buszra, 26 gyerek és 3 kísérő: Márti néni, 

Timi néni és Roland bácsi. A 4. osztály készülődött arra a 
kirándulásra, amelyet az önkormányzattól kapott, jutalmul 
a március 15- ei műsor megrendezéséért. Már előző nap 
kaptunk a látnivalókról egy kis ízelítőt egy érdekes előadás 
keretében Attila bácsi (Bozzai Attila) jóvoltából, aki ráadásul 
az úton is velünk tartott. Az idő remek volt. Bábolnán Zsolt 
bácsi (Asbóth Zsolt) várt bennünket. Először a Lovas múze-
umot néztük meg majd a Ménesbirtok következett. Zsolt 
bácsi előadása igazán érdekes volt. A lovak elbűvölték a 
gyerekeket, a Kocsi múzeumban pedig még igazi kocsik-
ra is felülhettek. A délelőtt hamar elrepült, úgyhogy irány 
Komárom! A Monostori Erőd hatalmas volt, kész labirintus! 
Próbáltunk eltévedni, ami majdnem sikerült is! Megnéztünk 
egy halászati kiállítást, majd jól elfáradva indultunk haza. A 
kirándulás remekül sikerült, sokat láttunk, tanultunk és szép 
emlékekkel gazdagodtunk. Köszönjük szépen!

4. osztály
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Áprilisra igen érdekes problémakört 
választottunk rendszeres szülői ösz-

szejövetelünk témájaként, melyet Pólya 
Bella, tanácsadó szakpszichológus segít-
ségével jártunk körül. Bella részletesen 
bemutatta nekünk a serdülőkor egyes fá-
zisait, a leggyakoribb problémákat, majd 
azok megoldására vonatkozó jó taná-
csokkal is ellátott minket.

Sok mindenben felismertük saját, sok-
szor reménytelennek tűnő helyzetünket: 
üres szemmel bámuló, vagy éppen hurri-
kánként a lakáson végigsöprő gyerekünk-
kel néha nehéz az együttélés. Kérdezzük 
vagy ne a szerelemről, amikor az iskolára 
is csak annyi a válasz, hogy nem történt 
semmi? Mit csináljunk, ha már második 
napja csak a gép előtt ül, még enni sem 
hajlandó kijönni, és a szobájába kevered-
nek az ételmaradékok a levetett ruhákkal? 
És ezek még csak a könnyebben megvála-
szolható kérdések voltak. Mert mi legyen 
a hazugságokkal, a szexuális felvilágosí-
tással, az éjszakai nem alvással, az össze-
karcolt kezekkel, a folyamatos ellenállás-
sal, a mások bántásával?

Rengeteg kérdésre kerestük a választ. 
Arra természetesen nem elég egy késő 
estébe nyúló alkalom, hogy mindent 
megtanuljunk a kamaszokról, de az biztos, 
hogy sok olyan fogódzkodót kaptunk, ami 
nehéz helyzetekben biztosan segíteni fog!

Az idei tanévben utolsó alkalommal 
május 26-án, csütörtökön találkozunk, 
többek között a média káros hatásairól, és 
az internet ésszerű használatáról beszél-
getünk majd.

Marton Kriszta

Amikor két évvel ezelőtt az első 
iskolai papírgyűjtő versenyt szer-

veztük, álmunkban sem gondoltuk 
volna, hogy ilyen sikeres akciósoro-
zat veszi kezdetét. Idén április végén 

ismét több mint 10 tonna papírral töl-
töttük meg a Magtárnál elhelyezett kon-

ténereket, ami több mint 200 ezer forinttal 
gazdagítja majd az iskola és az óvoda alapítvá-

nyainak számláját. 

A papírhulladék mellett PET palackokat és elektronikai hulladékot 
is átvettünk, ez utóbbi annyira sikeresnek bizonyult, hogy az elszállí-
tásra szerződött cég kétszer kellett forduljon a sok használhatatlan 
mosógéppel, porszívóval és hasonló ócskasággal. A gyűjtéssel így két 
értelemben is jót cselekedtünk: egyrészről pénzzé tettük a másoknak 
értéktelen, egyébként a szemétdombra kerülő hulladékot, a pénzből 
pedig budajenői gyerekeknek szervezünk érdekes programokat a jövő 
tanévben. Másrészről sokaknak segítettünk abban, hogy végre meg-
szabadulhassanak az évek óta a padláson vagy a garázsban porosodó 
kacatoktól.

Legnagyobb örömünkre egyre többen gyűjtik otthon folyamatosan 
a papírt és a műanyag palackokat, mert tudják, hogy minden tavasszal 
és ősszel számíthatnak az újabb akcióra. Ez így is lesz, ősszel biztosan 
újból meghirdetjük majd a programot. Addig is, aki teheti, ne dobja 
a szemétbe a szórólapokat, újságokat és ásványvizes flakonokat, mert 
azokból jövőre is színházi előadást faragunk majd!

Marton Kriszta

Kamaszpanasz, 
avagy hogyan  
lehetünk elég  

jó szülei  
egy érzelem-
bombának? 

SZÜLŐK ISKOLÁJA - ÁPRILIS

Hulladékgyűjtés
AVAGY HOGYAN LESZ  

A PAPÍRSZEMÉTBŐL ÉS ÜRES  
PALACKBÓL BÁBSZÍNHÁZ

… Magyarországon min-
den karácsonykor 14 km2 csomago-

lópapír kerül a kukákba? Ezzel a mennyiséggel 
egész Budajenőt be lehetne csomagolni.
… 25 db kétliteres műanyag palack újrahasznosításával 

egy felnőtt széldzseki állítható elő?
… a használt papírból készült „újrapapír” gyártásához feleannyi 

energiára és negyedannyi vízre van szükség, mint a fából készült új 
papíréhoz?

… a műanyag zacskókat könnyebb újrahasznosítani, és előállításuk is 
kevesebb energiát igényel, mint a papír táskák esetében?

… minden évben az előzőhöz képest 3%-kal több hulladékot termelünk? 
Ez ugyan nem tűnik soknak, de azt jelenti, hogy 25 évente duplájára nő a 
keletkezett szemét mennyisége.

… a háztartásokban keletkező hulladék akár 80 %-ban újrahasznosít-
ható lenne? Svájc, Hollandia és Németország háztartásai a legtudato-

sabbak, ők a hulladékaik 60 %-át újrahasznosítják. Magyarországon 
ez az arány csak 17 %, úgyhogy bőven lenne még hova fejlődnünk!

TUDTAD-E,
HOGY …
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A hagyományosan egy héten át tar-
tó „Ovisok tavasza” rendezvényünk 

első napja kézműveskedéssel indult. For-
gószínpadszerűen váltották a csoportok 
egymást. Minden csoportszobában mást 
és mást készíthettek maguknak a gyere-
kek (pillangók, buborékfújók, tavaszi aj-
tódíszek, mosolygós tulipános csipeszek). 
Minden elkészült darabot, büszkén haza is 
vittek a gyerekek.

Kedden az óvodásokat az udvaron 
szervezett ügyességi játékokkal várták az 
óvó nénik. Több ponton próbára tehették 
magukat a fiúk és a lányok (célba dobás, 
kincskeresés, versenyjátékok). Vidáman telt 
a mozgalmas délelőtt. Jutalom is járt a fel-
adatokat teljesítő gyerekeknek, amit persze 
mindenkinek sikerült megszereznie. 

A szerdai napon a meséé volt a fősze-
rep. A Micimackó és Pillangó csoportosok 
az Új Színházba látogattak el, ahol a Pöt-
töm Panna című zenés mesejátékot nézték 
meg. Az utazás alatt felcsendülő dalok is 
a felszabadultságról, örömről árulkodtak. 
A városi forgalom látványa, a járművek a 
fiúknak tűntek izgalmasabbnak. Mint min-
den jó mesében, itt is jóval végződött a 
történet. Együtt örülhettünk Pöttöm Pan-
na és Egér Asszonyság boldogságának. 
Pöttöm Panna megtalálta a hozzáillő párt, 
Egér Asszonyság kezét pedig rég áhított 
szerelme kérte meg. A hazafelé vezető út 
csendesebbé szelídült, többen elbóbiskol-

tak a buszon. A finom ebéd után jól esett 
mindenkinek a pihenés. 

Csütörtökön elindultak a csoportok 
„megkeresni” a tavaszt. Az idő kora tavaszi-
as arcát mutatta. Séta közben a gyerekek 
egymás után so-
rolták az észrevé-
teleiket. A tavaszi 
virágokból, vi-
rágzó bokrokból 
és fákból renge-
teget (nárciszt, 
tulipánt, fürtös 
gyöngyikét, ne-
felejcset, gyöngyvirágot, aranyvesszőt, ba-
barózsát, orgonát stb.) láttak a gyerekek 
a gondosan ápolt kertekben. Séta végén 
a Gazdaboltba is betértek, ahol az oviszé-
pítésre vásároltak szép nyári virágpalán-
tákat. Útjuk során sajnos a tájba nem illő 
dolgokkal (szeméttel) is találkoztak, erről is 
beszélgettek, mi helyes és helytelen visel-
kedés (Mit kellett volna csinálni valakinek 
ahelyett, hogy eldobta a szemetet?). 

Az „Ovisok tavasza” rendezvénysorozat 
utolsó napján a gyerekek nagy örömére, 
ebédre palacsinta készült. Ebéd után pedig 
nem kellett ágyba bújni, hanem a szülők-
kel együtt virágot ültettek kicsik és nagyok 
egyaránt. A nagycsoportos gyerekek az 
óvoda előtti parkban palántáztak, a füves 
területet a lehullott gallyaktól tisztították 

meg és lehetett járdát is sepregetni. Az 
óvoda udvarán a Pillangó és Bambi cso-
portosok jeleskedtek. A Misi mókus cso-
portosok a konyhakertet szépítették. Min-
denki kivette részét a munkából. Volt, aki a 

földet hordta kis lapáttal, vödörrel a virág-
cserepekbe, virágládákba. Mások a virágok 
beültetését vállalták jó kedvvel. A frissen 
ültetett virágok locsolására is akadt jelent-
kező. Köszönjük a szülőknek a részvételt, a 
segítséget és a sok szép behozott virágot, 
fűszernövényt, ami a szorgos kezeknek kö-
szönhetően az óvoda udvarát díszíti. A kerti 
munka után a Gágogó Zenekar koncertjén 
vidáman énekelhettek az önfeledt óvodá-
sok. Ide a családokat is szeretettel vártuk 
a kisebb-nagyobb testvérekkel együtt. A 
zenés műsor után a tavaszi napsütésben a 
felnőttek (szülők és óvó nénik) kötetlenül 
beszélgethettek. Jó „közösség kovácsoló” 
alkalom volt ez a mai! 

Czeizing Csilla óvodapedagógus

Ovisok tavasza
2016. ÁPRILIS 11-15.
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Májusfa-állítás az óvodában
Május elseje, a fiatalság tavaszi örömünnepe, májusfa állításának ideje. A májusfa, a 

zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és az udvarlási szándék bizo-
nyítéka, szerelmi ajándék is. A hagyomány szerint ilyenkor vihetnek a férfiak a kiszemelt 
hölgynek feldíszített fákat - jelezve ezzel udvarlási szándékukat. 

A májusfa-állításának napja, a magyar nyelvterület legnagyobb részén május elseje, 
de történeti adatok szerint pünkösd napján is állítottak májusfát. A két ünnep kap-
csolatai annyira erősek, hogy nehéz volna eldönteni, tulajdonképpen melyik naphoz is 
kötődött tartósan, hagyományosan a májusfa-állítás ünnepi szokása. A májusfa sudár, 
a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos szép növésű fa vagy ág. A legények 
éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően min-
den lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. A májusfákat 
szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették 
föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdély-
ben ki is faragták a fát vagy a legény rávéste a maga nevét. E szép tavaszi népszokást 
az óvodások évek óta életre hívják Budajenőn, annak reményében, hogy ne vesszen a 
feledés homályába. 2016. április 29-én, pénteken minden csoport az óvoda udvarán 
gyülekezett, ahol már egy gyönyörűséges, igencsak méretes dísztelen májusfa várta a 
kicsiket. Miután a gyerekek jóvoltából felkerültek a szép színes szalagok az ágakra és 
a törzs részére is, az óvó nénik felállították a fát. Ezután körbeálltuk azt, és tavaszhoz 
kapcsolódó énekeket, játékokat énekeltünk, játszottunk közösen. 

Vidám, örömteli, mozgalmas délelőtt volt ez a nap. A felállított, díszes májusfa, raj-
ta a szalagok lobogása, még jó ideig emlékezteti a gyerekeket erre a szép közösségi 
együttlétre. 

Czeizing Csilla- óvodapedagógus

Óvodaszépítési 
akció

Az Ovisok Tavasza rendezvényhez kapcsolódóan 
Oviszépítés akciót hirdettünk, melyre segítő szülők 

jelentkezését vártuk. Sajnos az első időpontot a sze-
szélyes áprilisi idő elfújta, de szerencsére a szándékot, 
és s lelkesedét nem, így április 22-én hozzáláttunk a 
munkához. Célunk az volt, hogy az időjárás által meg-
tépázott kerti padokat és a focipálya kerítését új kül-
sőbe bújtassuk. Csodálatos volt látni, ahogy az apukák 
hozták otthoni csiszológépeiket és porfelhőbe burko-
lózva eltüntették a régi festéket a kerítésről, míg a töb-
biek a padok kézi csiszolásán munkálkodtak. A jó kedv 
nem maradt otthon. A munka vidáman telt, és csak azt 
vettük észre, hogy a festék elfogyott, mert a kerítés he-
vesen szívta magába az új védőrétegét. Az eredmény 
vitathatatlan. Lelkes szülők, jó kedvvel dolgoztak azért, 
hogy valami szebb legyen, és szebb is lett. 

Nagyon köszönjük az összefogást!
Szülők Óvodai Szervezete 

Kirándulás 
az etyeki 

Ödön  
Majorba

Egy szép áprilisi délelőttön kirándulni 
indultunk az Ödön Majorba a Bambi 

és Misi mókus csoportos óvodásokkal. 
A gyerekeknek és nekünk, felnőtteknek 
is nagyon nagy élmény volt. Megmutat-
ták a kis bocikat, teheneket és, hogy hol 
fejik őket. A gyerekeket minden nagyon 
érdekelte: Miért van kék jel rajtuk? Miért 
olyan nagy a hasuk? Mit esznek? Melyik 
fiú illetve lány? Minden kérdésünkre vá-
laszt kaptunk. A telepen dolgozó Ida né-
nitől megtudtuk például, hogy ebben a 
majorban csak a kislány bocik illetve te-
henek maradnak. Mivel a csoportunkban 
többségében fiúk vannak, nekik nagyon 
tetszett a sok traktor, markoló, utánfu-
tó.  A sok új látnivaló a szokatlan zajok 
és szagok ellenére felkeltette, lekötötte a 
gyermekek figyelmét. A program végén 
megkóstolhattuk az ott lévő tehenek ál-
tal adott tejet. Búcsúzóul kaptunk egy 
kis túrós finomságot, amit az óvodában 
ebéd után jóízűen elfogyasztottunk. 

Köszönjük a sok élményt, a vidám 
délelőttöt!

Bujdosó Krisztina
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A BUDAJENŐI PÁNTLIKA GYERMEKTÁNCCSOPORT 
ÉS A SZEDERINDA ÉNEKEGYÜTTES

Sikeres szereplése
A budajenői Pántlika Gyermektánccsoport és a Szederinda Énekegyüttes a 2016. 

április 23-án Nagykovácsiban megrendezett „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-me-
dencei Gyermek-és Ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny Budapest és Pest 
megyei elődöntőjén értékes díjakat kapott kimagasló szerepléséért. A Pántlika Dél-Al-
földi koreográfiát táncolt, valamint szóló produkciót, Marosszéki táncokat mutatott be, 
Dalos Réka, Orbán Álmos és Borka Ráhel előadásában. Az együttes kiemelkedő szerep-
léséért meghívást kapott a Csillagszemű Néptáncegyüttes 2016-ban megrendezésre 
kerülő gálájára saját műsorának bemutatására. Borka Ráhel néptánc kategóriában I. 
korcsoportban bemutatott előadásával Énekes külön-díjban részesült, mely fellépési 
lehetőség a 2016-os Cédrus Gálán. 

A budajenői Szederinda Énekegyüttes, melynek tagjai Borka Ráhel, Dalos Réka, 
György Enikő, Kókai Mária, Osztie Dóri; sárközi dalcsokrával Népdal kategóriában, I. 
korcsoportban kiemelt arany minősítést ért el. Különdíjban is részesültek az énekes 
lányok, mely meghívás a 2016. május 28-án megrendezésre kerülő gödi „Regionális 
Néptánctalálkozón” történő saját, színvonalas produkciójuknak bemutatására. 

Gratulálunk az együtteseknek és felkészítő tanáraiknak, Dalosné Kovács Györgyinek, 
az együttesek művészeti vezetőjének és zenei munkatársának, Borka Péterné Kovács 
Tündének.

Borka Eszter

Kvízjáték 
Budajenőn

A Családsegítő Szolgálat meghívására 
a Hagyományőrzők Házába érkezett 

Mészáros Árpád, aki „Furcsa utazások” 
címmel hívta a jelenlévőket játékba. A Ta-
nár úr a zsámbéki medence településein, 
de országszerte is járja az iskolákat, mű-
velődési házakat, vonatokat, ahol vidám 
ismeretterjesztő vetítéseit mutatja be. 
Programjaival külföldre is eljutott.

Mivel a kézimunkakörös délutánra 
toppant be, először egy ukrán kislányt 
mutatott be, aki óriás kötőtűvel, hatal-
mas gombolyaggal 6 m2-es takarót ké-
szített, de pulóverek, sálak is kikerültek 
a keze alól. Ezután az év, hó, nap alapján 
indultunk útnak. Vetített képek, zenék so-
rán szó került többek között a malária, a 
vakvezető kutyák, a munkahelyi balesetek 
világnapjáról, névnapok kapcsán híres 
emberekről, műalkotásokról. A megjele-
nő képpel kapcsolatban kaptunk egy-egy 
kérdést, s aki rögtön tudta a választ cu-
korkát kapott. Ha nem született megol-
dás, segítő kérdéseket, képeket kaptunk. 
A megoldásért ilyenkor is járt cukorka. 
Munkácsitól Picassoig, Szenes Ivántól 
Dusánon, Szörényi Leventén, Dobos At-
tiláig sok érdekes kérdésre kerestünk 
választ. Szó került Csernobilról, a Komá-
romi csatáról, a Holdra szállástól a tánc 
világnapjáig, a Rákóczi szabadságharctól 
május elseje megünneplésétől sok min-
den. Kakukktojásokat is kerestünk. Négy 
kép közül kellett kiválasztani azt az egyet, 
amelyik nem illett a sorozatba.

Végül Budajenőről kaptunk képeket 
és kérdéseket, a török pusztítástól a skót 
bencésekig, a németek kitelepítésétől az 
56-os emlékműig, a sváb hagyományok-
tól az úrbéri adózásig. A megjelenteket 
dicséri, hogy a cukros zacskó tartalma 
megcsappant a játék végére, Tanár urat 
pedig, hogy gyorsan eltelt a két óra. A 
viszontlátás reményében váltunk el, és 
ajánljuk a helybélieknek, hogy legköze-
lebb tartsanak velünk a Furcsa utazásban!

Hargitainé Bárczy Orsolya




