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„Értékeink valamilyen módon szervezik és tagolják múltunkat, jelenünket és jövőnket”  
(Váriné Szilágyi Ibolya, 1987)

A kultúrának többféle értelmezése is-
mert.  Ha a szó eredetét keressük, 

egészen az ókorig tekinthetünk vissza. A 
kifejezés mai értelmű első említése Mar-
cus Tullius Cicero (Kr. e. I. század) az antik 
irodalom egyik óriása, az antik széppróza 
legnagyobb mestere műveiben találha-
tó, aki a „cultura animi”– a lélek művelése 
kifejezést használja. A Magyar Értelmező 
Kéziszótár három jelentést tulajdonít a 
kultúrának. Az emberiség által létreho-
zott anyagi és szellemi értékek összes-
sége – egy személy művelt mivolta – a 
kultúra viszonyokat jelent, az ember vi-
szonyát önmagához, a másik emberhez, 
az emberi kapcsolatokat szabályozó tár-
sadalmi keretekhez, a természethez és az 
alkotott tárgyi környezethez. A kultúra 
olyan komplex egész, amely magában 
foglalja mindazt a tudást, képességet, hi-
edelmet, művészetet, morált és még sok 
egyéb képességet, amit az ember szoci-
alizációja során, a társadalom tagjaként 
megszerez.

 „A kultúra el tudja mesélni azt, ami 
megmagyarázhatatlan, összehozza az 
embereket, akik között különben nem 
lenne egység. A kultúra kommunikációt 
teremt, összekapcsolja az embereket és 
közösséget teremt”.1

2014-ben az Önkormányzat célul 
tűzte ki a Magtár műemléki helyreállí-

tását, közösségi használatra történő át-
alakítását. A régióban is páratlan épület 
megőrzése, turisztikai és kulturális von-
zerejének növelése, a civil szervezetek, 
hagyományőrző programjainak és egyéb 
rendezvények mellett, a helyi közösségi 
kultúra erősítése is célja volt: kiállítások, 
koncertek, valamint színházi előadások 
befogadásával. A Magtár teljes körű fel-
újításával, környezetének megújulásával 
új állomáshoz érkezett! 

Színház a Magtárban
 
„A kultúra mindenkié, nem csupán egy 
szűk elité, ezért azokhoz is el kell vinni, 
akik földrajzi okokból nehezen jutnak 
el színházba”2 – gondolattal hozta lét-
re az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) támogatásával a Nemzeti Szín-
ház, a Déryné Programot. Déry Istvánné 
Széppataki Róza az első magyar opera-
énekesnő, a vándorszínészet korának 
legnépszerűbb színésznője. Déryné a 
legkisebb falvakba is eljutott, elvitte  
a kultúrát.

A Déryné program célja is az, hogy 
változatos színházi előadásokkal színe-
sítsék a kistelepülések (kisvárosok, fal-
vak) kulturális programjait. 

A Nemzeti Színház 
előadásai 

E program keretében a Nemzeti Szín-
ház művészeinek előadásában, három 
önálló előadói estet tekinthetünk meg a 
tavaszi hónapokban. Szűcs Nelli - Jászai 
Mari-díjas színművésznő, érdemes mű-
vész, – Fedák Sári estjét, Tóth Auguszta –  
Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes 
művész – Mezei Mária estjét és Szarvas 
József – Jászai Mari-díjas színművész,  
érdemes és kiváló művész, a MMA ren-
des tagja – Pustol a hó, avagy könnyű 
neked Szarvas Józsi – életregénye alap-
ján készült estje kerül bemutatásra.

AZ ELŐADÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 
DÍJMENTES  

Kérjük, hogy részvételi szándékát  
az alábbi elérhetőségek  

valamelyikén 2020. február 29-ig  
jelezni szíveskedjen. Köszönjük!

ertektar.budajeno@gmail.com; 
+36 20 912 5471

ELSŐ ALKALOMMAL:

2020. március 8-án (vasárnap) 
18 oo órai kezdettel 

szűcs nelli – Fedák sári 
estje kerül bemutatásra

 
Csörgő Józsefné

Értéktár Bizottság elnöke

Érték, Közösség, Kultúra

1  Mázi Orsolya (Kultúra és közösség, 2013.); 
2  Fekete Péter (EMMI kultúráért felelős államtitkár)

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
   ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”   

 (Kodály Zoltán)

• Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
• Hip-hop tánc
• Szülésfelkészítő kismama torna (március 4-től)
• Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás 
 elősegítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre, 
 egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.

További információ, bejelentkezés érdekében látogasson 
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket 
az alábbi elérhetőségeken.

Cím: 2053 Herceghalom, Őszirózsa utca 
(Gesztenyés út felől)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

Herceghalom legújabb közösségi tere, 
melyet elsősorban sportolásra 
és a szabadidő aktív eltöltésére 
alakítottunk ki.

MEGNYÍLT

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: Kakuk Kornélia  • Elérhetőség: kornelia.balczo@

gmail.com, tel.: 06(30)6308-597 • Fotók: Bognár Adrienn, Bozzai Attila, Jandó Zsuzsa, Görög Ágnes, Kulcsár 
Kitti, Kuthy Csilla, Mayer Zsuzsanna, Tóbel Istvánné, Vén Erika • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: 
PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2020. JANUÁR 23-I RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS OTP HITELSZERZŐDÉS  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Képviselő Testület hozzájárult Buda-
jenő Község Önkormányzata és az OTP 
Bank Nyrt között 2019.09.11-én létrejött 
1-2-19-8400-0264-1 számú kölcsönszer-
ződésben szereplő 120 millió forint hitel-
összeg 80 millió forintra történő módo-
sításhoz, valamint ennek megfelelően a 
tőketartozás visszafizetési ütemezésének 
módosításához. Egyben felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a fenti hitelre vo-
natkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon 
a hitelösszeg módosítására tárgyában.

BÖLCSŐDEI FELADAT-ELLÁTÁSI 
MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA

Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a ALPHA Családi Böl-
csödével feladat-ellátási megállapodást 
elfogadta, egyben felhatalmazta a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Tájékoztatom 
a lakosságot

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Budajenő településen a hi-

vatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, 
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint. A fel-
vételek Országos Statisztikai Adatfelvé-
teli Program (OSAP) szerinti nyilvántartá-
si számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés 
és kiegészítő felvételei

Az összeírási munkát a Központi Statisz-
tikai Hivatal megbízásából a Statek Sta-
tisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérde-
zői végzik. 

A kapott adatokat a Központi Statiszti-
kai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint az Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelet (általános adatvédelmi ren-
delet, GDPR) előírásának megfelelően 
bizalmasan kezeli, azokat más szervek, 
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok nél-
kül, összesített statisztikai táblázatokban 
közli.

További felvilágosítás munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-os telefon-
számon, illetve a lakinfo@ksh.hu email 
címen. Az adatgyűjtés módszertanával 
és a kutatási eredményekkel kapcsola-
tosan a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatszolgáltatóknak/Adat-
szolgáltatás teljesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont 
nyújt tájékoztatást.

dr. Kovács Dénes jegyző

Karácsonyi 
támogatás

Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Humán 

és Ügyrendi Bizottságának döntése 
alapján az előző évek hagyománya-
it követve a több gyermeket nevelő 
családoknak, az egyedülálló idősök-
nek és a gondozásra szorulóknak 
szociális keretből karácsonyi támo-
gatást hagyott jóvá 635 000,-Ft ér-
tékben. Ez az összeg 33 főt érintett, 
amit a képviselő testület tagjai sze-
mélyesen adtak át az érintetteknek, 
hozzájárulva a karácsony hangula-
tához és a költségeihez. Az évvégi 
adományok ki lettek egészítve szo-
ciális célú tüzelőanyag utalványokkal 
érintettenként 1-2m3 fa biztosításá-
val 34m3 összmennyiségben, amit a 
falugondnokság hordott szét a rá-
szorulóknak.

Önkormányzatunk folyamatosan 
odafigyel a rászorulókra és év végén 
gondolunk azokra, akik koruknál és 
élethelyzetüknél fogva egyedülállók, 
vagy önhibájukon kívül az átlagosnál 
nagyobb terhet viselnek.

Humán és Ügyrendi Bizottság

Ebben az évben rendhagyó módon már 
pénteken kezdődött a falu disznótora. 

A herceghalmi sertéstelepről vásárolt há-
rom egy mázsa körüli disznóból kettő le-
vágásra került és részbeni feldolgozásra. 
György Attila és rutinos csapata, Simon 
Árpád és Simon Albert, valamint a falu 
gondnokság teljes állománya a szombati 
rendezvény előkészítésével jól megala-
pozták a sikeres rendezvényt. 

Idén február 1-jén került sor a hagyo-
mány szerint évek óta megrendezésre 
kerülő Falu Disznótora rendezvényre. 
Szokás szerint György Attila irányításával 
a kora reggeli óráktól a harmadik disznó 
leölésével és hagyományos feldolgozá-
sával kezdődött el a rendezvény. Ezen a 
képviselők is részt vesznek, segédkeznek 
az előkészületeknél, így reggel fél hét-
kor én is felvettem a fehér kötényt. Húst 
daraboltunk és fűszereztünk Püspök 
Emesével, Gyafi (Bartos Gyárfás) toroská-
posztát főzött, majd Pannikával (Csörgő 
Józsefnéval) teát, forralt bor is mértünk a 

látogatóknak. Ezeket Olasz András készí-
tette nagy üstökben és nagy sikert aratott 
a látogatók körében. Sokan megálltak 
egy-egy pohár bor mellett beszélgetni. 

Számomra sok újdonságot nyújtott 
ez a reggeli előkészület, hiszen eddig 
mindig látogatóként, később érkeztem a 
rendezvényre, és bevallom, disznóvágás-
ban eddig még nem is vettem részt. Így 
viszont láthattam, hogyan is készülnek el 
azok a finomságok, melyeket déltől már 
fel is tudtunk szolgálni a vendégeknek. 
Figyeltem, ahogy Vajda Károly, a disz-
nótor főszakácsa vezetésével sorra ké-
szülnek a jobbnál-jobb fogások, a sava-
nyúmáj, a sült pecsenyék. Kovács Margit 
megmutatta, a disznó mely részei kerül-
nek a májas és a véres hurkába. Közben 
a falu kemencéjében sültek a pecsenyék 
Kóbor József főépítész közreműködé-
sével, melyek mellé kovászos kenyér és 
savanyú is került a tányérokra. Sándor 
Dezső és a Töki Cigányzenekar gondos-
kodott a hangulatos zenéről, a Karitasz 

pedig finom süteményekkel érkezett, 
melyek elfogyasztásával támogathattuk 
munkájukat.

Köszönjük Polgármester úrnak, hogy 
fontos számára e közösségépítő hagyo-
mány megtartása, ápolása. Köszönjük 
mindenkinek, aki kivette részét a fel-
adatokból: a Hivatal munkatársainak, az 
óvoda dolgozóinak, a gondnokságnak, 
szervezőknek, önkéntes segítőknek, akik 
hajnaltól kezdve jó kedvvel dolgoztak, 
és természetesen a falu aprajának-nagy-
jának, hogy eljöttek egy kis disznóto-
rosra, beszélgetésre. Örömmel láttuk, 
hogy olyanok is ellátogattak hozzánk a 
Hagyományörzők Házába, akikkel eddig 
ezen a rendezvényen nem találkoztunk, 
jó látni, hogy egyre többen vagyunk. Re-
méljük, ők is jó hangulatban töltötték ezt 
a napot. Az időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, jövőre is várunk mindenkit szere-
tettel ezen a jókedvű (és jóízű) rendez-
vényen.

Török Tímea képviselő

A falu disznótora
Tisztelt Lakosok!

2019. december 12-én a polgármester jóváhagyásával, az önkormányzat képvisele-
tében, magánkezdeményezésre gyűjtést szerveztünk a helyi Kisbolt közreműködé-

sével. Az „Együtt minden szebb! Legyél Te is Angyal, varázsold szebbé mások karácso-
nyát!” elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a helyi vállalkozások, magánemberek, 
egyesületek adományaiból utalvány formájában – amely a budajenői Kisboltban volt 
levásárolható – olyan családok, egyedülálló emberek, idősek, gyermekeiket egyedül 
nevelő szülők kaphassanak támogatást, akik eddig nem részesültek segítségben, jutta-
tásokban. A gyűjtés 10 napig tartott, amelynek végleges eredménye 301.000 Ft lett. 
Az utalványokat karácsony előtt 26 családhoz sikerült eljuttatni, amelyeket mindenki 
meghatódva vett át. Ezutón szeretnénk megköszönni az alábbi cégeknek, egyesületek-
nek és magánembereknek a csodálatos hozzájárulásokat: AGROVÍZ Kft., Komp-ÉpKer. 
Kft., Jenei Ferenc e.v., MAROS 35 Bt., RS Fűszeres Kft., DOMBTETŐ Lakóegyesület, Mol-
nár Ákos, Horváth Péter, Berzai Eszter, Hargitai Lola, Hargitai Lilla, Béky László és fele-
sége, Hargitai Emil és felesége, Házi Péter, Püspök Emese és a jó pár névtelen segítő. 
Külön köszönet a Kisbolt vezetőjének, Kont Krisztiánnak, hogy a gyűjtésben részt vett, 
felvállalta, támogatta és lebonyolította.Megható volt látni a hatalmas összefogást, ami 
pár nap alatt a falunkban történt. Látni, hogy rengetegen tettek önzetlenül egy jó ügy 
érdekében, segítve a lakóközösségünk tagjait. Bízva a további Angyalokban, remélem, 
közös erővel idén is sok mosolyt, örömkönnyet csalhatunk mások arcára! 

Köszönettel és mély tisztelettel (azért, hogy részese lehettem a csodának): 
Püspök Emese képviselő
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Frank Zimmermann polgármester 
meghívására Budai István polgár-

mester vezetésével hét fős küldöttség 
vett részt a 84. Lóvásáron Gaildorfban. 
A küldöttséget február 8-án a polgár-
mester és a magyar-német kapcsolatok 
gaildorfi megbízottja Günther Kubin 
fogadta. Majd ezt követően a közös va-
csorán csatlakozott a fogadáshoz Tanja 
Ritter polgármester-helyettes, Gerhard 
Schick és felesége, valamint Lack Mi-
hály és felesége. 

Vasárnap délelőtt a küldöttség ko-
szorút helyezett el a temetői emlékmű-
nél. Ezután közös fogadáson vettünk 
részt a polgármesteri hivatalban, ahol 
a két polgármester mondott köszön-
tőt. Az esemény után a Limpurg kas-
tély földszinti helyiségében a gaildorfi 
vendéglátók társaságában Mándi At-
tila jóvoltából magyaros gulyást ebé-

deltünk, amihez a falu disznótorában 
sütött zsírral és magyar fűszerekkel mi 
is hozzájárultunk. Délután a Limpurg 
Halléban részt vettünk a városi fúvós 
zenekar koncertjén. 

Itt Frank Zimmermann polgármester 
köszöntötte a budajenői vendégeket, 
Budai István polgármester pedig a ven-
déglátókat és a rendezvényen résztve-
vő gaildorfi polgárokat. Másnap, hétfőn 
a rendezvény fő napján sétát tettünk 
a vásárban, ami a várható vihar miatt 
elég visszafogott volt más alkalmakhoz 
képest. Az ünnepi rendezvényen és fo-
gadáson részt vett a polgármester és 
felesége, valamint Gombos Sára. 

A küldöttség többi tagja Herb Jó-
zsef, Csörgő Józsefné, Kompp György 
és Török Tímea ez idő alatt városné-
zésen vettek részt. A rendezvény után 
elmentünk a Sparkasse bank fogadásá-

ra. A rendezvény fénypontja a délutá-
ni farsangi lóvásári felvonulás volt 62 
lovas, táncos, zenés és technikai felvo-
nulási elemmel. Ezt követően megláto-
gattuk a régi iskolában a fúvós zenekar 
próbatermében a még élő magyar kö-
tődésű vendéglátókat, akik kávéval, te-
ával és süteménnyel vendégeltek meg 
bennünket.

 A záró vacsorán köszöntünk el ven-
déglátóinktól, ahol megköszöntük a 
szíves vendéglátást és a két napi gon-
doskodást. A látogatásunk idején a fel-
vonulási napon, hétfőn született meg 
Frank Zimmermann polgármester ne-
gyedik gyermeke, aki fiú. Így két lánya 
és két fia van. A küldöttség kedden a 
reggeli után indult vissza Budajenőre. 

A város képviseletében Günther 
Kubin búcsúzott el a küldöttségtől.

Budai István polgármester

Lóvásár Gaildorfban
  

  

  

Kórus találkozó Tarjánban
2020 első meghívása Tarjánba vitt 

bennünket. Február 9-én délután 
várta a fennállásának 40. évfordulóját 
ünneplő tarjáni kórus a meghívottakat.

A rendezvényt hagyományosan a 
Magyarországi Németek Himnuszának 
eléneklésével kezdtük. A nagy torna-
csarnokban Klinger Tamás polgár-
mester megnyitó beszédét hallhattuk 
először, aki örömét fejezte ki abból az 
alkalomból, hogy előző nap sváb bá-
lon szólt a zene, most pedig a kórusok 
énekeit hallhatjuk. Külön köszöntötte 
Godóné Stréli Franciskát, aki hosszú 
évek óta vezeti a helyi kórust, és részt 
vesz a település munkájában. Szeretet-
tel üdvözölte a megjelent kórusokat, 
ami a házigazdákkal együtt 11 csapa-

tot jelentett. A találkozó célja egymás, 
és egymás dalainak megismerése, a 
régi kapcsolatok erősítése, új dallamok 
átvétele. 

A színpadra először a Pusztavámi 
Német Nemzetiségi Énekkar lépett, 
majd a Táti Asszonykórus műsorát él-
vezhettük. Őket az Alsógallai Dalkör, 
majd a száriak csapata követte. Fellé-
pésünk után a Táti Férfikar, a Solymá-
ri Asszonykórus, a Törökbálinti Sváb 
Kórus, a Vecsési és Győri Nemzetiségi 
Dalkör műsorát hallgathattuk meg. A 
kórusok lírai és pattogós dalait Klinger 
Albert kisiskolás gyermekmondókát, 
versek nagy átéléssel előadott műso-
ra szakította meg. A kórustalálkozón 
utolsóként a háziak, a Tarjáni Német 

Hagyományőrző Dalkör színvonalas 
előadásának tapsolhattunk. Mindegyik 
kórus nagy sikert aratott.

A kórustalálkozót Fülöp István, a 
települési Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének beszéde zárta, aki 
a 17. alkalommal megrendezett kórus-
találkozó kapcsán köszöntötte a jubi-
leumot ünneplő hazai csapatot és a 
megjelent többi kórust.

A majd négy órás együttlétet a 11 
kórus közös énekléssel ünnepelte, amit 
finom falatok és italok fogyasztása, jó 
beszélgetések és tánc követett.

Köszönjük a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, hogy eljuthattunk 
erre a rendezvényre.

Hargitainé Bárczy Orsolya
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Magyarországi 
németek 

elhurcolásának 
emléknapja

A kitelepítési emlékműnél 2020. január 18-án 10 óra-
kor gyűltünk össze a Fő téren, hogy az országos 

emléknapon megemlékezzünk a Magyarországról kitele-
pített németekről. Herb Józsefné, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője köszöntötte a megjelenteket, 
Budai István polgármestert, a megjelent képviselőket, az 
egyesületek vezetőit és az érdeklődőket. A magyar és a 
magyarországi németek himnuszát közösen énekeltük el, 
majd meghallgattuk Budai István polgármester megem-
lékező beszédét. Polgármester úr beszédében elmondta, 
hogy 2012. december 12-én fogadta el az Országgyűlés 
a Kereszténydemokrata Párt javaslata alapján, hogy min-
den év január 19.-e lesz a magyarországi németek elhur-
colásának, elűzetésének az emléknapja. 1946-ban ezen a 
napon indult el az első vonat Budaörsről. A németek a 
Duna vonalát benépesítve mezőgazdasági és szőlőmű-
velési kultúrát honosítottak meg. Kitelepítésükkel orszá-
gunk gazdaságilag és kultúrájában is jelentős veszteséget 
szenvedett el. Budai István polgármester az Önkormány-
zat részéről, Herb József és Pintér Sára, pedig a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében koszorút helyezett 
el a kitelepítési emlékműnél. A megemlékezést a Német 
Hagyományőrző Dalkör a „Nach meiner Haimat„ (Az ott-
honom után) című dallal zárta.

Hargitainé Bárczy Orsolya

A magyar kultúra napját ünnepeltük meg 2020. január 
22-én az Erkel Ferenc Művelődési Központban Bu-

dakeszin, ahol a Budakörnyéki művészeti szomszédolás 
című kiállítás sorozat első művésze Hegyaljai Tünde Bu-
dajenőn élő népi iparművész volt. A megnyitón Budai Ist-
ván Budajenő polgármestere is részt vett. Kristófi Ágnes 
énekművésszel együtt közösen elénekeltük a himnuszt, 
majd ezt követően az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója, Tóthné Fajtha Anita köszöntötte a jelenlévő-
ket. Budai István polgármester bemutatta Hegyaljai Tünde 
munkásságát és kihangsúlyozta, hogy Tünde a megszer-
zett tudását nagy szeretettel adja tovább a gyerekeknek, 
többen is járnak hozzá festeni. Horváth Mária Budajenőn 
élő festőművész köszöntőjében szintén elmondta, hogy 
milyen fontos az, hogy Tünde a gyerekekkel is foglalkozik, 
hiszen a gyermekek által festett képek rávezethetik a szü-
lőket arra, hogy az a gyermek jól érzi-e magát a bőrében 
vagy sem. Dr. Győri Ottilia ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központnak 
meghatározó szerepe van nem csupán a város-, hanem 
Pest megye kulturális életében is. A jövőre 40 éves intéz-
mény olyan programokat szervez Budakeszi lakosságának 
és a környező településeknek is, amellyel nagy mértékben 
növeli a város elismertségét, népszerűségét. A Polgár-
mester asszony a rendezvény keretében átadta a 2019-
ben alapított Közművelődésért díjakat és megköszönte 
a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók munkáját. 
Külön köszönetet mondott Budai István polgármesternek, 
hogy Hegyaljai Tünde budajenői iparművész kiállításának 
megnyitása alkalmából együtt ünnepelt a Budakesziekkel. 
Dr. Győri Ottilia polgármester asszony Muray Gábor gon-
dolatait idézte „A kultúra: levegőből mintázott titok. Ha 
hagyjuk magunkat beavatni, az örökkévalóságot ízleljük 
általa.”

Radics Margit

A magyar kultúra 
napja Budakeszin 

 HEGYALJAI TÜNDE NÉPI IPARMŰVÉSZ 
BEMUTATKOZÁSA

A magyar kultúra 
napja az Iskolában
A magyar kultúra napja alkalmából a Budajenői Általános 

Iskola dráma szakkörösei egy műsort adtak elő. Lázár Er-
vin Négyszögletű Kerek Erdő című című művéből dolgoztak 
fel egy jelenetet. A szereplőket már ismerik a budajenői is-
kolába járó gyerekek, hiszen ez a darab folytatása volt egy 
korábban előadottnak. Ez a történet nem szólt másról, mint 
a szeretetről, a barátságról, a segítőkészségről, tele humorral, 
zenével, mely elrepítette a nézőket egy varázslatos erdőbe.

SZEREPOSZTÁS:

Mikkamakka-Nagy Hunor 3.a
Bruckner Szigfrid- Temesfői Petra 5.a
Nagy Zoárd- Gombos Emília 4.o.
Vacskamati-Ozsváth Szonja 5.a
Ló Szerafin-Varga Noémi Eszter 2.b
Dömdödöm- Monos Bence 3.a
Szörnyeteg Lajos-Schmidt Emma 3. b
Aromo-Ille Magdaléna 4.o.

A mesék 
birodalmában

Ellátogattunk Budapestre, a Mese Múzeumba.  Itt minden 
a meséről és a játékról szólt. Először mesehősök tulajdon-

ságait gyűjtöttük össze, ezután gyönyörű képekből ismert 
meséket állítottunk össze csoportokban. Majd mi is egy mese 
szereplőivé változtunk és elkezdődött a játék. Először a Jég-
boszorka palotájának kulcsát kellett közös erővel megszerez-
nünk, szerencsére sikerült. Pihenésképpen megnéztünk egy 
mesét. Innen egy csodálatos erdőbe érkeztünk, ahol minden-
ki megkereshette: miket rejtettek el az odvasfa mélyére, ki 
lakik a kút fenekén, melyik fiola rózsaillatú és melyik úton jut 
el a királyfi a királykisasszonyhoz. Itt is sikerrel jártunk, ezért 
felmászhattunk a griffmadár fészkébe és megölelhettük a va-
rázslatos színváltó grifftojást. Végül a trónterembe érkezve 
megküzdhettünk a hétfejű sárkánnyal. A próbákat sikeresen 
teljesítettük, ezért jutalmul különböző mesehősök jelmezeibe 
bújhattunk és elfoglalhattuk a király trónszékét. A sok kaland 
után, befejezésül megkaptuk Mesehős igazolványunkat.

2/A osztály

fotó: mese1-3



10 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 11

A Pál utcai fiúk
Január 23-án az 5.b és 8. osztályok a Vígszínházban meg-

tekintettük A Pál utcai fiúk című zenés előadást. A kíváló 
szereposztásnál (Vecsei H. Miklós és Wunderlich József) már 
csak a szöveg és a zene volt jobb (Dés László, Geszti Péter, 
Grecsó Krisztián). Ez a színdarab egyaránt élvezhető kicsik-
nek és nagyoknak is. Sokan olvastuk is a könyvet, és volt, aki 
már többször is megnézte az előadást. Ráadásul ez most az 5 
osztályosoknak kötelező olvasmány is. Nagyon tetszett, mély 
érzelmeket váltott ki sokunkból!

Engler Hanna, Herb Lilla 8.o.

Mackó-farsang
Január utolsó napján, bár az idő szomorkás volt, mi még-

is ellátogattunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. A be-
lépőnk nagy részét a hátizsákból kandikáló kis plüssmacik 
állták. Az időjárás miatt csak kevesen voltak ezen a fantasz-
tikus programon, ezért mi szinte mindenütt az első sorból 
figyelhettük az állatok farsangját. A jegesmedve pár külön a 
mi kedvünkért akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták a 
park látogatóit. Testközelből nézhettük a szunyókáló tigrist, 
az arapapagáj-etetést és a kis kenguru is mellettünk ugrált 
le a lépcsőn reggelizni. Sok új élménnyel gazdagodtunk és 
kíváncsian várjuk, hogy a barnamedve jól jósolta-e meg a ta-
vasz beköszöntét.

fotó: macko1-2

Nemzetiségi hét 
az óvodában

2020. január 13-17 között került megrendezésre hagyományos 
nemzetiségi hetünk. Célunk a sváb kultúra megismertetése a 

gyermekeinkkel a családok bevonásával. Két nagyobb csoport 
ellátogatott a zsámbéki Szent Vendel tájházba, ahol bepillantást 
kaphattunk a régi népélet mindennapjaiba. A gyerekek érdek-
lődve hallgatták a ház történetét, figyeltek fel használati tárgyak-
ra, melyekkel még nem találkoztak. A tiszta szobában a kézzel 
festett szekrények mellett állva hasonlították össze otthonaikat a 
tájházzal. Maradandó élményt nyújtott a kirándulás, megalapoz-
va a témahétre való ráhangolódást. 

Nemzetiségi hetünkön óvodánk folyosóját sváb viseletbe öl-
tözött babákkal népesítettünk be a gyerekek nagy örömére. Az 
Álomzug társulat Der Zauberfisch című meséje magyar és német 
nyelven varázsolta el a gyermekeket, színvonalas interaktív elő-
adás keretében, melynek megvalósulását óvodánk alapítványa 
támogatta. 

A kézműves napon a kisebbek szögnyomdával mintáztak 
kék papírterítőre, nagyobbak kékfestő technikával ismerkedve 
hűtőmágnest készítettek, míg a legnagyobbak rozmaring ágból 
kötöttek koszorút. A konyhánk segített sváb ételek ízeivel megis-
mertetni a gyerekeket, a Micimackósok linzer forgókat sütöttek. 
A hét során a nagycsoportosok vendégül hívták az egyik anyukát, 
Mezey Zsuzsannát, aki harmonika kísérettel dalokat, játékokat 
tanított, majd a hangszerrel ismerkedhettek óvodásaink. Bognár 
Adrien dadus nénink, a helyi nemzetiségi tánccsoport tagjaként 
bemutatta a hagyományos sváb öltözékét kiegészítőkkel. 

A témahét zárásaként táncházat szerveztünk, amelyben min-
den csoport életkorának megfelelően találkozhatott élő sváb 
muzsikával Berendi Nándor, harmónikás és svábtánc oktató fe-
lesége, Frész  Rita segítségével, majd járhatta a táncot kedvére. 
A nap pártfogója a Német Nemzetiségi Önkormányzat, ezúton is 
köszönjük a nagylelkű támogatásukat. Fontosnak érezzük sváb 
hagyományok éltetését, gyermekeink találkozását a régi népi 
kultúrával.

Vén Erika óvodapedagógus

Színházlátogatás

Január 29-én mi, hetedikesek megnéztük a Szent Péter 
esernyője című vígjátékot a Karinthy Frigyes Színházban. 

Mivel idén ez kötelező olvasmány a számunkra, sokan úgy ér-
keztünk az előadásra, hogy elolvastuk már Mikszáth Kálmán 
regényét. A saját magunkban kialakított kép után érdekes 
volt látni, hogy a rendező (Karinthy Márton) miként gondol-
kodott a műről. Volt olyan rész, amit kivett az előadásból, de 
néhány helyen hozzá is tett, vagy esetenként megváltoztatott 
apróbb részleteket. Nagyon tetszett, hogy sok humort szőtt 
a darabba, különösen jó volt a francia társalkodónő, madame 
Kriszbay alakítása Vertig Tímea színésznő által. Münznét, a 
zsidóasszonyt pedig pontosan ilyennek képzeltem a könyv 
olvasása közben. Ez az előadás is megerősített abban, hogy 
szeretek színházba járni!

Kókai Boglárka, 7. a osztályos tanuló

A bonyodalom, a főszereplő, egy piros esernyő miatt ala-
kul ki, ami megváltoztatja az emberek életét Glogován. 

Gregorics Pál nevelt fiát, Wibra György ügyvédet az öröksége 
érdekli a legjobban, még nősülni is képes miatta, miután ki-
derül, hogy az esernyő nyele rejti a bankutalványt. Csoda len-
gi körül ezt az esernyőt: Müncz Jónás tette a templom előtt 
hagyott kislány, Veronka fölé. A falusiak azt hitték maga Szent 
Péter járt náluk. Az előadás kidolgozott helyzet- és jellemko-
mikuma, a színészek fantasztikus játéka, mimikája miatt na-
gyon sokat nevettünk. A romantikus befejezés és a humoros 
szöveg kibillentett minket a hétköznapokból. Nagyon tetszett 
az előadás, még egyszer megnézném.

Virág Gábor, 7. b osztályos tanuló

Január végén a két első osztály, második előadásukra (a 
négyből) igyekezett a tatabányai Jászai Mari Színházba. Ez-

úttal az Óz című előadás csodálatos világába csöppentünk. A 
főszereplővel, Dorthyval utaztunk, aki elképesztő útja során 3 
különleges barátra tett szert egy Bádogemberre, aki szívre vá-
gyott, egy Madárijesztőre, aki szeretett volna egy kis eszet és 
egy Oroszlánra, aki bátor szeretett volna lenni. A mese végén 
mindenki megtalálja a saját boldogságát. Elsőseink fegyelme-
zetten és elámulva ültek a nézőtéren. Tetszett nekik a színes 
mesevilág. A hazafelé vezető úton elmondták, hogy volt, aki 
már ismerte a történetet, ám egy kicsit másként, de ez a lát-
vány elvarázsolta őket. Örülök, hogy minden egyes alkalom-
mal egy kicsit gazdagabbak lesznek kulturálisan a kicsik. Már 
várom a következő alkalmat!

Krizsák Erzsébet, 1.b osztályfőnök
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baba-mama 
FOGLALKOZÁSOK INDULNAK 

Budajenőn 
a Hagyományőrzők Házában!

CIRÓGATÓ  
(0-1 éves korig)

Dalos, mondókás, moz-
gásos foglalkozás a 

baba-mama kapcsolat 
erősítésére. Itt a ma-

mák ötleteket kapnak, 
hogyan is játszhatnak pici babájukkal, 

ami segíthet a hétköznapok  
rutinjának színesítésében.

Időpont: 10 óra

ZENGŐ-MOZGÓ (1-3 éves korig)
Dalos, mondókás, mozgásos foglalkozás 
totyogók és szüleik részére. Itt a kicsik 

már aktívan vesznek részt a játékokban, 
és bár a cél a jókedvű időtöltés és a ba-
ba-mama kapcsolat erősítése, mellette 
sokoldalúan fejleszti is a résztvevőket.

Időpont: 11 óra
A foglalkozásokat vezeti: Fényes Eszter 

konduktor, drámapedagógus

Alkotó délután
5 éves kortól

Kezdődik a busójárás,
vége van a télnek.

kócos, borzas busómaszkok
újra útra kélnek…

 

Minden kedves kis érdeklődő  
BUSÓ MASZKot készíthet 

2020.02.19-én,  
szerdán16-18h között a 

Hagyományőrzők Házában!

GYERE EL TE IS!

A foglalkozás díja: 1500.-Ft

Elérhetőség: Király Eszter 
06704096670

Budajenő Önkormányzata támogatásával       

Budajenő új egyesülete
Sokat gondolkodtunk, hogyan kéne 

színesíteni, élénkíteni a falu minden-
napjait. Hogyan lehetne összefogni az itt 
élőket, egyesíteni a tudást és az energi-
ákat?

Tavaly ősszel, amikor a játszótér kor-
szerűsítéséért szerveztünk jótékonysági 
pikniket, fogalmazódott meg bennünk, 
hogy milyen nagy ereje van annak, ha az 
emberek a jó célért összefognak. Meny-
nyi mindent el lehet érni. Rengetegen 
összegyűltünk és jól éreztük magunkat. 
Mindenki hozta, amit tudott és így lett 
teljes az összejövetel. Hagyományt kéne 
teremteni! Egy kisebb adomány is ösz-
szegyűlt, így még nagyobb felelősséget 
rótt ránk. Tényleg meg kell ezt csinálni. 
Mi lehetne a hivatalos formája ennek? 
Csináljunk egyesületet? Fogjunk össze 
mindent, mert együtt sokkal könnyebb. 
Legyen így!

Ezért alakul a Kisköz Egyesület. Cél-
ja, hogy összetartó közösséggé formálja 
a lakosságot. Rendszeres, folyamatos, 
változatos, élményt adó, kreatív alko-
tó foglalkozásokat szervezzen minden 
korosztály számára. Megismertesse és 
közelebb hozza a falusi életformát az itt 
élő fiatalokhoz. Önálló programok szer-
vezésével színesítse a falu mindennapjait. 
Pályázatokon vegyen részt, ifjúságsegítő- 
közösségépítő programjainak megvaló-
sítására, fejlesztésére.

Hogy miért Kisköz? Mert a név magá-
ban foglalja a közösséget, közérdekűsé-
get. A ‘kis’ szó érthető a gyerekekre, és az 
egyesület méretére.  A ‘Kisköz’ egy hely, 
ahova betérhetünk, ha arra járunk, itt 
mindig kapunk valami értéket és a falu-
nak valóban van ‘Kisköze’. A ‘Kisköz’ szü-
net, idő, a mindennapok forgatagában. A 
‘Kisköz’ egy kreatív csapat, akik azon dol-
goznak, hogy a faluban mindenki érez-
hesse a közösség összetartó erejét. 

Eddigi tevékenységeink közé sorol-
nánk a fent említett ‘Jótékonysági buli a 
játszótérért’ eseményt, ekkor az önkor-
mányzattal is felvettük kapcsolatot a ját-
szótér kritikus állapota miatt. Budai István 
polgármester azonnal felmérte a károkat, 
így az Önkormányzat finanszírozásából 
a Gondnokság segítségével kicserélésre 
kerültek a homokozók szegélyei és a kis-
gyermek hinták. LED-es világítást kapott 
a tér, hogy a téli időszakban akár délután 
is lehessen használni a játszóteret, vala-
mint bízunk benne, hogy a díszkivilágítás 
a továbbiakban megelőzi az esetleges 
rongálásokat is. Új kerítés épült a régi 

düledező helyett. Beültethettük a Tűz-
oltóság előtti vályút és a játszótérre is 
ültettünk virágokat. A jótékonysági ese-
ményen összegyűlt adomány még vár a 
megfelelő beruházásra, de bízunk benne, 
hogy ebben az új működési formában, 
különböző pályázatok segítségével, idő-
vel majd az egész játszótér megújulhat.

A Kisköz Egyesület első igazi esemé-
nye a Csendülő Adventváró családi nap 
volt, ahová reményeinket felülmúlóan 
sokan eljöttek. Együtt hangolódtunk 
az ünnepekre, beszélgettünk, játszot-
tunk, alkottunk, énekeltünk, meséltünk 
és újabb lendületet kaptunk, hogy van 
erre igény. http://budakornyekitv.hu/
adventelo-budajenon/ 

Februártól rendszeres foglalkozása-
ink kezdődnek:
•	 Fényes Eszter Cirógató és Zengő-

mozgó babás foglalkozásokat tart 
majd 

•	 Király Eszter alkotó délutánjain pe-
dig havonta két alkalommal vehet 
részt minden érdeklődő. 

A téli időszakban játszódélutánt ter-
vezünk, majd évszaktól függetlenül me-
sekuckót óvodásoknak. A későbbiekben 
szeretnénk előadásokat szervezi felnőt-
teknek, közös kirándulásokra buzdítani a 
családokat. Negyedévente pedig családi 
napot szervezünk, ahol színes programok 
várják a falu lakosságát.

Megtalálhatóak vagyunk a közösségi 
oldalakon is, ahol bővebben olvashatnak 
rólunk és ahova az aktuális programokat, 
terveinket, ötleteinket, elért eredménye-
inket is feltöltjük. 

Bíztatunk mindenkit, hogy legyen ak-
tív részese a falu életének és ha van ked-
ve csatlakozni hozzánk, szeretettel várjuk 
akár támogatónak, akár aktív tagnak!

Kisköz Egyesület

FÉNYES ESZTER
Cirógató

péntekenként 10:00 - 11:00
Zengő-mozgó

csütörtökönként 11:00 - 12:00

KIRÁLY ESZTER
Alkotó délután

Február 19. Március 13. Március 27.

Jön a tavasz, 
megy a tél?

Micimackó csoportosok (a név kötelez) Maci héttel vár-
ták a február 2-át. A hagyomány szerint ezen a napon 

a téli álmából ébredő medve kijön a barlangjából. Ha napos 
időt talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert 
még hosszú lesz a tél. Ha a medve borús időre ébred, úgy 
mancsaival kitörli az álmot és nem megy vissza barlangjába, 
hanem elindul táplálék után, vége a téli időjárásnak, közel van 
a tavasz.

Vén Erika óvodapedagógus

Tisztelt Szülők!
Kérjük, támogassák óvodánk Alapítványát, hogy többet te-
hessünk a gyerekekért, környezetükért.

Kérjük, a jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére 
ajánlják fel. Ez jelenti számunkra a legnagyobb bevételi le-
hetőséget.

Ha ismerőseik körében tudnak olyan cégről vagy magánsze-
mélyről, aki eddig még nem élt a választás lehetőségével, kér-
jük, ajánlják neki óvodánk alapítványát.

Az Alapítvány alapadatai:

•	 Neve: 
Budajenői Óvodásokért  
Közhasznú Alapítvány 

•	 Székhelye: 
2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.

•	 Azonosítója: 
14/03/002972

•	 Adószáma: 

18718623-1-13
•	 Bankszámla száma: 

CIB 10701180-44909307-51100005

Köszönettel: Óvodavezetés,a Budajenői Óvoda Szülői Szervezete és a Gyerekek

Levéd Őrségétől 
a Budakörnyéki 

Íjászokig
Sok budajenői számára ismerős a Levéd Őrsége íjászcsa-

pat, hiszen 2007-től a Zsámbéki-medence első, jól szer-
vezett, fiatalokra alapozott hagyományőrzőiként, látványos 
szabadtéri bemutatókkal szórakoztatta Budajenő és a szom-
szédos települések közönségét. A jó példát más települések 
hamar követték, így jött létre 2009-ben a Keszi Íjászok, akik 
országos rendezvényeken a Levéd Őrségével közösen léptek 
fel és öregbítették a Zsámbéki-medence íjászainak hírne-
vét. Minden esztendő kiemelkedő eseménye az ópusztaszeri 
Nyílzápor volt, ahol együtt, harmincnál több, teljesen felsze-
relt íjásszal érkeztek a közel kétezer íjászt megmozgató ese-
ményre, a nemzet életében történelmi fordulópontot jelentő 
Pozsonyi csatára és a híres nyílzáporra emlékezve. A gyakori 
és szoros együttműködésnek egy csapatba tömörülés lett az 
eredménye Budakörnyéki Íjász Egyesület néven a Zsámbéki-
medencére íjásztevékenységének fellendítése céljából.

Az éveken át tartó színvonalas programok és igyekezet 
mára hivatalosan és elismerést nyert, mivel a Zsámbéki-
medence íjász hagyományinak ápolásáért Pest Megye Köz-
gyűlése szabadidő kategóriában 2019 legeredményesebb 
szervezetének a Keszi Íjászok Csapatát jelölte, melynek utód-
szervezete ma a Budakörnyéki Íjász Egyesület. Az eseményre 
2019 december 13-án, Budapesten a Megyeháza Dísztermé-
ben került sor, ahol Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke mondott méltatást és adta át az elismerést szimboli-
záló díszoklevelet és serleget Oláh István elnöknek.

Van, akit az elismerés kényelmessé tesz, de csapatunkat 
inkább arra ösztönzi, hogy a Zsámbéki—medence egész te-
rületén népszerű közösségteremtő erővé váljék az íjászat. 
Számos település önkormányzata jelezte együttműködési 
szándékát saját pálya létrehozatalára a közösségi élet színe-
sebbé tétele céljából. Így volt ez Budajenőn is, ahol az önkor-
mányzat pozitívan állt az íjászathoz, mint közösségteremtő 
tevékenységhez, így a pálya kiemelt helyet kapott a műemlék 
Magtár és a dísztó közötti gyepes, ligetes területen. Az ország 
talán legszebb környezetében található pályán feszítenek ma 
húrt íjászaink kíváncsi tekintetektől övezve. 

Itt jelezzük, hogy a Budakörnyéki Íjász Egyesület (BÍE) 
örömmel lát minden érdeklődőt – gyereket és felnőttet, le-
ányt és fiút – a műemlék Magtár melletti pályán, szombat 
délelőttönként. 

Ismerje meg közelebbről a Budakörnyéki Íjász Egyesületet
 http://www.budakornyekiijaszok.hu/

Oláh István elnök
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Missziós Kereszt
A Kongresszus szimbóluma a Missziós 

Kereszt, amely a készület ideje alatt be-
járta-bejárja a Kárpát-medencét. Ozsvári 
Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotá-
sa. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa 
kereszt 2007-ben készült, három méter 
20 centi magas, bronzborításokkal díszí-
tett. Középpontjában, ezüst tokban Szent 

Kereszt-ereklye látható, amelyet a leveles 
díszek fordulataiban magyar, ill. magyar 
vonatkozású szentek ereklyéi vesznek kör-
be. Gábor atya településeire a következő 
beosztásban érkezik: február 17. Perbál, 
február 18. Telki, FEBRUÁR 19. BUDAJE-
NŐ, február 20. Páty. Az itt tartózkodás 
idején tartandó eseményekről részletes 
tájékoztatást a hirdetőtáblákon olvashat-
nak a település lakói.

Ökomenikus imahét
Az imahetet az egész világegyházban 

1968 óta szervezik a Krisztus hívők egysé-
géért. Az Ökomenikus Imahét 2020. janu-
ár 19-től 26-ig tartott. Az imahét anyagát 
idén a máltai keresztény testvérek állítot-
ták össze, amelynek a központi igéje így 
hangzott: „… nem mindennapi ember-
séget tanúsítottak irántunk…” (Apostoli 
Cselekedetek könyve 28,2). A Plébánia 
nagytermében katolikus és református 
testvérek gyűltek össze Gábor atya és 
Boros Péter nagytiszteletű református lel-
kész hívására.  Segítőikkel, Horváth Péter 
lelkipásztori kisegítővel és Szentpáli Ju-
hász Imre, a Károlyi Gáspár Egyetem Lel-
kipásztori Szolgálat református lelkészével 
irányították a közös imádságot, éneklést.  
Boros Péter elmélkedésében Szent Pál és 
hajótörött társai történetén keresztül vilá-
gította meg a központi ige lényegét: Pál 
és útitársai a hajó személyzetével együtt 
Rómába tartottak a viharos tengeren. Az 
apostol még ebben a kritikus helyzetben 
is missziós lehetőséget látott. A meg-
próbáltatásban nem esett pánikba, nem 
csüggedt el, hanem tudta: Isten kezében 

van. Ott is Istenhez tartozik. Istennek szol-
gál. Istenben bízik. Meg volt győződve 
róla, hogy Istennek mindennel, ami törté-
nik, távlati tervei vannak. Nem is titkolta 
ezt az apostol a sorstárai előtt, akik végül 
osztoznak Pállal a kenyéren is, a remény-
kedésben is. A máltai keresztény testvé-
rek az isteni gondviselést hangsúlyozzák, 
amikor minden év február 10-én felidézik 
Szent Pál hajótörésének történetét. 

Az Eucharisztikus  
Világkongresszusra  
készülünk

Másnap, január 29-én Bágya János 
látogatott el hozzánk, aki a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus egyház-
megyei koordinátora. Tájékoztatójára a 
világeseményen elsőáldozáshoz járuló 
gyermekek szülei és azok az érdeklődők 
gyűltek össze, akik személyesen szeretné-
nek a rendezvényeken részt venni. Fontos 
tudnivaló, hogy a jelenléthez szükség van 
regisztrációra, függetlenül attól, hogy az 
esemény ingyenes vagy fizetési kötele-
zettséggel jár. A regisztráció határideje 
május 31. Jelentkezni postai úton, vagy 
az interneten keresztül az iec2020.hu 
honlapon keresztül lehet egyénileg vagy 
csoportosan. A koordinátor a mielőbbi je-
lentkezést javasolta, mert hamar betelnek 
a helyek. Az első áldozást is magába fog-
laló szentmise szeptember 13-án a Puskás 

Ferenc Stadionban lesz, csatlakozhatnak 
az érdeklődők a Kossuth téren tartandó 
szentmiséhez és az onnan induló fáklyás 
körmenethez szeptember 19-én, amely a 
Kossuth térről a Hősök terére visz, vala-
mint a záró szentmisére szeptember 20-
án, amely ugyancsak a Hősök terén lesz.. 
A hét közbeni előadásokra, programokra 
is várják szeretettel az érdeklődőket. A re-
gisztrációnál fontos bejelölni a használni 
kívánt nyelvet, illetve az akadályoztatást is, 
mert akadálymentes szekciókat alakítanak 
ki a mozgáskorlátozottaknak, siiketeknek, 
nagyothallóknak, babakocsisoknak, segí-
tenek a szállás, utazás megszervezésében 
is. Csoportosan családok, hittanosok, osz-
tályok vagy egyéb közösségek jelentkez-
hetnek. Akinek ehhez szüksége van segít-
ségre, a Plébánián jelezheti.

Nagyböjti lelkinap
Február 29-én Kelényi Tamás József 

premontrei atya tart lelkinapot felnőttek-
nek. Az érdeklődőket szombat délután 
15.30-tól várja a budajenői plébániára. Az 
együttlét a 18 órakor kezdődő szentmise 
után ér véget.

Kispapok
A tavalyi év hagyománya szerint janu-

ár 5-én Martos Levente Balázs rektor atya 
vezetésével kispapok érkeztek Plébáni-
ánkra, hogy a vasárnapi szentmisét ünne-
pélyesebbé tegyék számunkra, s ők is ta-
pasztalatokkal bővelkedve térjenek vissza 
a Szemináriumba.

Hargitainé Bárczy Orsolya

Az előadás azzal a céllal jött létre, 
hogy felelevenítsük a XX. század 

egyik legnagyobb magyar színésznőjé-
nek emlékét, megismertessük a közön-
séggel nem mindennapi életének rész-
leteit és igazságot, valamint elégtételt 
szolgáltassunk személyének mindazért a 
méltánytalanságért, amelyben ez a kivé-
teles művésznő részesült. Soha meg nem 
bocsájtható bűne a II. Világháború utáni 
politikai rendszernek, hogy Fedák Sárit 
méltatlan és bizonyítatlan vádak miatt 
börtönbüntetésre ítélték, és emiatt soha 
többé nem léphetett szeretett hazájában 
színpadra. Mikor végleg kiderült számá-
ra, hogy a színpadra nincs visszaút, telje-
sen összeomlott és ez az állapot okozta 
idő előtti halálát. 

Az emlékest anyagát részben em-
lékirataiból, az „Útközben” és a „Te csak 
most aludjál, Liliom” című könyvből, 
részben egyéb megemlékezésekből, 
leveleiből, a Színháztörténeti Intézet 
anyagaiból, régi „Színházi Élet” című fo-
lyóiratokból gyűjtöttük össze. Elhangza-
nak még leghíresebb szerepeiből dalok, 
ezekkel is felidézve a magyar operett 
eme nagyasszonyának alakját.

Aki színpadon látta Őt, soha nem 
felejti. Rendkívüli személyisége, kivéte-
les egyénisége kitörölhetetlen nyomot 
hagyott valaha volt színházi életünkben. 
Külön érdekesség a Fedák Sárit elénk 
varázsoló művésznő, - Szűcs Nelli - sze-
mélye. Ő is Beregszász szülötte, gyökerei 
ehhez a városhoz kötik, csakúgy, mint 
nagy elődjét. Rendkívüli empátiával és 
érzékenységgel vett részt az est szer-
kesztésében, fő hangsúlyainak megtalá-
lásában, a koncepció tervezésében, kita-
lálásában.

Szeretnénk ezzel az esttel az emléke-
zésen túl azt is elérni, hogy Fedák Sárit 
nyilvánosan rehabilitálják, ne terjedjenek 
tovább személyéről hamis és igazság-
talan pletykák, légből kapott állítások. 
Lássuk végre ezt a nagy művészt igaz 
valójában, minden nagyszerű emberi 
tulajdonságával, hibáival, gyarlóságaival 
együtt.

Fedák Sári megérdemli, hogy végre 
hozzá méltóan emlékezzünk meg róla!

Dávid Zsuzsa rendező

Fotók: https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/fedak-sari
Ajánló: https://www.youtube.com/

watch?v=AOMAV1J1LCU

FEDÁK
ÁRI
ZŰCS NELLI
ÖNÁLLÓ ESTJES
Rendező: DÁVID ZSUZSA és SZŰCS NELLI

2020. március 8.
(vasárnap) 18.oo óra,
Budajenő, Magtár

Az előadás támogatója:

A4_Fedak-Szucs_plakat.indd   1 2020. 02. 07.   9:21

Szűcs Nelli 
1993-ban diplomázott a kijevi Állami Karpenko-Karij 

Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Szűcs Nelli a Bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Színház alapítói közé tartozik. Szá-
mos, a beregszászi társulatnak nemzetközi elismerést is hozó 
darabjaiban alakított fontos szerepeket. Több rangos állami 
és szakmai díjban is részesült. 2013-tól a budapesti Nemzeti 
Színház művész.

Plébániai hírek 2020 ÉV ELEJE

Karácsony a karitásszal
2019 karácsonyára készülve a budajenői karitászcsoport több  

rendezvényt is szervezett. Idén hagyományteremtő szándékkal  
farsangkor és adventben, november 30-án Teadélutánt szerveztünk  
az érdeklődőknek. A kellemes délután alkalmával Bartos Gyárfás számolt be a Hu-
mán és Ügyrendi Bizottság és a Karitászcsoport együttműködéséről, aminek egyik 
eredménye, hogy 8 támogatott családunk jutott téli tűzifához az Önkormányzat 
segítségével. Az összejövetelen Szabó Ildikó is részt vett unokájával, és színes műso-
rukkal szórakoztatták a megjelenteket, Ezt követően finom falatok és italok mellett 
nyílt lehetőség kellemes beszélgetésre. 

A csoport legjelentősebb adománygyűjtésére Szent Erzsébet napján kerül sor, 
amikor szerény ebéd kínálása ellenében szeretettel várjuk a kedves falubeliek támoga-
tását. A Krumpliebéd, valamint a Gyafinál, a Kisboltban és a templomban kihelyezett 
perselyek bevételét tudjuk felhasználni arra, hogy Szentkarácsony ünnepét melegeb-
bé varázsoljuk rászoruló családjaink számára. Idén 25 családnak tudtunk személyre 
szabott élelmiszercsomagot átadni.

A Karitászcsoport csak a helyi kis és nagyobb támogatók segítségével tudja ezt a 
szolgálatot teljesíteni, amiért ezúton is hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni.

Budajenői Karitászcsoport
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Budajenő Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja településünk polgárait 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából rendezendő 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE  

2020. március 15-én, vasárnap 
az Általános Iskola tornatermébe. 

9.30 óra  ÜNNEPI MŰSOR  

Himnusz. 
Beszédet mond: Csörgő Józsefné képviselő. 

Budai István polgármester Budajenőért kitüntetést ad át. 
Általános iskolások műsora. 

Szózat. 
     KOSZORÚZÁS 

    A templom előtti hősi emlékműnél. 
     ÜNNEPI SZENTMISE 

     A Szt. Péter és Szt. Pál templomban. 

A civil szervezetek koszorúzási szándékukat 2020. március 11-én, szerdán, 16 óráig 

az Önkormányzat Hivatalában személyesen vagy telefonon a 26/371-068 számon, 

illetve a titkarsag@budajeno.hu címen írásban jelezhetik. 


