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• 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
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1/2020. (III. 17.) számú polgármesteri utasítás

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT MEGHOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Budajenő Község Polgármestereként, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése a koronavírus-járvány megelőzé-
se érdekében meghirdetett országos 
veszélyhelyzetre tekintettel Budajenő 
község közigazgatási területén az alábbi 
intézkedéseket hozom meg.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről 
szóló  46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a sze-
rint „

(1) A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendelet szerinti ven-
déglátó üzletben (a további-
akban: vendéglátó üzlet) 15.00 
óra után 06.00 óráig az ott fog-
lalkoztatottak kivételével - a (2) 
bekezdésben meghatározott ki-
vétellel - tilos tartózkodni.

E rendelkezésre tekintettel 15.00 óra 
után mind a vendéglátó üzletben, 
mind az annak részét képező nem 
zárt helyen (terasz, előkert stb.) tilos 
tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra 
után 06.00 óráig az élelmiszer elvitel-
re történő megrendelése és átvétele, 
valamint a vételár megfizetése céljá-
ból és időtartamára korlátozódóan 
megengedett a tartózkodás.”

A fentiekhez hasonlóan 15.00 óra 
után mind a vendéglátó üzletből, 
mind az annak részét képező nem 
zárt helyről (terasz, előkert stb.) az 

átvétel követően haladéktalanul el 
kell távozni, az étel és az ital helyben 
fogyasztása tilos.
Az ételt a vendéglő üzlet által bizto-
sított, egyszer használható edényben 
szabad csak kiadni, a vevők által visz-
szahozott vagy tartós használatú étel-
hordó edényekben nem lehet kiadni 
az ételt.
Valamennyi vendéglátóhely és egyéb 
üzlet köteles az ügyfelek részére elér-
hető kézi fertőtlenítő szert kihelyez-
ni, és az üzlethelyiséget rendszeresen 
fertőtleníteni. Ennek hiányában, füg-
getlenül a nyitvatartási lehetőségek-
től, nem nyithat ki.

A Korm. rendelet 3. §-a szerint „A zárt 
helyen vagy a nem zárt helyen tartott 
zenés, táncos rendezvények működé-
sének biztonságosabbá tételéről szóló 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti 
rendszeres zenés, táncos rendezvények 
(a továbbiakban: rendszeres zenés, tán-
cos rendezvény) helyszínén tartózkodni 
tilos.”

4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztve-
vők számától és a rendezvény helyszíné-
től függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés 
helyszínén tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallá-
si közösség szertartása, továbbá a pol-
gári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt 
körülmények között tartható meg.

5. § Az ott tartózkodók létszámától füg-
getlenül, az ott foglalkoztatottak kivéte-
lével tilos a látogatása

a) az előadó-művészet vala-
mennyi ágának fellépése céljából 
megtartott eseménynek, függetle-
nül annak nyilvánosságától (szín-

ház, tánc-, zeneművészet),
b) a mozinak,
c) a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló törvényben 
meghatározott

ca) közgyűjteménynek,
cb) közművelődési intéz-

ménynek,
cc) közösségi színtérnek.

A fenti rendelkezések alapján a Ha-
gyományőrzők Háza és a Magtár mű-
ködését felfüggesztem a járvány ide-
jére, továbbá a játszóterek bezárását 
rendelem el. 

    Mindenki tartózkodjon az olyan 
megnyilvánulástól, ami indokolat-
lanul a köznyugalom megzavarását 
okozza, valamint sz ndékosan közve-
széllyel fenyegetést alaptalanul mag-
valósít. Aki ezeket megvalósítja, bün-
tető eljárást von maga után.
    A közintézkedéseket mindenki kö-
teles legjobb tudása szerint végre-
hajtani, tartózkodjanak a vészhelyzet 
lebagatelizálásától. 
    Közös erővel minden rendelkezésre 
álló eszközzel törekednünk kell a töme-
ges megbetegedéssel járó humán jár-
vány hatásainak minimalizálására.

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a 
járványügyi döntések megsértése sza-
bálysértési eljárást von maga után, 
amely során 500.000,-Ft-ig terjedő bír-
ság szabható ki. Intézkedésre a rendőr-
ség jogosult.

Jelen utasítás 2020. március 18-tól a 
 veszélyhelyzet fennállásáig érvényes.

Budajenő, 2020. március 17.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2020. FEBRUÁR 20-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
RENDELETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

A Képviselő-testület a polgármester ál-
tal 2020. február 14-én beterjesztett 2020. 
évi költségvetési rendeletet megtárgyalta. 
A költségvetési főösszegünk az új óvoda 
építés befejező fázisára és a Magyar Falu-
programban elnyert pályázati támogatásból 
megvalósításra kerülő beruházásra tekintet-
tel még ez évben is magasabb egy szokásos 
évi összegnél, a bevételi és kiadási főösz-
szeg: 814 078 824,-Ft. Az állami költségve-
tési támogatások 190 167 000,-Ft összege 
a tavalyi évhez képest jelentős növekedést 
mutat. 2019-ben az óvoda önrészére terve-
zett 120millió fejlesztési hitelből csak 80mil-
lió forint felvételére volt szükség, tekintettel 
a tavaly befolyt jelentős adóhátralékra. A 
költségvetés részletes adatai a honlapon és 
ügyfélfogadási időben a hivatalban megte-
kinthetők. A képviselő-testület a 2020. évi 
költségvetési rendeletét megalkotta.

ÖNKORMÁNYZATI DÍJAK 
ŰFELÜLVIZSGÁLATA

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati és 
szerződésen alapuló díjakat felülvizsgálta, 
azokat 2020. március 1. napjától az aláb-
biak szerint módosítja:

1. HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA, MAGTÁR:
Hagyományőrzők 

Háza
Magtár

Egész 
épület

Kis-
terem

a. 4 órán 
belül  

(Ft/óra):
5.000,- 2.500,- 7.500,-

b. 4-8 
óra 

között 
(Ft/ 

alkalom):

30.000,- 15.000,- 45.000,-

c. 8-24 
óra 

közötti 
időtar-
tamra 

(Ft/alka-
lom):

90.000,- 
+ 

50.000,
-kaució 

a 24 
órát 
meg-

haladó 
igény-
bevétel 
esetén

20.000,-

90.000,- 
+ 

50.000,
-kaució 

a 24 
órát 
meg-

haladó 
igény-
bevétel 
esetén

A Hagyományőrzők Háza és a Magtár 
bérleti díján felül, fűtési szezonban, október 
15-től április 15-ig, alkalmanként 1.000,-Ft 
fűtési díjat kell fizetni. A nem budajenői ál-
landó lakosok a megállapított használati dí-
jak plusz 50 %-os feláráért vehetik igénybe 
a helyiségeket.

   2. TORNATEREM:
a. gyermek szakosz-

tály (Ft/óra): 2.500,-

b. felnőtt szakosztály 
(Ft/óra): 3.500,-

c. egyéb igénybe-
vevők sportcélra  

(Ft/óra):
4.500,-

d. egyéb igénybeve-
vők nem sportcélra 

(Ft/alkalom) 
+(Ft/óra):

25.000,- 
+ 4.500,-

   
 3. SZENT MIHÁLY TEMPLOM 

(Ft/alkalom):                              25.000,-

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDO-
NÁBAN LÉVŐ MAGÁNTERÜLET BÉRLÉSE 

(áfamentes díjak):
1. mutatványos  
tevékenység,  

pl. légvár, körhinta  
(Ft/m2/nap):

38,- 
(+ 50.000Ft 

kaució)

2. Alkalmi-, mozgó áru-
sítóhelyek, mozgóáru-

sítás asztalról és árusító 
sátorból (Ft/m2/nap):

250,-

    Budajenői  
székhellyel rendelkező 

vállalkozók
150,-

Módosításra került a közterületek hasz-
nálatáról szóló rendelet 1. sz. melléklete az 
alábbiak szerint:

3.

Építési munkával 
kapcsolatos 

- építési 
engedélyhez 
nem kötött – 

létesítmények (pl. 
állvány, konténer 

és tartozékai, 
ideiglenes 

útcsatlakozás 
kialakítására), 

valamint 
építőanyag és 

törmelék 

250,-Ft/
m2/nap

7.

Alkalmi-, mozgó 
árusítóhelyek, 
mozgóárusítás 

asztalról és árusító 
sátorból 

Budajenői szék-
hellyel rendelkező 

vállalkozók

250,-Ft/
m2/nap

150, -Ft/
m2/nap

9.

Idényjellegű árusí-
tás őstermelőknek 
kijelölt helyen (Bu-
dajenő Kossuth L. 

u. 1. előtti közterü-
let) nem budajenői 

lakók számára

250,-Ft/
m2/nap

A képviselő-testület a rendelet módosí-
tást elfogadta.

DÖNTÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI  
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSRŐL

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
2020.04.01. és 2021.06.31. közötti időszak-
ra vonatkozóan hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződést köt a Depónia Non-
profit Kft.-vel, változatlan ürítési díj mellett, 
különösen a következő szolgáltatási rend 
szerint:
•	 települési vegyes hulladék gyűjtése 

heti 1 alkalommal
•	 házhoz menő szelektív hulladék elszál-

lítása minimum havi 1 alkalommal
•	 szelektív sziget ürítése
•	 házhoz menő üveggyűjtés negyed-

évente
•	 zöldhulladék gyűjtése évi 11 alkalom-

mal, ebből a lombhulladék elszállítása 
a lakosságtól évi 1 alkalommal+2 al-
kalom fenyőelszállítás, házhoz menő 
rendszerben, 

•	 lakossági elektronikai hulladékgyűjtési 
akció lebonyolítása (egyeztetés alap-
ján)

A Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az ezt tartalmazó hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
aláírására.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁ J É K O Z TAT Ó
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KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI  
SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

A Képviselő-testület a közterület meg-
jelölt területein nyári közterület fenn-
tartási és a téli időszak hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési munkákra György Ár-
pád egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási 
szerződést 2020. március 1-től 2021. február 
28-ig meghosszabbította.

A BUDAJENŐI NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
FELÜLVIZSGÁLATA

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján, 
minimális módosítással („Az Önkormányzat 
és a Nemzetiségi Önkormányzat együttmű-
ködik a nemzetiségi pályázati forrásokból 
megvalósított beruházások végrehajtásá-
ban.”) jóváhagyta a Budajenői Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és Budajenő Község 
Önkormányzata között 2015. február 17-én 
megkötött együttműködési megállapodást.

POLGÁRMESTER  
SZABADSÁGÁNAK ÜTEMEZÉSE

Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta a főállású polgár-
mester 2020. évi szabadságtervét.

DÖNTÉS FAKIVÁGÁSRÓL LAKÓ-
ÉPÜLETEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN

Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Budajenő Nyárfa utcában 
lévő védett fasoron található veszélyes fák 
eltávolítására és ápoló metszésére adott 
ajánlatot elfogadta. A forrást az általános 
tartalék terhére biztosítja.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2020. FEBRUÁR 20-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE (MÁRCIUS 15.)

A Képviselő-testület nemzeti ünnepünk, 
a március 15-ei forradalom és szabadság-
harc alkalmából Budajenőért Kitüntetés 
adományozásáról döntött.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2020. MÁRCIUS 9-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS KÖZÉTKEZTETÉSI  
FELADATELLÁTÁSRÓL

Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy
-  2020. április hónaptól megszünte-

ti az önkormányzat fenntartásában 
működő konyháját, és azt követően a 
közétkeztetési feladatait szolgáltatás 

megrendelésével, beszállítóval köten-
dő szerződés keretében látja el,

- a tálalást saját dolgozókkal oldja meg, 
akiket a jelenlegi konyhai dolgozók kö-
zül fog tovább foglalkoztatni,

- az ételmaradék elszállítását a jelenlegi 
szerződéses vállalkozó útján teljesíti.

A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a tenderfelhívást három, a 
szerződés teljesítésére képes gazdasági 
szereplő részére küldje meg, és a beérkezett 
ajánlatokat terjessze elő döntésre a képvise-
lő-testület márciusi ülésére.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, 
hogy készítse elő a nyersanyagnormákról és 
térítési díjakról szóló rendeletet a márciusi 
ülésre.

ORVOSI RENDELŐ KÜLTÉRI FELÚJÍTÁSA, 
PÓTMUNKÁK MEGRENDELÉSE

Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta az orvosi rendelő 
külső homlokzatának és térburkolatának 
felújítására adott MAROS 35. Bt. ajánlatát, 
melyre 2 millió forint forrást biztosít az ál-
talános tartalék terhére. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására és a projekt bonyolítására.
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Március 8-án, este 6 órai kezdettel 
került bemutatásra Szűcs Nelli - a 

Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas szín-
művésze, érdemes művész - önálló elő-
adói estje: Fedák Sári. 

Az előadás során a XX. század egyik 
legnagyobb színésznőjének, prímadonná-
jának életútját követhettük végig. Fedák 
Sári – teljes nevén Fedák Sarolta Klára 
Mária, 140 éve 1879 októberében szüle-
tett Beregszászon, s ez évben lesz 65 éve, 
hogy 1955 májusában végső nyugalomra 
tért Budapesten. Született színésznő volt, 
mert életének minden pillanata - szinte 
gyerekkorától - a színházról szólt. Rend-
kívüli egyénisége magával ragadta közön-
ségét, amely rajongásig szerette. A törté-
nelmi hátteret is hűen követő előadás e 
kivételes tehetség ünnepelt csillogását és 
mélységbe taszítva, mindennapi szenve-
dését is láttatta. Fedák Sárit, a prímadon-
nát varázslatosan idézte elénk Szűcs Nelli 
színésznő, aki rendkívüli átéléssel formálta 

meg e szerepet. Olyan közeli élményben 
volt alkalmunk látni azt, hogy hogyan tud 
egy pillanat alatt éveket változni a színész 
arckifejezése, hangja, mozgása, alakja, 
„lelke”, amivel teljesen elvarázsolt mind-
annyinkat. Köszönjük e rendkívüli élményt 
és bízunk abban, hogy az „égiek” vigyáz-
tak a hideg kövezeten mezítláb játszó 
színésznő egészségére! Sok szeretettel 
kívánunk Neki jó egészséget és mindazt, 
ami színészi pályáján örömet, sikert és el-
ismerést jelent! Budai István polgármester 
az önkormányzat nevében köszöntötte a 
művésznőt és ajándékkal, valamint a Nő-
nap alkalmából virágcsokorral kedveske-
dett. A jelenlévő hölgyeknek is gratulált a 
Nőnap tiszteletére. 

Az előadást követő közönségbeszél-
getés során Szűcs Nelli mesélt széleskörű 
rendezői gyűjtőmunkájáról, Fedák Sári 
naplójáról, azokról az élményekről, ame-
lyekkel e szerep megalkotása közben 
még közelebb került a színésznő szemé-

lyiségéhez. Nagy örömmel tett említést 
az emlékszoborról, amelyet 2019-ben 
Beregszászon állítottak a magyar kultú-
ra rehabilitációja jelképéül, a nemzethez 
való hűsége és ragaszkodása emlékéül.

Szűcs Nelli művésznőnek köszönet-
ként helyi értékeinket tartalmazó aján-
dékkosár készült. Köszönetet szeretnék 
mondani az önkormányzatnak, az aján-
dékozóknak: a Német Hagyományőr-
ző Dalkörnek, a Budajenő-Telki Székely 
Társulatnak, a Ringlein Egyesületnek, a 
Reisner Pincének - Klárinak és Tamásnak 
- a Jenői Pékségnek – Ormós Gabinak, 
Kókai Gábornak a virágmézért.

Köszönjük a közönségnek az érdeklő-
dést, a regisztrálást, hogy részvételükkel 
megtisztelték az előadást. Mindenkinek 
ajánljuk, akinek még nem volt alkalma 
megtekinteni, feltétlenül nézze meg a 
Nemzeti Színházban!

Csörgő Józsefné
Értéktár Bizottság Elnöke

ÉRTÉK,  KÖZÖSSÉG

Színház a Magtárban
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Tisztelt Hölgyem, 
tisztelt Uram!

Budajenő Község Önkormányzata szeretne minden segítsé-
get megadni Önöknek a járványügyi helyzet fokozódása 

esetén is, amikor olyan helyzet áll elő, hogy személyes ellátási 
problémák adódhatnak.

Az eddigi tapasztalatok alapján a 65 év feletti, krónikus be-
tegségben szenvedő személy különösen veszélyeztetett ebben 
a helyzetben, ezért előállhat az a helyzet, hogy járványügyi 
okok miatt nem tud elmenni és beszerezni az alapvető élelmi-
szereket, illetve gyógyszereket. Amennyiben abban a helyzet-
ben van, hogy egyedülálló, és nincs olyan családtagja, barátja 
illetve ismerőse, aki a beszerzésben tudna segíteni, kérheti az 
önkormányzat segítségét. 

A Kormány tagnapi döntése alapján az a 70. életévét be-
töltött személy, aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodá-
si helyét nem hagyja el, ellátásáról a település polgármestere 
gondoskodik.

Amennyiben Ön úgy látja, hogy a fenti feltételek mel-
lett a segítségre szüksége van, kérem, küldje meg Önkor-
mányzatunk számára nevét, pontos lakcímét és telefonos 
elérhetőségét!

AZ ADATOKAT A KÖVETKEZŐKÉPPEN 

KÜLDHETI MEG:

TELEFON: 
+36-26-371-068, 

MOBIL: 
+36-70-443-3251

E-MAIL: 
hivatal@budajeno.hu, 

titkarsag@budajeno.hu

Jó erőt, egészséget kívánok!

Budajenő, 2020. március 17.

Üdvözlettel: Budai István, polgármester

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM
 RENDŐR 

főtörzs-őrmester
Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007
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Tejszív program

Február 12-én az egész iskola részt vett a Tejszív progra-
mon. Először kiselőadást tartottak a tej elemeiről és fon-

tosságáról. Megmutatták, hogy hogyan készültek a különbö-
ző tejtermékek. Ezután interaktív játékban is részt vehettünk. 
Állomásokon kellett teljesítenünk a feladatokat. Ahol jól 
tudtuk a válaszokat, ott pecsétet is kaptunk. Volt tehénfe-
jés, terepasztal, virtuális valóság és még sok más. Részemről 
nagyon érdekes és tanulságos volt ez a program, remélem, 
hogy legközelebb is lesz ilyen kalandban részünk. A beren-
dezés nagyon tetszett, így szinte egy tehénfarmon érezhet-
tem magam. A legfontosabb, hogy „van itthon tej” és abból 
igyunk sokat!

Mészáros Lili  6/b. oszt.

NEMZETI SZÍNHÁZ- 

Egri csillagok
2020. február 8-án, szombaton a 6.a-b osztályok megte-

kintették a nagysikerű Egri csillagok című előadást. Tanu-
lóinknak a 6. évfolyamon kötelező olvasmányuk a várvédő 
hősökről szóló regény. A könyv élményeit így össze tudták 
hasonlítani a színházi előadással. Tanulóink beszámolója 
alapján a színházi előadásban nagyon ötletesen volt meg-
oldva a vár ostroma, és bámulatosan látványos volt a díszlet. 
Örültek, hogy eljutottak erre az előadásra és újra járhattak a 
Nemzeti Színházban.

Blaskó Szilvia szervező tanár

Nyílt nap

SZERETETTEL VÁRJUK A NAGYCSOPORTOS 
ÓVODÁSOKAT ÉS SZÜLEIKET 

2020. MÁRCIUS 25-ÉN 9 ÓRAKOR 
A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA NYÍLT ÓRÁRA

 ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ TÁJÉKOZTATÓRA.
Iskolavezetés
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Maszkabál 
az iskolában

FARSANGI BESZÁMOLÓ (SZISZ)

Az idei farsang a pedagógusok, az iskola dolgozói, a gye-
rekek és a szülők munkájának, lelkesedésének és össze-

fogásának köszönhetően fantasztikus sikerrel és eredmény-
nyel zárult. A gyerekek produkció és jelmezei nagyon jók 
voltak, ötletesek és igényesek, a pedagógusok tánca, mint 
mindig, most is nagy sikert aratott. A büfé, a díszítés, a vendé-
gek fogadása, az előkészítés majd az elpakolás sok-sok szülő 
segítségével történt. A szervező osztályok (3.b, 4., 5.b) nagyon 
sok embert tudtak megmozgatni a feladatokra, így gyönyö-
rű, hangulatos díszítés és remek büfé fogadta a gyerekeket 
és a vendégeket. Sok és remek tombolatárgy és nyeremény 
került kisorsolásra, ezért külön köszönet a felajánlóknak. A 
délelőtti és a délutáni sorsolás után sok boldog nyertes volt 
a gyerekek és a szülők között is. A sok felájánlás, támogatás 
és adomány eredményeként az Alapítványunk bankszámláját 
942.820 Ft gyarapítja, amit a gyerekeink körülményeinek, az 
iskola és eszközeinek fejlesztésére, szebbé tételére fogunk 
fordítani. Köszönjük!

Sugár Szilvia – SzISz vezető

A NYOLCADIKOSOK SZEMÉVEL

Október óta készültünk rá. Nagyon vártuk a nagy napot, 
hiszen számunkra, 8. osztályosoknak kissé mást jelent 

ilyenkor a farsang. A bohókás jelmezek helyett igazi táncru-
hába bújunk, lányok hosszú, kecses, fehér ruhába, fiúk ele-
gáns inghez csokornyakkendőt is kötnek, hiszen a táncok 
királynőjéhez, a keringőhöz elegáns öltözék illik. A farsangi 
táncokat a hagyományok szerint mi nyitottuk és mi is zártuk.

De a többiek előadásai is felejthetetlenek voltak, vidá-
mabbnál vidámabb produkciók születtek, látszott, hogy 
mindenki komolyan vette a feladatát. A műsorszámok után 
következett a sokak által már nagyon várt disco, amihez mi 
szolgáltattuk a zenét.

Nagyon jól sikerült ez a farsang is, kár, hogy számunkra 
ez volt itt az utolsó, de jövőre vendégként szívesen jövünk!

Kovács Janka, Angyal Jázmin 8.o.

Köszönet a Szülőknek, Segítőknek, akik a díszítésben, a bü-
fében és a tombola gazdagításában segítettek. Köszönet 

a Támogatóknak, Felajánlóknak, akik mosolyt varázsoltak az 
arcokra a várva várt tombolánál. Köszönet a felkészítő Peda-
gógusoknak áldozatos munkájukért. Köszönet mindazoknak, 
akik lehetővé tették, hogy egy ilyen színvonalas, gazdag ren-
dezvény jöhetett létre mindannyiunk összefogásával.

Pappné Polacsek Orsolya, tanár

TÁMOGATÓK 2020 Budajenő: Öregház Étterem-Viaszváros-Sebők Péter-Gyárfás Falatozó-Reisner Pincészet-Virágbolt-RE-LA Autójavító Kft.-Hevesi Anna 
Táncakadémia-Reisner Saloon-FuriGumi-Hugi’s Design-Szobolya Bernadett-Sercli Café Telki: Friss Kenyér Pékség-Levendula Szépségkert-Globall Sport & Wellness 
Hotel-Csehülünk-söröző, pizzéria-Telki Automosó-Irma Pedikűr-Telki Príma-Kata Kozmetika-Pongi Bt.-Papír-írószer-Telki Kovászda-Kórósi Vegytisztító-Hold Otthon 
Fodrászat-Vénusz Manikűr Pedikűr-Spulni Ruhajavító-Telki Lom-Bazár-Virginia Masszázs Zsámbék: Kálmán Cukrászda-Lámpás Étterem-Hegyalja Étterem-Szépia Hotel-
Medicontur Kft.-Sóvárgó Cukrászda  Tök: Nyakas Pincészet-Horgos Kinga Kerámia Páty: Paagh Étterem-Caffe Trevi Cukrászda-Cukorborsó Kertvendéglő-Speedfitness-
Pátyi Lángos-Gazdabolt-Pátyi Virágbolt-C’est La Vie Café-Textilkuckó-Heni- Kéz-, Lábápolás Herceghalom: Abacus Hotel Budakeszi: Vadaspark-Gesztenyés Étterem-
Budai Medical Orvosi Központ-Stadt Étterem és Kávézó-Budakeszi Squash-Ergoline Szolárium Biatorbágy: Andrész Cukrászda-Nikoletta Cukrászda Perbál: Tulipanka 
Virágműhely-Patai Marietta virágdísz Budapest: Forever Living-Products Ltd-Wolfdent Hungary Kft.-doTERRA-Tóth Roland-FirstMed 
Fődíj támogatója: Hotel Marina Port-Balatonkenese
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Állatkerti 
kirándulás 

A TAVASZI SZÜNETBEN! 

2020.04.09. CSÜTÖRTÖK

Indulás: reggel 8-kor az iskola mögül 

• kényelmes külön busszal
• 3x-i étkezéssel
• belépés az állatkertbe  

és a Holnemvolt várba
• Fóka-móka, állatsimogató, 

állatmentés megtekintése
• A Holnemvolt várban 3 D mozizás
• élményjátszóház és a legújabb 

cápanevelde

Érkezés és a gyerekek elvitele a 
tornaterem háta mögül: 16 óra

Részvételi díj: 7000 forint
Jelentkezni: Blaskó Szilvi néninél  

vagy Pappné Polacsek Orsi néninél
2020.03.27-ig 

Illemtan „óra”
A mai világban már a felnőttek is egyre kevesebben tud-

ják, bizonyos helyzetekben mi az illem, az etikett szerint 
a helyes viselkedés. Kamaszaink még nehezebb helyzetben 
vannak. A felnőttek elvárják tőlük a helyes köszönést, jó mo-
dort, de ki az, aki pontosan, biztosan el tudja nekik monda-
ni, mikor mi az illő? Ebben kaptak segítséget február 17-én 
Török Gabriella nemzetközi protokollszakértőtől, aki iskolánk 
felső tagozatosainak tartott interaktív előadást az alapvető, 
de annál fontosabb viselkedési szabályokról. Ki nyújt kezet 
kinek? Milyen egy „szabályos” kézfogás? Megtanulták kinek 
kit hogyan mutatunk be, milyen kép alakul ki rólunk két perc 
alatt már a megjelenésünk által. Beszélgettek arról, hogyan 
kell felnőtteknek, tanároknak a napszaknak megfelelően kö-
szönni, mi történik, ha minket letegeznek, kit mikor és ho-
gyan tegezhetünk vissza. A 7-8. évfolyam ízelítőt kapott ab-
ból, hogy a szóbeli felvételi vizsgán mire számíthat, hogyan 
tud már megjelenésével, viselkedésével jó benyomást kelteni 
a vizsgáztatókban. Gabriella 2×2 órában segíti a felsősein-
ket abban, hogy magabiztosak lehessenek minden alapvető 
helyzetben, legyen az egy egyszerű társas helyzet felnőttek 
között, vagy étterembe való belépés. Hiszen már tudják azt is, 
ki megy be először és miért. Köszönjük szépen Budai István 
polgármesternek a program megvalósulásához nyújtott tá-
mogatását, segítve ezzel tanulóinkat, hogy magabiztosabbak 
legyenek az élet e területén. 

Török Tímea
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Budajenői Óvoda
2093 Budajenő, Kossuth Lajos utca 19.

Telefonszám: 26/ 371 099
E-mail cím: ovoda@budajeno.hu

ÓVODÁBA 
HÍVOGATÓ

KEDVES SZÜLŐK!
2020. április 24-én (pénteken) 

15:00 órától 17:00 óráig
szeretettel várjuk az intézményt, 
leendő kiscsoportos dolgozókat

 megismerni vágyó szülőket és gyermekeket.

Óvodapedagógusok és az óvoda dolgozói

 

Gyermekkoncert

Vidám farsangra hangoló koncertjével a Picuri Muri Duó lá-
togatott el az óvodás gyerekekhez február 19-én. Az óvo-

da alapítványának támogatásával megvalósuló gyerekkoncert 
kicsiket és nagyokat jó kedvre derített.
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Farsang napja 
eljött már…

Farsang, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, 
télbúcsúztató időszak. 
„Bál, bál, maszkabál, minden jelmez készen áll, szól a nóta, 

messze száll…” - többek között ezt is énekelték az óvodások 
a nagy napot megelőző hetekben, hiszen elérkezett a gyere-
kek egyik legvidámabb ünnepe, a farsangi bál napja. Gyerekek, 
óvónénik és dadusnénik már napokkal mulatságunk előtt iz-
gatott készülődésbe kezdtek.  Vidám dekorációkkal díszítették 
a csoportszobákat és a folyosókat, rajzoltak bohócokat, díszí-
tettek maszkokat és persze kiválasztották jelmezeiket. Hagyo-
mányainkhoz hűen, ezen a napon minden kisgyermek maskara 
mögé bújik, általában kedvenc mesehősük, állatfigurájuk vagy 
egyéb más számukra kedves karakter mögé. A lényeg ugyanaz: 
mindenki jól érezze magát, táncoljon és nevessen. A nagy na-
pon, a mulatság napján, tetőfokára hágott az izgalom. A cso-
portszobákból vidám nevetés hallatszott. Farsangi dalokra tán-
coltak a gyerekek, valamint ügyességi játékokban mérték össze 
erejüket. Közös táncházunkat megelőzően pedig az óvoda dol-
gozóinak előadásában a Hófehérke és a hét törpe című mesét 
láthatták. A konyhás nénik meglepetése sem maradhatott el. 
Finom farsangi fánkkal zárhattuk ezt az izgalmakkal teli napot. 
A biztonság kedvéért pedig, hogy a hideg valóban elmenjen 
végre, a nagycsoportosok invitálására, az udvaron elégettünk 
egy „Farsang Jankót” ábrázoló bábot, melynek a ruhájára a 
gyerekek rárajzolták mindazt, amitől szeretnének megszaba-
dulni a tavasz közeledtével.  Betegséget, szomorúságot, hara-
got, hideg időt. A kertekben körülnézve, látva a hóvirág, ibolya 
és krókusz viruló virágait, talán elmondhatjuk, hogy jó munkát 
végeztünk az óvodában. A tavasz bekopogtatott az ablakon.

Tájékoztató 
az óvodai beíratásról, 

FELVÉTELRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Budajenő Község 

Önkormányzat fenntartásában működő Budajenői Óvodá-
ba a 2020/2021. nevelési évre 2020. április 27. és 30. között az 
alábbi időpontokban lehet beiratkozni: 

április 27-28-án: 8:00-17:00
április 29-30-án: 8:00-12:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-
vábbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő ren-
delkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvo-
da a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, 
hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. 

A GYERMEK BEÍRATÁSÁHOZ AZ ALÁBBI DOKUMENTU-
MOK SZÜKSÉGESEK:

• orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben 
nevelhető, a kötelező oltásokat megkapta

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított személyi azo-

nosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
• a gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós be-

tegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság 
által kiállított javaslat vagy orvosi igazolás, 

• nem magyar állampolgár esetén, a gyermek Magyar-
országon való tartózkodásának jogcímét igazoló doku-
mentum (az Nkt. 92. § alapján) 

A szülő vigye magával beíratandó gyermekét.
 
A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd) 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6:00-17:30. 

Az óvoda felvételi körzete Budajenő Község Közigazgatási te-
rülete. Férőhely esetén más területről is fogadhat gyermekeket.

Lévay Erzsébet: 

Farsang napján
Farsang napja eljött már, 
kezdődik a jelmezbál, 
zeneszóra vígan lép, 
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara 
perdül-fordul, integet, 
búcsúztatja a telet.
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KISKÖZ EGYESÜLET 
Februárban az Egyesület keretein 
belül nagy sikerrel folytak a Ciróga-
tó, és Zengő-mozgó foglalkozások. 
Fényes Eszter zengő hangja és a gi-
tár elbűvöl mindenkit. Szép dalokat, 
vidám játékokat ismerhetnek meg a 
gyerekek, miközben az agyféltekék 

új, életre szóló barátságokat kötögetnek a picit fejecs-
kékben. Na meg persze a résztvevők is egymással. Jó így 
együtt énekelni minden hétfőn és csütörtökön. Szeretet-
tel ajánljuk mindenkinek!

A februári Barkács-varázson busómaszkot 
készítettek a gyerekek Király Eszter se-
gítségével. A hagyományokat ötvözve, új 
technikákkal és anyagokkal ismerkedhet-
tek meg a résztvevők. A téma adott volt, 
de mindenki a saját elképzelése szerint 
dolgozott, melyhez értő segítséget kap-
hatott. A kidobott karon dobozok új, félel-
metes arcot kaptak, a telet pedig felváltot-
ta a tavasz. Eszter márciusra és áprilisra is 
csodákkal készül.

Tartottuk egy Jótékonysági Mesés Délelőttöt, amelyen 
befolyt adományokat a Védőnői Szakszolgálati Rendelő 
szépítésére fordítunk.A felújított rendelő napokban került 
átadásra. Az Egyesület pedig boldogan állt egy kedves 
anyuka (Forgács-Póta Éva) kezdeményezése mellé, mi-
szerint tegyük barátságossá a megújult rendelőt. Csillával 
(Gyarmatiné Fekete Csilla-védőnő) egyeztettünk, hogy 
mire lenne szüksége. A Kisköz Egyesület vállalta az évszak-
nak megfelelő dekorációk elkészítését, a vizsgáló helység 
dekorálását és egy várótermi játszósarok kialakítását.

Tavaszi Zsongás: Március végén (03.21.) szemétszedést 
és virág-, fa ültetést szervezünk a faluban. Szeretnénk, ha 
Budajenő megtisztulna és kizöldülne, kivirágozna! Várunk 
mindenkit sok szeretettel! 

Derűs Tavaszi Napocskák -
 Hagyományőrző Kézműves Tábor:
Április elején (04.08.10.) a gyerekek Király Eszter kézmű-
ves táborában ismerkedhetnek meg új technikákkal és él-
hetik meg kreativitásukat, ügyességüket, kitartásukat és 
az együtt alkotás örömét.

Bidres-bodros – Húsvétváró Családi Nap: 
Április 5-én ismét Családi Napot tartunk, melyre szeretettel 
várunk mindenkit!
A télihez hasonlóan most is lesznek eseményszigetek, 
amit szabadtéri programokkal is bővítünk.
Örüljünk együtt a tavasznak és készüljünk közösen a hús-
vétra!

Részletekért látogassatok a Kisköz Egyesület 
közösségi oldalára: https://www.facebook.com/
kiskozegyesulet/?view_public_for=109151657318771

Várunk minden közösségépítő, 
faluszépítő, -építő, kreatív ötletet! 

Csatlakozzon bárki, aki szívesen 
tenne valamit másokért, 
vagy magáért velünk együtt!

Szabó Sipos Rebeka

KISKÖZ EGYESÜLET  TAVASZI PROGRAMJA
M Á R C I U S Á P R I L I S

2020. 03. 05. Zengő-mozgó
2020. 04. 02. Zengő-mozgó

2020. 03. 06. Cirógató

2020. 03. 12. Zengő-mozgó 2020. 04. 05. Bidres-bodros
Húsvétváró Családi Nap

2020. 03. 13. Barkács-varázs 2020. 04. 06. Cirógató

2020. 03. 13. Cirógató 2020. 04. 08-10. Derűs Tavaszi Napocskák
Hagyományőrző Kézműves Tábor

2020. 03. 19 Zengő-mozgó 2020. 04. 09. Zengő-mozgó

2020. 03. 21. Tavaszi zsongás
Közös szemétszedés, ültetés a faluban 2020. 04. 13. Cirógató

2020. 03. 27. Barkács-varázs 2020. 04. 16. Zengő-mozgó

2020. 03. 23 Cirógató 2020. 04. 24. Barkács-varázs

2020. 03. 26 Zengő-mozgó 2020. 04. 24. Cirógató



Lelki nap
Február 29-én – az előzetes hirdetés szerint – Kelényi 

Tamás József premontrei atya tartott lelki napot felnőttek-
nek a Plébánia nagytermében. Pátyról, Telkiből, Perbálról 
érkeztek testvérek, és természetesen budajenői érdeklődők 
is részesei voltak az elmélkedésnek. József atya mondani-
valóját az IDŐ köré csoportosította. Sokféle idővel szem-
besítette a hallgatókat: mennyiségi, minőségi, kényszeres, 
lehetőséget nyújtó idő, vissza nem térő, személyes, közös-
ségi idő. Sok-sok példával illusztrálva, a jelenlévők észrevé-
teleit meghallgatva jutottunk el az Istennek szentelt időig. 
Két – időben közeli – példaképet ajánlott figyelmünkbe: 
Batthyányi-Stratmann Lászlót és Ózsvári Csabát, akik pol-
gári foglalkozásuk mellett szántak minőségi időt az Isten-
nek és embertársaiknak. A lelki nap lezárásaként szentmi-
sén vehettünk részt, ahol a prédikációban hangsúlyosan a 
szentségi időről szólt a tanítás. A nagyböjti időben talán 
megfontolandó József atya egyik idézete: „Lassíts, mert a 
lelked lemarad a tested mögött!”

Hargitainé Bárczy Orsolya

Házasság hete

Közel két évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, 
amely a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyel-
met Valentin-nap környékén minden évben egy hétig.  Ha-
zánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. Idén először Budajenő is csatlakozott a Há-
zasság Hetéhez.

Február 9-én, vasárnap Horváth Dávid és felesége, Krisz-
tina tett tanúságot házasságukról, hitükről. Dávid és Kriszti-
na 3. gyermeke, Lilla, egy ritka fejlődési rendellenességgel, 
a lissencephalia legsúlyosabb változatával, Miller–Dieker 
szindrómával született, ami azt jelenti, hogy az agy felszíne 
teljesen sima. A kislány két és fél évet élt, nem volt képes 
semmilyen tudatos mozgásra, szellemi tevékenységre, az 
agyszerkezete eltérése miatt súlyos epilepszia társult mind-
ehhez, valamint a fekvő életmód miatt légzési nehézségek 
és gyakori tüdőgyulladás.

Meséltek a sokkoló pillanatról, amikor a diagnózist 
megtudták, hogy egymást támogatva és Istenben bízva, 
hogyan álltak talpra. Arról, hogy mennyi csodában volt ré-
szük Lilla élete folyamán és azóta is, hogy mekkora a meg-
tartó erő a hitvestársi szeretet és a közös Isten felé fordulás. 
Kihangsúlyozták a közösség és a család erejét, akik mögöt-
tük álltak és segítették őket. 

Lilla halála nehéz időszak volt számukra. Mégis hosszan 
sorolták, hogy Lilla miért volt Isten valódi ajándéka. Most 5. 
gyermekük születését várják (aki talán e sorok megjelené-
sekor már meg is született), s feladatuknak érzik, hogy más, 
hasonló helyzetben lévő családoknak segítsenek.

Február 14-én, pénteken Gábor atya tartott szentmi-
sét, majd a házaspárok közös szentségimádást végeztek 
Horváth Péter vezetésével. Együtt imádkoztunk házassá-
gunkért, gyermekeinkért, családunkért. A szentségimádás 
végén a házaspárok az alábbi imádságot vitték magukkal, s 
otthon megáldották egymást:

Steiner Márk

Plébániai hírek 2020 TAVASZÁN

Hálát adok Érted Urunknak, 
Istenünknek!
Köszönöm, hogy megismerhettelek,  
hogy szeretsz!
A Mindenható Atya arcának fénye  
ragyogja be életedet!
Vezessen Téged igaz útján Jézus  
Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet!
A Szentlélek Isten vezesse lépteidet  
a szeretet és a hűség útján!
Áldjon meg Téged a szentháromságos 
Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! 
Amen.
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„Akik ott vótak ejsze jól tették
Akik nem azok egyet se búsuljanak,
jövőre szorítunk nekik es helyet”

Szabó Attila

Missziós kereszt
Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma a Missziós Kereszt, 

amely magyarországi és kárpát-medencei településeken kívül 
Európa városaiba is ellátogatott az utóbbi hónapokban és még 
további úti célok várnak rá a szeptemberi budapesti ünnepsé-
gig. Budajenőre február 19-én érkezett. 

A Missziós Kereszt jelenlétében este a Plébánia közössége 
Rózsafűzért imádkozott, szentmisén vett részt, melyen Gábor 
atya az ötvösművésszel való személyes kapcsolatáról beszélt, 
és felhívta a figyelmet a kereszten szereplő boldogok és szen-
tek ereklyéire, akik egész történelmünket átölelik. Többek kö-
zött szerepel Szent István, Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent 
Margit, Szent Imre, Szent László, Boldog Salkaházi Sára, Boldog 
Apor Vilmos ereklyéje is. 

A farsangi felvonulások, bálok idején jó volt elcsendesedni a 
Szentségimádás alkalmával. 

A Missziós Kereszt tőlünk Pátyra, majd további magyaror-
szági településekre látogatott, de az úti célok között Prága és 
Krakkó is szerepel még. 

A kereszt Ózsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása. 
Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben ké-
szült, három méter magas, bronzborításokkal díszített. Leve-
les-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik 
meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig őskeresztény 
stílusjegyeket is visel. A kereszt egyben ereklyetartó is. Közép-
pontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye látható, amelyet 
a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású 
szentek ereklyéi vesznek körbe. 

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina 
apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében ál-
dotta meg a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét. 
Az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos információk el-
érhetők a www.iec2020.hu honlapon. Budajenőről szervezett 
csoport vesz részt a kiemelt programokon. Jelentkezni még 
2020. május 31-ig lehet.

Székely téltemetes

Az idén is húshagyó kedd előtt február 22-én eltemettük a 
telet. Legyőztük a sötétséget, hogy megújuljon a termé-

szet.
Délután 15 órakor kezdődött a vidám, maszkurás felvonu-

lás, ami a Magtár elől indult, ahol a megjelenteket csöröge-
fánkkal, pogácsával, forralt borral és teával kínáltuk. Nagy örö-
münkre nagyon sokan eljöttek, és velünk együtt ünnepeltek. 
Illyés, a telet, az elmúlást ábrázoló kiszebábu az idén kis kocsin 
szendergett vidám zeneszó mellett. A menet a Fő utcán végig 
ostorcsattogtatás, kolompolás és ének kíséretében vonult vé-
gig, majd a székelykapunál visszafordulva a Hagyományőrzők 
Házánál állt meg. Itt terülj, terülj asztalkám fogadott kicsit és 
nagyot. A nagybőjt előtt még jóllakhatott Konc király és Cibere 
vajdának sem kellett koplalnia. Illyésnek is hagytunk egy kis 
időt mielőtt végleg elbúcsúztattuk volna. Visszatérve a Magtár 
elé véget ért a viadal Konc király és Cibere vajda között, le-
győztük a telet. A sirató asszonyok elsiratták a jó öreg Illyést és 
máglyára került a kiszebáb. A végén a gyermekcsoport tagjai 
és a közönség vidám tánccal zárta a „Téltemetést”.
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A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tisztelettel meghívja Önt 

tartandó . 
Beszédet mond Budai István polgármester. 

Budajenői Hagyományőrző Dalkör 
Általános Iskola tanulói 

Koszorúzás a Fő téri emlékműnél, majd az Óvoda falán 
elhelyezett emléktáblánál. 
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