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KÖRZETI MEGBÍZOTT

KÓRÓDI  
ATTILA

Tel.:  0670/5783437

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951

A pandémia miatti két év kihagyás után a hagyomá-
nyoknak megfelelően az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharcra emlékeztünk a rendezvényteremmé átalakí-
tott tornateremben. A Himnusz elhangzása után a jelenlévők 
meghallgatták a polgármester ünnepi beszédét. A beszédében 
kiemelte, hogy az ukrán-orosz háború okán is, nagyon aktuá-
lis a hazánkban a forradalom fő üzenete, hogy legyen „béke, 
szabadság és egyetértés”. A beszéd részletes szövegét a har-
madik oldalon olvashatják. A beszéd után Budai István pol-
gármester kitüntetést adott át Steinre Márknak és feleségé-
nek lakóházuk példa értékű felújításáért, valamint az egyházi 
rendezvényeken való színvonalas fellépéseiért. Ezután került 
sor az általános iskola szokásos ünnepi műsorára. A negyedik 
osztályos tanulók látványosan és kiemelkedően emlékeztek 
meg a Nemzeti ünnepről. Gratulálunk a felkészítő tanároknak, 
Beliczky Ernesztinának és Mayer Zsuzsannának. A jelenlévők 
kitartó tapssal honorálták a gyerekek nagyszerű előadását. A 
Szózat eléneklése után átmentünk a templom előtti hősi em-
lékmű elé, ahol koszorút helyezett el a község önkormányza-
ta, a Német Nemzetiség Önkormányzat, az Általános Iskola, 
az Óvoda, Pro Budajenő Egyesület és a Székely Társulat. A ko-
szorúzás után a Szent Péter és Pál templomban Harkai Gábor 
plébános tartott szent misét a Nemzeti Ünnep tiszteletére. 

Budajenő Község Önkormányzata

Március 15.
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Amikor azt mondják 1848. március 15., akkor azt felel-
jük rá forradalom. Ha azt mondják 1848-49., akkor azt 

válaszoljuk függetlenségi harc, szabadságharc. Ha azt mond-
ják, 1948. szeptember 29., azt mondjuk Pákozdi csata. Ha azt 
mondják, 1849. augusztus 13, azt feleljük fegyverletétel Vi-
lágosnál. Ha azt mondják 1849. október 6., azt mondjuk aradi 
vértanuk. Ha azt halljuk 1867., azt mondjuk Kiegyezés. 

    Tudjuk, hogy ezek a határkövek fontos szerepet töltenek 
be a népünk, a nemzetünk életében. Minden egyes évszám 
mindmegannyi kopjafa, élő mementó a nemzet tudatában. 
Mérföldkövek, cölöpök, amelyek biztos támpontot jelente-
nek, amelybe a nemzet megkapaszkodhat. A nemzetet alkotó 
emberek érezhetik, tudhatják honnan jöttek, hová tartoznak 

és talán azt is, hová tartanak. Az évszámok és a hozzákötődő 
történelmi események olyanok, mint a szőlő mellé állított ka-
rók, megtartják a mélyről táplálkozó fiatal hajtásokat, hogy bő 
termést hozzanak és a gyökereik minél mélyebbre hatoljanak. 
Ha azt mondják 1848. március 15., azt mondjuk márciusi ifjak, 
Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 pont, Landerer 
nyomda, Nemzeti dal, Táncsics, Nemzeti Múzeum, sajtósza-
badság, Kossuth, Bécs. Mindmegannyi jelzőtábla, amelyeket 
kiváló emberek tettei, gondolatai fűznek össze történelemmé 
és válnak meghatározóvá az egyén és a nemzet tudatában. 
Felszabadult büszkeség tölti el a magyar ember szívét és va-
lahol legbelül érezzük mindannyian magyarságunk lényegét, 
hogy jó magyarnak lenni csak úgy önmagáért. 

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! 

Tisztelt Ünneplők!

    A magyar népesség többsége 1848. március 15-dikét 
történelmünk egyik legdicsőségesebb korszakának tartja, 
amelyre szívesen, minden fenntartás nélkül emlékezik. Vajon 
miért?- vetődik fel a kérdés. Talán azért, mert 174 év távlata 
megszépíti a nemzet emlékezetét is, mert már személyes él-
mények nem fűződnek hozzá és nem keseríthetik meg annak 
ízét? Meglehet. De nem hagyható figyelmen kívül az tény, 
hogy 1848. március 15-dikén csak a tavaszi eső áztatta az 
utca köveit és frissítette fel a belváros levegőjét. Nem folyt 
vér az utakon és nem érződött a kiontott vér kesernyés illata, 
s nem szomorította meg az önfeledt örömöt a honfitársak el-
vesztésének tudata. S, ami talán a legfontosabb, nem ontotta 
vérét magyar a magyarnak. A nemzet magára, a magyarok 
egymásra találtak. Talán nem tévedek nagyot, ha azt a kö-
vetkeztetést vonom le, a magyar nép ezért érzi elsőszámú 
nemzeti ünnepének 1848. március 15-dikét, amelyet az a 
történelmi tény sem tud elhomályosítani, hogy a forradal-
mat követő szabadságharc nem tudta beteljesíteni a március 
15-diki álmokat, vágyakat. 

     Ha másért nem is, de az ünnep méltó megünneplésé-
nek összetartó ereje van. A közös emlékezés az összetartozás 
ismétlődő megerősítését jelentheti. Ugyanis a nemzeti ün-
nepeknek kettős arcuk van: egy múltidéző és egy jelent idé-
ző. A múlthoz is, de a jelenhez is fűznek. Az ünnep felbontja 
múlt, jelen és jövő  viszonyát, és egy olyan intenzív jelent 
teremt, amely önmagában egyszerre hordozza a múltat és 
a jövendőt. 

Tisztelt Ünneplők!
A nemzeti ünnepek alapjául szolgáló történelmi esemé-

nyekkel először iskolai tanulmányaink során találkozunk és 
ezeknek a történelmi eseményeknek megismerése, annak 
szellemi, lelki benyomása alapvetően határozza meg viszo-
nyunkat múltunkhoz, de jelenünkhöz is. Amikor a forrada-
lom történetére gondolunk, részese leszünk Táncsics kisza-
badításának és diadalittasan vonulunk a tömeggel a zuhogó 
esőben. Bátorságot meríthetünk Kossuth bátorságából. Ott 
lehetünk a harcok mezején, átélhettük a csaták izgalmát, 
együtt harcolhatunk Bem apóval és Petőfivel a csatatéren. 
A tér és idő egybeolvadt, a múlt jelenné válik köszönhető a 
hősöknek, akik így számunkra emberléptékűvé válnak a  té-
nyek, az összefüggések hálójában. Már nem tévedhetetle-
nek, hibátlanok, de éppen így válnak igazán példaképekké, 
követhetőkké és szerethetővé. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha azt halljuk: legnagyobb magyar, tudjuk, gróf Széche-

nyi Istvánról van szó. Ha azt mondják: a magyar független-
ség legnagyobb alakja, Kossuth Lajos jelenik meg szemünk 
előtt. A haza bölcse pedig Deák Ferenccel azonosult tuda-
tunkban. Mekkora emberek, micsoda egyéniségek és meny-
nyire különbözőek és mennyire azonosak hazaszeretetük-
ben. Kossuth Lajos és Széchenyi István társadalmi felfogása, 
Magyarország függetlenségével kapcsolatos nézetei jelleg-
zetes különbségeket mutattak. A két nagy magyar heves vi-
tákban bírálta egymás nézeteit, miközben mindketten életü-
ket adták volna a magyar népért, a nemzet felemelkedéséért 
és függetlenségéért. Ez például szolgálhat napjainkban is 
amikor rövidesen sor kerül a demokratikus választásokra. Az 
1848-49-es szabadságharc a magyar nép tudatában és érzel-
meiben Kossuthot olyan magasra emelte, amelyhez hasonló 
magasságba a magyar történelem semmilyen más alakja 

sem került. Az egyetlen valóságos magyar történeti kultusz a 
Kossuth-kultusz. A szabadság fogalma és Kossuth neve örök-
re összeforrt a magyar nemzet tudatában. 

Tisztelt Ünneplők!
A magyar szabadságharc végül is elbukott. Hajlamo-

sak vagyunk néha arra, hogy a magyar történelem e nagy 
fejezetét végzetes kudarcnak ítéljük meg. Pedig nem csak 
a sikerek, de a kudarcok is a nemzet épülésére fordíthatók, 
ha megértjük annak üzeneteit. Mert minden történelmi ese-
ménynek, így 1848. március 15-nek is van üzenete a mának 
és a jövőnek. Éppen ezért is válhatott nemzeti ünnepünké, 
válhatott világító toronnyá viharos történelmünkben. 

Mi a tanulsága az 1848-49-es szabadságharcnak? Sokan 
és sokféleképpen fogalmazták meg üzenetét. 

Engedjék meg, hogy én három megfontolandó tanulsá-
got emeljek ki a sok közül. 

1. Amire Kossuth maga is ráébredt, kissé megkésve, 
egyetlen nemzet sem lehet szabad más nemzet sza-
badsága nélkül. 

2. Egy nemzet szabadságának kivívása nem teheti kér-
désessé más népek szabadság iránti vágyát. 

3. Elsősorban, ha nem is kizárólagosan, csak magunkra 
számíthatunk a magyar nép sorsának alakításában. 

Nem várhatjuk másoktól gondjaink megoldását, nemze-
tünk felemelését. Így van ez napjainkban is a pandémia el-
leni küzdelemben és a szomszédságunkba dúló ukrán-orosz 
háború kapcsán is. A magyar nemzet boldogulása csak közös 
akarattal, elhatározással és munkálkodással sikerülhet. 

A márciusi ifjak által szerkesztett kiáltvány így kezdődik: 
Mit kíván a magyar nemzet. 
    Majd így folytatódik: 
Legyen béke, szabadság és egyetértés. 
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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A világjárvány miatt az elmúlt évben nem került meg-
rendezésre a székely társulat hagyományos „Farsang 

Farka” rendezvénye. Az idén február 26-án került megrende-
zésre a székely farsangi játék, aminek megszervezését a köz-
ség önkormányzata kezdeményezte, mivel szeretnénk ezt a 
látványos régiónkban egyedi farsangi eseménybe a falu és a 
régió egyesületeit is fokozatosan bevonni.  

A rendezvény meghívott vendég volt Menczer Tamás a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, aki Pest-
megye 2. számú választó kerület FIDESZ-KDNP országgyűlési 
képviselő jelöltje.

 Az államtitkár Úr köszöntötte a rendezvény résztvevőit, 
megnézte a maskarás farsangi játékot, valamint részt vett 
a falu központját átölelő farsangi felvonuláson. A rendezvé-

Farsang Farka

nyen részt vett Dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármestere, a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnöke, Varga lászló 
Perbál polgármestere, valamint a környező településen élők 
is többen megtiszteltek bennünket. A Budajenői Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a rendezvény előkészí-
tésében és a templom előtti téren farsangi fánkkal és egyéb 
finomságokkal kínálták a felvonulás résztvevőit. 

A felvonuláson és a Magtár előtti téren a sváb Kövér 
Hattyúk fúvós zenekar színesítette a farsangi rendezvény 
programját. A Budajenő-Telki Székely Társulat farsangi játé-
ka volt a fő mozgató rugója a rendezvénynek. Vidám humo-
ros jelmezeik a jövőben többeket ösztönöznek, hogy minél 
többen jelmezt viseljenek. 

A Hagyományőrzők Háza előtt háztáji ételekkel és fi-
nomságokkal köszöntötték a felvonulókat. Az önkormányzat 
a rendezvény fő helyszínén a Magtár előtti téren látta ven-
dégül a résztvevőket toroskáposztával, forralt borral és teá-
val. A résztvevők száma és a jó hangulat azt támasztja alá, 
hogy erre a rendezvényre van igény, nem csak a településen, 
hanem a régió más települései is szívesen ellátogatnak hoz-
zánk.

Este került megrendezésre a szokásos székely bál. A na-
gyon jó hangulatú batyus bálnak még szűknek is bizonyult 
a Magtár rendezvényterme. A bál méltó befejezése volt a 
farsangi rendezvénynek. A résztvevők adományt gyűjtöttek 
az ukrán-orosz háború menekültjei megsegítésére. A székely 
társulat az 50 ezer forint adományt átutalta a Híd Kárpátaljá-
ért Alapítvány számlaszámára. Köszönet figyelmességükért!

Budajenő Község Önkormányzata
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Zrínyi Ilona 
MATEMATIKAVERSENY
Zrínyi Ilona hírnevéhez méltón küzdöttek ebben a tan-

évben is iskolánk legtehetségesebb diákjai a MATEGYE 
alapítvány által kitűzött, komoly koncentrációt igénylő ma-
tematika feladatokkal.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2022. február 7-én, 
Budajenőn iskolai fordulóval kezdődött, amelyen 27 tanu-
lónk vett részt 2.-8. osztályig. A szervezők döntése alapján 
minden gyerek továbbjutott a megyei fordulóba, amelyet 
március elején tartanak meg.

Köszönjük Mayer Zsuzsanna tanítónő 
és Gulácsiné Kozma Sarolta tanárnő szervező munkáját!

Kórusélet 
Az elmúlt két év nem kedvezett a kóruséneklésnek, ezért 

nagy boldogság számunkra, hogy a 2021/2022-es tanév-
ben újra tudunk együtt énekelni.

Kórusunk megújult, néhány 
régebbi tag mellett sok új, lelkes 
énekelni szerető gyerek csatla-
kozott hozzánk. Változatos mű-
sorral készülünk tavaszi fellépé-
seinkre, és jókedvünket fokozza, 
hogy végre belebújhatunk vidám 
színű kóruspólóinkba.

Hevesy György 
KÉMIAVERSENY

 Rekordszámú diákunk nevezett be idén a Hevesy György 
Kárpát-medencei Kémiaverseny iskolai fordulójába, 

amelynek első fordulóját 2022. február 15-én tartottuk meg 
15 hetedik osztályos tanuló részvételével.

Az első hat helyezettet díjaztuk, és oklevéllel jutal-
maztuk a felső tagozatos osztályok jelenlétében. A legjobb 
eredményt elérő versenyzők közül négyen jutottak tovább a 
megyei fordulóba, amelyet hagyományosan március végén 
rendeznek majd.

Az első három helyezett: Temesfői Petra (7.a.), Tamás 
Zsigmond Leó (7.a.), Farkas Enikő (7.a.)

A versenyt szervezte és a diákokat felkészítette: 
Gulácsiné Kozma Sarolta. Gratulálunk!

Bolyai 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

CSAPATVERSENY 
A Budajenői Általános Iskola 58 tanulója indult az idei 

Természettudományi Csapatversenyen. A 3.- 8. osztá-
lyos gyerekek 3-4 fős csapatokban versenyeztek.

Tudás, együttműködés, elfogadás szükséges a sikeres 
csapatmunkához. Ebben az évben a 7. a osztály „Nincs kettő 
négy nélkül” csapata fantasztikus teljesítménnyel a Nyu-
gat-Pest megyei körzetben 3. helyezést ért el. Csapattagok: 
Farkas Enikő, Kovács Dénes Bence, Lengyel Zoltán Koppány, 
Tamás Zsigmond Leó Gratulálunk a diákoknak, és felkészí-
tőiknek: Gulácsiné Kozma Sarolta és Hudák Istvánné tanár-
nőknek!
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Új sport-
szerek
        A Budakörnyéki Egészségnevelési Program „Lépés-

sel nyerhetsz” pályázatában a Budajenői Általános 
Iskola első helyezést ért el. Nyereménye 200.000 forint-
nyi Decathlon utalvány, melyet játékokra, sporteszközök 
vásárlásárlására fordított a SZISZ.

Március 4-én megérkeztek a várva várt játékok, amelye-
ket át is vett az iskola. Köszönjük a SZISZ munkáját és hoz-
zájárulását a magasabb színvonalú délutáni foglalkozások 
megtartásához. Szeretnénk a diákoknak, szülőknek, bará-
toknak, tanároknak, és a budajenői lakosoknak is köszöne-
tet mondani, akik csatlakoztak a kihíváshoz, melyben több, 
mint 20 ezer kilométert gyűjtöttünk és így nyerhettük meg 
ezeket a sportszereket, amelyek az egészségesebb életmód 
eléréséhez hozzájárulnak. „Együtt, közösen elértük a célt.”

Dalosné Kovács Györgyi
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A madáretető 
téli vendégei

Iskolánk kiemelt feladatának tartja a környezettudatos 
magatartás kialakítását, a fenntartható fejlődés peda-

gógiáját. Közös célunk, hogy a diákokban egy olyan szem-
léletmódot alakítsunk ki, mely tudatosan formálja, építi 
környezetét. Védelmet nyújt a legkisebbeknek is, neveze-
tesen az itt élő és fészkelő madaraknak. Ezen feladat meg-
valósításaként a „Tegyük szebbé környezetünket” program 
keretében minden napközis csoport megtervezett egy-egy 
madáretetőt. A csoportok változatos technikákkal, termé-
szetes valamint újrahasznosítható anyagokból készítették el 
alkotásaikat: 1.csoport: tejes dobozból; 3.csoport: orvosi spa-
tulából; 4.csoport: tejes doboz és orvosi spatula kombináció-
jából; 5.csoport: PET palackból; 6.csoport: préselt falapokból, 
fagyöngyökből.                                                          P. Bujdosó Tünde

Brémai 
muzsikusok

A Lázár Ervin Program keretében március 8-án iskolánk 
1.b osztályos tanulói egy interaktív mesejáték résztve-

vői lehettek a Zanotta-Art Kulturális és Művészeti Egyesület 
jóvoltából. 

A brémai muzsikusok története már többeknek ismerős 
volt, melyben a fedél nélkül maradt állatok elindulnak sze-
rencsét próbálni, ezért kíváncsian, izgatottan várták, hogy 
fog ez most a szemük láttára életre kelni. Az előadás az első 
perctől kezdve lekötötte a figyelmüket, beleélték magukat 
a történetbe, örömmel vették, hogy részesei lehettek a cse-
lekménynek. Nagyon tetszett nekik, hogy a  mesejáték so-
rán jelmezeket öltve, két színésszel közösen, hangszerekkel, 
énekkel kísérve a történet szereplőivé válhattak, és eljátsz-
hatták a szamár, a kakas, a cica és a kutya történetét. Felejt-
hetetlen élmény volt mindannyiunk számára.

Körberné Horváth Andrea

Tündér Lala   
Március 2-án, szerdán az ötödik évfolyam a Lázár Er-

vin Program keretében megnézte a Tündér Lala című 
előadást a Pesti Magyar Színházban. Szabó Magda regényé-
nek színpadi feldolgozása interaktív módon tárta a gyerekek 
elé a tündérmesék világát, amelyben egy emberszívvel élő 
rosszcsont tündérfi, Lala inkább a halandók sorsát választ-
ja, hogy megmentse édesanyját, Írisz királynét a boldog-
talanságtól, és népét a zsarnok varázslótól, Áterpátertől. A 
teremben varázslat tárult a szemünk elé: a tündérek boldog 
és halhatatlan világa kreatív jelmezekkel, modern zenével, 
fényjátékokkal, vetítéssel tarkítva. 

A rátóti csikótojás 
 A DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR ELŐADÁSA

A dráma és színjátszó szakkörösök ebben félévben a Rátóti csikótojás című népmesét állították színpadra.  
A 3., 4. osztályos színészpalánták lelkesen jelenítették meg azt az eseményt, mely egy falu életét teljesen felforgatta.

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt budajenői Lakosok, 
kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió Budaörs 
és a környék lakosságának életét, kultúráját, 

programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 194

Kakuk Kornélia, főszerkesztő
Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budajenőn az alábbi 
csatornahelyeken 

találják meg 
a helyi televíziót:
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Egészséghét
fogkefe jár fogkrémhabban!
Jól kezdődik így a nap,
olyan leszel, mint a makk!...

Mit iszom és mit eszem?
Elmesélem szívesen.
Gyümölcsöt és friss tejet,
húst és kevés kenyeret,
eleget, de nem sokat,
olyan vagyok, mint a makk!

Látod, milyen könnyű dolog,
kezed-lábad fürgén mozog!
Nem kell hozzá semmi más,
minden nap kis testmozgás!
Csináld velem, már holnap
olyan leszel, mint a makk!”

Napjainkban talán még fontosabb szerepet kapott az 
egészséghét. Főként a kézmosás minőségére, illetve 

megfelelő idejére. A Katica csoportosok megismerkedtek az 
egészség fogalmával, közösen elkészítettük az úgynevezett 
„egészségvirágunkat”, megbeszéltük mi az, hogy egészséges 
táplálkozás, mit jelent az, hogy pozitív gondolkodás, illetve 
mi az örömteli tevékenység. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
virág minden szirmát. Ahogy az időjárás engedi, indulunk az 
udvarra, ahol tiszta és friss a levegő, de minden héten várva 
várják a gyermekek a torna foglalkozásokat is. Megbeszél-
tük mi a gyümölcs és mi a zöldség, és, hogy miért fontosak 
számunkra a bennük rejlő vitaminok. A gyümölcs szeletelést 
nagyon élvezték a kis katicák.

A nagycsoportosok készítettek két táblát, ahol csopor-
tosították az egészséges és az egészségtelen élelmiszereket, 
volt olyan csoport, akik a fogápolásra helyezték a hangsúlyt. 

Lukátsy Máténé, Katica csoportos óvodapedagógus

Március 15.

Végre kisütött a nap! Mielőbb várjuk a tavaszt, hiszen 
nemrég búcsúztunk el a téltől. Itt az ideje megújulnia a 

természetnek, és mi is várjuk, hogy minél több időt tölthes-
sünk a szabadban. A Katica csoportosok ki is használták a 
lehetőséget, hiszen már a hét elején sétáltak egyet. Pillana-
tok alatt minden gyermek felpattant az elképzelt paripájára 
és örömmel nyargalásztak a fűben. Megismerték a magyar 
zászló színeit, a kokárdát és annak helyét. Énekeltek egész 
héten, elhangzott az „Állj be Berci katonának…”, a „Menetel 
az ezred…”, a „Hóc, hóc katona…” és persze mielőtt delet ütött 
volna az óra nem maradhatott ki az „Aki nem lép egyszer-
re…” A kiscsoportosok közösen „hamuban sült” pogácsát ké-
szítettek a hadba vonuló Csigabiga csoportos huszároknak, 
akik a héten előadták a március 15-ei ünnepségre készült 
műsorukat. A hetet egy közös tevékenység zárta, kisétáltunk 
a templom előtti szoborhoz és kitűztük a piros-fehér-zöld 
zászlókat, ezzel tiszteltük meg az 1848−49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek emlékét.

Lukátsy Máténé, Katica csoportos óvodapedagógus

Farsang
 

Ebben az évben is óvodánk hagyományai szerint készü-
lődtünk a farsangi időszakra. Februárban e téma köré 

terveztük meg tevékenységeinket. 
Vidám, mókás farsangi dalokat tanultunk, tréfás rigmu-

sokkal, versekkel, mesékkel ismerkedtünk. Játékaink közül 
ilyenkor az állat alakoskodó játékok a legnépszerűbbek, ál-
latok figuráit kell kitalálni mozgásuk, hangjuk, viselkedésük 
alapján. Ehhez segítséget nyújtanak a közösen készített fej-
díszek, maskarák, álarcok. Ijesztgetjük egymást és nagy ne-
vetések kerekednek egy-egy utánzás láttán. A csoportokba 
bekerültek az óvodás jelmezek, így napközben is lehetőség 
volt a beöltözésre. Sok-sok királykisasszony, kalóz, indián, 
tündér népesíti be az óvodát már a készülődés időszakban is.

  A farsangi időszakban sok olyan mesét, verses mesét 
hallhatnak a gyerekek, amelyek fő jellemzője a humor, a tré-
fás fordulatok.  

  A testmozgást is vidámabban végeztük, gyakorlatain-
kat az állatok járását utánzó mozgásokkal bővítjük. Torna-
termünket gólyák, kecskék, nyuszik lepték el. Gyakran és 
szívesen játszottunk medvés játékokat, dalos játékokat vagy 
utánzó mondókákat kísértünk mókás mozgásokkal.

A csoportszobák díszítésében mindenki részt vett. Szí-
nes szalagok, bohócok, tarka álarcok vettek körül minket.

 
A többhetes készülődés után a gyermekeink már türel-

metlenül várták a farsangi bál napját, melyet az óvoda dol-
gozói Az aranyszőrű bárány című magyar népmese dramati-
zálásával tettek még emlékezetesebbé. A titkokról is lehullt a 
lepel, ki minek öltözik be? Büszkén vonultak be a csoportszo-
bába a jelmezes kisóvodások és a felnőttek, hogy a délelőt-
töt tánccal, ügyességi játékokkal, közös énekléssel töltsék. A 
szülők mindig vállalják, hogy gondoskodnak ételről-italról a 
mulatságra. mi fotókkal, videókkal viszonozzuk kedvességü-
ket, hogy kicsit részesei lehessenek az év legvidámabb ovis 
napjának.

A farsangi időszak Tél báb égetéssel fejeződött be. Jöjjön 
a tavasz, vesszen a tél!

Vén Erika Maci csoportos óvodapedagógus
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A KÖNYVTÁR 
TERVEZETT 
programjai, 

szolgáltatásai:
	 Áprilistól fénymásolás, 

nyomtatás, laminálás, 
spirálozás térítés ellenében

ÁPRILISI PROGRAMJAINK 
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN 
KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE:

	 04.09. 10-13 óráig  
Magbörze -hivatásos  
kertészek és kertbarátok 
találkozója, ahol vető-
magokat és más növényi  
szaporítóanyagokat,  
termesztési tapasztalatot, 
információt, cserélhetnek

Könyvbörze- antikvár 
könyvek csere-beréje.  
Bárki hozhat és vihet. 

Húsvéti készülődés,  
a Kisköz Egyesület bevo-
násával: ajtókopogtató,  
húsvéti dekoráció készítés

	 04.11. A költészet napja- 
Vers Mindenkinek

	 04.23. 10-13 óráig  
Megemlékezés  
-névadónk- Szabó Ildikó  
színművésznőről  
Rideg Zsófia össze állí-
tásában, Szabó Ildikó:  
Szárnyak zenéje  
könyvbemutató

	 04.30. 10-13 óráig  
Méhek napja- interaktív 
foglalkozás Török Tímeá-
val, kóstoló, mézvásár, 
receptek, méhészeti 
szakirodalmi ajánló

KÖNYVTÁRI 
HÍREK

A 2021. november 26-án alakult 
Könyvtárunk alig 4 hónapos,  
114 olvasóval büszkélkedhet.  
Idén folytatódik a berendezés fej-
lesztését, az állomány korszerű 
gyarapítását. Beindulnak a közös-
ségi programok is.

Sokan megtalálnak bennünket 
segítőszándékkal, a felajánlásokat 
szívesen fogadjuk, hiszen a hely a 
közösség által lesz KÖZÖSSÉGI hely, 
tér, találkozópont. Biztatunk min-
denkit, településünk intézményeit, 
működő civilszervezeteit, vállalko-
zóit, a már meglévő és leendő olva-
sóinkat a személyes találkozásra, 
együtt gondolkodásra.

• Legyen könyvtárunk pártoló 
tagja! Adománydobozunk  
minden forintnak „örül”.

• Ajándékozzon beiratkozást!!!! 
Könyvtárunkban 900 Ft-os  
és 1500 Ft -os beiratkozási  
utalvány is vásárolható.

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

délelőtt délután

Hétfő - 13.00 – 
17.00

Kedd 9.00 – 
13.00

13.00 – 
17.00

Szerda

9.00 – 
13.00

könyvtári 
órák

-

Csütörtök - 13.00 – 
18.00

Péntek - 15.00 – 
19.00

KÖNYVTÁRI 
foglalkozások

Az iskola alsós napközi csoportjai a 
Budajenői Könyvtár által szervezett 
foglalkozásokon vettek részt.

Megismerkedtek a tanulók a könyv-
tári könyvekkel, játékos feladatokat 
kaptak és a társasokkal is játszhat-
tak. Köszönjük a könyvtárosoknak, 
Erzsébetnek és Eszternek, hogy a 
gyermekeket ők is a könyvek olva-
sására, szeretetére tanították.

„A könyvet mindig ketten alkotják: 
az író, aki írta,  

s az olvasó, aki ol vassa.”  
(Kosztolányi D.)

 
Dalosné Kovács Györgyi

MEGHÍVÓ
Tisztelt Budajenői Lakosok!

  Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2022. április 11-én 1730   órakor 
KÖZMEGHALLGATÁST

 tart, 
melyre nagy tisztelettel 

meghívom Önöket.

Helyszín: 
Hagyományőrzők Háza, 

Fő út 18.

Budajenő, 2022. 03. 21.
Budai István, polgármester

2022.04.04-én 

14:00 órakor 

a Magtárban

 kiállítás nyílik  

a Budajenői 

Általános Iskola 

FESTÉSZET 

SZAKKÖRÖS

 diákjainak 

munkájából

Minden kedves érintettet 
és érdeklődőt 

szeretettel várunk!

Kiállítás 
megnyitó



16 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 17

HIRDETMÉNY
 Tisztelt Választópolgárok!

A Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános 
választását és az országos népszavazás időpontját 2022 április 3-ra(vasárnapra) tűzte ki.

A 3/2022(I.11.) IM rendelet 9.§-a alapján  
a választás és a népszavazás helyi szintű lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakat teszem közzé:

A Budajenői Közös Helyi Választási Iroda (KHVI)  
elérhetőségei:

Budajenő:   Postacím: Budajenő Fő u. 1-3. Telefon: (26) 371-068 Email: igazgatas@budajeno.hu; jegyzo@budajeno.hu 

Tök: Postacím: Tök, Fő út 1. Telefon: (23) 341-166 Email: hivatal@tok.hu

Remeteszőlős: Postacím: Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. Telefon: (26) 355-293 Email: igazgatas@remeteszolos.hu

A KHVI vezetője: dr. Hekman Tibor jegyző
Jogi helyettese: Bajtekné dr. Halász Ildikó aljegyző

Budajenő a Pest megye 02. számú egyéni választókerülethez tartozik.
A szavazókörök az alábbi címeken találhatók:

Budajenő 001. szavazókör címe: 2093 Budajenő Fő u. 3. (Általános iskola)
Budajenő 002. szavazókör címe: 2093 Budajenő Fő u. 3. (Általános iskola)

Aki a lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az 2022. március 25-én 16.00 óráig átjelentkezhet,  
vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Mozgóurnát a szavazás napján 12.00 óráig lehet kérni.

Szavazni kizárólag személyesen, érvényes személyazonosító okmányok bemutatásával lehet.

A választással és a népszavazással kapcsolatban részletes tájékoztatást a polgármesteri hivatalban működő  
helyi választási irodában lehet kérni, vagy tájékozódhatnak a www.valasztas.hu weboldalon.

dr. Hekman Tibor, KHVI vezető

Megkezdődtek a földmunkák 
a pátyi autópálya-lehajtónál

Pátynál megkezdődtek a M1 pátyi autópálya-le-
hajtó építésének előkészítő földmunkái. A fejlesz-

tés részeként megvalósul az M1 lehajtó szakasz, a nyu-
gati elkerülő út, és a Páty-Telki bekötő út. A fejlesztést 
a Kormány 6,7 milliárd forinttal támogatja. A Pátyon, 
Telkiben, Budajenőn, Budakeszin és Biatorbágyon 
élők mindennapjai is könnyebbé válnak a lehajtó 
elkészülése után. A fejlesztés hatására Páty, Telki és 
Budajenő lakosai könnyebben elérik az autópályát, 
Biatorbágyon és Budakeszin pedig csökkeni fog az 
autó forgalom. – jelentette be Menczer Tamás állam-
titkár, országgyűlési képviselőjelölt, akinek hathatós 
közbenjárásával kezdődtek meg a munkálatok. 

2022. március 22.-én letették a pátyi autópálya- 
lehajtó alapkövét.
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Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket 

kíván 
Budajenő Község 
Önkormányzata!

Húsvéti 
adománygyűjtés

A Budajenői Karitászcsoport – mint minden évben –, 
idén is megtartja szokásos húsvéti akcióját

2022. március 25. és április 10. között.

Az így összegyűlt támogatásból  
élelmiszercsomag összeállításával  

rászoruló családjaink ünnepét szeretnénk  
megkönnyíteni.

Adományaikat a Templomban és a Gyárfás boltban  
kihelyezett perselyben, valamint reményeink szerint  

a helyi vállalkozások üzlethelyiségében 
– Sercli, Bucsics Kávézó, Jenei Pékség – 

kihelyezett dobozokban tehetik be.

 

                    
 

    Május 1. 

Majális

Mindenkit szeretettel várunk, töltsünk el egy kellemes napot együtt!     
A programokon való részvétel ingyenes!

Budajenő Község 
Önkormányzata

HELYSZÍN: BUDAJENŐI SPORTPÁLYA

10:00 ÓRÁTÓL
GYERMEK PROGRAMOK

(ügyességi játékok, tréfás 

vetélkedők, ugrálóvár) 

12:00 Helyben készült 
ételek, italok 

(büfé, italok, lángos, gulyás, 

fagylalt és egyéb finomságok)

13:00 MOTORSZENTELÉS

BUDAJENŐN

Keressék 
a Karitász

 emblémával 
ellátott 

adománygyűjtő 
dobozokat! 

Köszönjük nagylelkű 
támogatásukat!
Budajenői Karitászcsoport



Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tisztelettel meghívja Önt

2022. ÁPRILIS 1-JÉN, PÉNTEKEN  1500 ÓRAKOR tartandó 
KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉSRE 

a 76. évfordulója alkalmából.

Megemlékező gondolatokat mond Budai István polgármester 
Fellépnek az Általános Iskola diákjai 

Közreműködik a Budajenő Német Hagyományőrző Dalkör 
Koszorúzás a Fő téri emlékműnél 

A megemlékezést követően a Hagyományőrzők Házában levetítésre kerül a 
„Mi svábok mindig jó magyarok voltunk” 

című dokumentumfilm. 

MEGHÍVÓ 

Budajenő Község Önkormányzata 2022.04.23.-án, szombaton 1500 órai 
kezdettel az Általános Iskola Tornatermében rendezi meg a település 

  NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓJÁT. 
Köszöntőt mond Budai István polgármester. 

    Fellépnek:  Budajenői Óvodások
                  Budajenő-Telki Székely Társulat
                                         Budajenői Hagyományőrző Dalkör 

Oszvald Marika 

BOGLÁRKA 
     „Hajmási Péter…” Shadow Hungary Band 


