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ét év után a koronavírus járvány enyhülésével a megszokott időtől eltérően megtartottuk az évi kötelező
Közmeghallgatást. Szeretnék a hivatalos jegyzőkönyvön
túl reagálni a lakosok által felvetett néhány kérdésre. Egyik
ilyen felvetés volt a közvilágítás kérdése a Szőlődomb II.
lakóparkban. Először is fontos szempont, hogy az eredeti tulajdonosoktól a telkek nagy részét magánszemélyek vásárolták meg üzleti célból. Majd ezek a tulajdonok létrehoztak egy
polgári jogi társaságot (PJT) a teljes lakópark építési telekké
történő kialakításához és az utak és közművek kiépítéséhez.
Ez a magánszemélyekből álló tulajdonos közösség nem tudni milyen okból a közvilágítás kiépítését nem valósított meg,
sőt van egy olyan útszakasz, amit az önkormányzat a közterületek átvételkor nem vette át. Így a több kézen átment
telkek értékesítésekor az eladók az építkezni akaró végső
tulajdonosokkal ezt elfelejtették közölni. Az önkormányzat
központi normatívát csak a közvilágítás áram díjára és a kar-

Polgármester válaszol
bantartási feladatokra kap. Ennek ellenére megterveztettünk
egy jól működő napelemes rendszer elosztási tervét, ami
alapján a tulajdonosok akár egyenként, akár szakaszonként
meg tudják oldani, hogy legyen a lakóparkban közvilágítás.
A Polgármesteri Hivatal a maga részéről a szükséges segítséget megadja a tulajdonos közösségnek. Azt, hogy felelősségre vonható-e a kivitelező a közvilágítás ki nem építése miatt az a kivitelező és a PJT szerződésben foglaltakon múlik.
Tulajdonképpen az Önök jogelődjeiről van szó. Ezt hogyan
lehetséges elérni az Önök esetében, nem tudom. Jogászokkal kell átgondolni. A másik ilyen kérdés az egyes utak
állapota. Ez szinte a legtöbb településen kisebb-nagyobb
mértékben probléma. A lehetőségekhez mérten fokozatosan
tervezzük kiépíteni a pormentes utakat. A központi normatív támogatás átlagosan évente 5,2 millió forint, ezt az éves
költségvetésben saját forrásból 15 millió forintra emeltük. A
keret nagy részét a Sport utca javítására tervezzük fordítani.
Többen felvetették a régi falurészből Szőlődomb II. kivezető
útjaira kihelyezett forgalomterelő oszlopok elhelyezését.
Ennek az a célja, hogy áttereljük a forgalmat a Perbál felé
elhelyezett körforgalom felé, amerre korlátlanul tudnak közlekedni a nagy súlyú rakományok és beton mixerek. Amíg a
lakópark telkein az építkezések többsége be nem fejeződik
az öreg falu alápincézett, sokszor szűk útjainak védelme érdekében ezt a forgalmi rendet fenn kell tartanunk. Néhány
építési vállalkozót így sem egyszerű kordában tartani. Felhívom a figyelmüket a szabályos behajtók kiépítésére az egyes
telkekre. Olyan nincs, hogy ideiglenes behajtó. Az árokban az
előírt átmérőjű csöveket kell elhelyezni. Ideiglenes csak az
lehet, hogy a végleges fedését a behajtóknak a legvégén alakítják ki. A tűzoltók és a mentők részére térképet küldtünk,
ami alapján a körforgalom felől jó úton sokkal gyorsabban
elérhető a cél, mint a zeg-zugos kis utcákon keresztül. A falu
központjában a közel 100 milliós útfejlesztést és a Harmat
utca regionális szennyvíz rendszerre történő csatlakozását
a Zsámbéki-medencei regionális szennyvíztisztító megvaló-

sulása kapcsán sikerült kiépíttetnünk. Ez volt a kifejezett kérésünk, hozzájárulásunk ahhoz, hogy átvezessék rajtunk Telki település szennyvízét. A projekt kivitelezője vállalja, hogy
amit felbont és megbont az eredeti állapotában visszaállítja.
Sok kérdés vetődött fel az építkezések általános rendjével kapcsolatosan. A közterületek vonatkozásában mindent
megteszünk az illetékes közterület felügyelőkkel és a rendőrséggel közösen a tartós és kirívó hiányosságok megszüntetése érdekében. A tervtől eltérő szabálytalanul építkezők
felé a településképi rendelet előírásai szerint a szabálysértési
eljárást le fogjuk folytatni. A közlekedők sebesség túllépése
országos jelenség. Számos helyre helyeztünk ki ráfestett jeleket és kisebb-nagyobb forgalom lassító akadályokat. Ennek a gyarapítása azon túl, hogy költséges, nem is mindig
célszerű. A legfrekventáltabb gyalogos átkelő helyen a falu
központjában elkezdtük az okos zebra kialakítását.
Az elmúlt hetekben a lakosság egy részének a kedélyét borzolta a Perbál felőli vegyes építési övezetben megépítésre kerülő két lakó és két gazdasági-ipari építmény
kivitelezése. Ehhez szeretnék hiteles és kielégítő tájékoztatást adni. Én 1986 óta rendelkezem Budajenőn ingatlannal
és azóta különböző mértékben bekapcsolódtam a falu életébe. A jelenlegi település szerkezet kezdeti kialakításában
az első időszaktól részt vettem. Ezért kronológiai sorrendben
szeretném a folyamatot megmutatni. Budajenő jelenlegi
belterületi részének kialakítása az új fejlesztési területek kijelölése 1992–1993-as évekre vezethető vissza. Akkor, mint
Budajenő Zártkerti Egyesület elnöke civil szervezetként részt
vettem a belterületi részek kijelölésében. Ekkor lett kijelölve
belterületbe a Szőlődomb I., a Hilltop (Dombtető) lakópark, a
Vadvirág, a Bokréta, a Nádas és a Szitakötő utcák és a Szőlőhegyi út melletti zártkertek. Továbbá a mostani Szőlő utca és
a Kápolna utca közötti területek. Rá tíz évre 2004-2006 között alakult ki a jelenlegi belterületi része a településnek. Ki
lettek jelölve a fennmaradó zártkerti részek és az akkor nagy
vitát kavaró Szőlődomb II. (Templomvölgy) lakópark és né-
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hány kisebb a településrész a falu külső peremén. Budajenő
ekkor érte el a közigazgatási területén a kifejezetten arányos
szerkezetét. Ami azt jelenti, hogy megközelítően egyharmad
belterület, egyharmad külterületi szántó és szőlős, és egyharmad erdő. Legtöbb agglomerációs településtől eltérően
egy visszafogott belterületi építési körzetek lettek kialakítva, nem jelentős lakosságszám növekedéssel. Budajenőnek
15-20 évvel ezelőtt 1200-1300 lakosa volt, ma 2300‑2400. A
növekmény 1000 fő körül van. Az, hogy most Budajenőn dinamikusabb építkezések vannak, a rendelkezésre álló szabad
telkek beépítésével sem megy fel a lakosságszám 3200-3500
fölé, ami egy falu eltarthatósága szempontjából ideális. A lakosság szolgáltatási ellátása és a település önállóságának
megtartása okán feltétlen indokolt. Miért is írtam ezt le? A
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) megalkotása egy hosszú
időszakra, 10-15 évre szól. A tulajdonosok részére a tulajdonaikra olyan építési jogot ruház fel, ami a tulajdonos hozzájárulása nélkül, kártérítési következmények nélkül nem
vehető el. Az nem lehetséges, hogy egyes tulajdonosi szerkezetben élő közösségek megkérdőjelezzék a más tulajdonosi szerkezetben tartozók tulajdonosi építési jogait. Ha bárki
ingatlant vásárol, első lépés a tulajdonlap lekérése, melyből
kiderül, hogy az építmény vagy a telek mire használható. A
következő, amit nagyon ajánlatos megnézni a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ), amiből megtudjuk az építési besorolást.
Ha ez megvan, azután célszerű megvásárolni. Hazánkban és
bárhol a világon alkotmányos alapjog a tulajdonjog. Ezt a
törvények messzemenően védik. Ha ez nem így lenne, senki
nem lehetne biztonságban. Budajenőn a telkek nagy része
kertvárosias lakóterület (Lke), falusias (Lf), településközponti
vegyes (Vt), valamint kereskedelmi és különleges területek.
Budajenőn beépítési körzetekre megállapított beépíthetőség
be van tartva. A most egyes agglomerációs településekre jellemző tömeges lakópark dömping nálunk nem jellemző. A
régiónkra jellemző közlekedési fennakadások és nehézségek
nem a budajenői elmúlt 20 év alatti 1.000 fő körüli létszám
növekedésből ered, hanem onnan, ahol a régió lakossága
több tízezer fővel négy-öt-hatszorosára növekedett egyes településeken. A telkek mérete a Szőlődomb II-őn az erdőtől a
falu felé fokozatosan csökkennek a 10.000 m2 -től 800–1.000
m2-ig. Függetlenül attól, hogy egy telekre két lakás is épülhet, a lakás sűrűség így is ritkább, mint az öreg falu épületeire jellemző épületsűrűség, ahol régen egy épületben több
generáció is élt együtt. Az egy hektáros és a nagyobb telkekre módosabb emberek költöznek. Telkenként egy-egy család.
A HÉSZ kialakítása hosszú folyamat. Szinte minden állami
hatóság véleménye, a település összes civil szervezete, a
szomszédos települések, legalább 2-3 lakossági fórumon elhangzottak alapján áll össze. Végül az állami főépítész javaslata alapján kerül elfogadásra. Gyakorlatilag minden érintett
fél és a lakosság véleménye benne van. Legvégül a Képviselő
-testület fogadja el, de az már szinte formális. Az elfogadás
után egyszerű döntésekkel megváltoztathatatlan. Hasonlóan
az adókhoz és a költségvetéshez, ha már el van fogadva, népszavazás sem írható ki megváltoztatására. Az abszurd lenne,
hogy valaki vagy valakik, mert nekik nem tetszik megváltoztathatná egy másik ember szerzett jogát. Az sem kivitelezhető, hogy bármilyen nyomásra az önkormányzat 2-3 évente
átírja a HÉSZ-t. Egy ilyen eljárás ideje minimum1,5-2 év és
legalább 15-20 millió forintba kerül. A fentiek ismeretében
rátérek a vitát kiváltó ominózus telkekre. A Vt6 besorolású
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telekméret ebben a kategóriában 3000 m2. A megvásárolt
két telek együttes területe 6186 m2, amit a tulajdonos először összevont, majd megosztott. Ebből az önkormányzatnak
2021. július 12-én közterületre felajánlott átadásra 652 m2-t
zöldterületre és 448 m2 útra. Összesen 1100 m2. A megmaradt rész 2 darab 2528 m2 és 2585 m2 -es telkek. A HÉSZ 10§
(4) pontja alapján, ha a tulajdonos közterület bejegyzése céljából átad térítésmentesen területet az önkormányzatnak,
úgy kell tekinteni mintha meg lenne a minimális terület,
de a beépítettséget a csökkentett területre kell figyelembe
venni. Már legalább tíz éve a szomszédoknak nincs véleményezési joga az építési engedély kiadásához, mivel egy-egy
kötözködő szomszéd évekkel visszavethette és jóval költségesebbé tehette szomszéd építtető építkezését. A vállalkozó
tulajdonos a reklám kihelyezésekor nem egyeztetett velünk.
A telkeken egy-egy négy lakásos épület és egy-egy gazdasági-ipari épület építhető. A két-két iroda nem lehet lakás.
Ezekre ugyanaz vonatkozik, mint a vállalkozásokra. Kedvezmény nélküli építményadó és céges rezsit kell utána fizetni. Budajenőn nincsenek kisvárosias besorolású ingatlanok.
A településközponti vegyes területek a szolgáltatások és
kisebb manufaktúrák működésének helyei. Ezek, mint más
településeken a falu két szélén és a Szőlődomb II. központi
tömbjében vannak. A jelenlegi területek beépítésével teljesen indokolt, hogy a Szőlődombon is kiépüljenek szolgáltatások, játszóterek, óvoda és a település élhetőségéhez fontos
létesítmények. Közép- és hosszú távon a település működőképessége, fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen az
adóerőt és munkát adó vállalkozások megteremtése. Nem
hiszem, hogy a közeljövőben lesz még két olyan cég, mint az
MKB Lízing és a Viacom, amelyek a minimális települési terhelés nélkül jelentős adóbevételeket hoztak a településnek.
Az MKB Lízinggel kötött megállapodás és az onnan befolyt
adó alapozta meg önerős fejlesztéseket, és a központi támogatás mellé az önrészeket.
Többen szóvá tették az építkezések arculatát az új építkezéseken. Erről az első megjegyzésem, hogy ilyen tömegű
építkezéseknél meg kell várni, hogy elkészüljenek és kialakuljon az épületek és kertek végleges formája. Az építkezés
kellős közepén egy építkezés sem látványos. A másik megjegyzésem a településképi rendelet és arculati kézikönyvben foglaltak helyi érvényesítése. A lakások 300 m2 alatti
építésénél csak egyszerű bejelentési kötelezettség van és
nem kell hozzá építési engedély. Mi adunk ki 300 m2 alatti is emlékeztető rendelkezést, amit a tervező és a hatóság
vagy figyelembe vesz vagy nem. 300 m2 feletti építkezésnél
településképi véleményt adunk, aminek nincs kötelező hatálya az építési hatóság felé. Ebben a jogkörnyezetben csak
a HÉSZ-nek van kötelező érvénye, amiből 2017-ben ki kellett
venni a településképi elemeket. Ezek általános problémák
minden településen. A hozzám eljutott felvetésekre az átlagosnál bővebben reflektáltam az érthetőség kedvéért. Azon
kevesek közé tartozom, aki a rendszerváltási időszakot követő Budajenő első jelentősebb településszerkezeti kialakítás
kidolgozásában részt vettem és végig követhettem napjainkig ennek alakulását. Talán a problémát felvetők részéről
nem ártott volna egy előzetes tisztázása a körülményeknek,
amire bármikor rendelkezésre álltam volna és állok. A jövőben magam is remélem, hogy az építkezések terén nehezen
érvényesíthető helyi érdekek törvényi változtatással hatékonyabban érvényesíthetők lesznek.

Kitelepítési megemlékezés
2
022.04.01. A covid járvány után két év kihagyással,
végre megemlékezhettünk a budajenői svábok elűzetésének a 76. évfordulójáról. Az eső miatt a megemlékezésre
nem az emlékparkban a kitelepítési emlékműnél, hanem a
Hagyományőrzők Házában került sor. A megemlékezés a magyar és a magyarországi németek himnuszával kezdődött.
Utána Budai István polgármester úr megemlékező beszédével folytatódott. Beszédében elhangzott, hogy a második
világháború végén kegyetlen döntés született, minimális
holmival, családokat törve ketté, sok-sok német származású
honfitársunknak kellett szülőföldjét elhagyni. A falunkból,
Budajenőről 1947 április 1-én kellett távozni, a kollektív bűnösséggel megvádolt embereknek. 340 felnőtt és 486 gyermek indult az ismeretlenbe, itt hagyva 300 év szorgos munkájával megépített és megteremtett vagyonukat. Az itthon
maradt svábok megőrizték a Skót Bencés Rendházat, a Magtárt, az Öregtemplomot a stációkkal, a Szent Péter Pál templomot, az útszéli kereszteket. Az önkormányzat a régi iskolaóvoda épületét felújította. Mivel új óvoda épült Budajenőn,
a régi óvoda épület megújult, melynek a neve most (Jeine
Udvarház), helyet adva a sváb és a székely tárgyakat őrző
helytörténeti szobának, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Irodájának. Itt működik a Posta. Később itt kap helyet a Jenei Éléskamra üzlet és egy Pékség is. Az út melletti keresztek
is fokozatosan megújulnak. Az elüldözöttek Gaildorf és környékére kerültek, de ott sem kaptak megbecsülést, nehéz,
kitartó munkával érték el, hogy elfogadott polgárai lettek
új hazájuknak. Jelenleg már testvérvárosi kapcsolat működik a két település között. A pandémia után újra élednek a

találkozások, az ifjúsági cserekapcsolatok. Polgármester úr
Heinek Ottó gondolatával zárta megemlékezését: a svábok
egyszerre németek, magyarok és európaiak. A színpadon az
iskola diákjai sorakoztak fel, akik énekekkel, versekkel, vis�szaemlékezésekkel idézték fel az 1946-ban történt tragikus
eseményeket német és magyar nyelven. Színvonalas előadásukért köszönet nekik és felkészítő tanáraiknak! A Sváb Hagyományőrző Dalkör a szülőföld elhagyásáról szóló, a “Nach
meiner Heimat” című dallal emlékezett a kitelepítettekre.
Ezután a megemlékezésen résztvevők megnézték „A mi svábok mindig jó magyarok voltunk” című dokumentumfilmet,
ami 52 percben a teljes magyar-német együttélés több mint
1100 évét dolgozza fel. A filmben azt a jelenséget mutatták
be, miszerint a sváb egy olyan nemzetiség, akik nagyon jól
tudtak beilleszkedni a magyar társadalomba és sok sváb
idővel még “magyarabb is lett a magyarnál”. Arra is kitértek,
hogy mennyi ismert hírességünknek vannak német felmenői: szóba került Puskás (Purzeld) Ferenc, Mindszenty (Pehm)
József, Blaha Lujza (Luise Reindl), Jászai Mari (Maria Krippel),
Törley József (Josef Schmierl), Gárdonyi Géza (Ziegler Géza)
és még sokan mások. Érdemes volt a filmet megnézni. A vetítést rövid vendéglátás követte, utána pedig a Fő téren lévő
kitelepítési emlékműnél a Német Hagyományőrző Dalkör a
“Hoch von Himmel” című dalt énekelte el és közben a Budajenő Község Önkormányzata, a Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Iskola, az Óvoda, a Székely társulat
képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait, és koszorúk
kerültek a Jeine Udvarház falán található emléktáblára is,
ahonnan a kiűzettek elindultak.
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ét év óta először újra megrendezésre került a hagyományos falusi majális Budajenőn.
Valószínű az Időjárás is megfeledkezett már róla, hogy
ilyenkor törvényszerűen megáztatja az ünneplőket, így kegyes volt és egész nap koranyári meleg hívogatott mindenkit
a sportpályára.
A program délelőtt 10 órakor vette kezdetét a reggeli tornával, kellő zenei aláfestéssel.
A pálya távolabbi végében az iskolások sportvetélkedője
zajlott édes nyeremények ígéretével, 20 főnyi tanári csapat
részvételével. A kisebbeket az elmaradhatatlan ugráló várak
várták, melyek reggeli felfújásuktól, késő délutáni leengedésükig vidáman hömpölyögve hirdették népszerűségüket.

Az óvoda is készült: egymás mellett álló két sátruk közül az egyikben az ínycsiklandó ovis-lángos sült szakmai
vezetéssel. Az állandóan kígyózó sor adta tudtára mindenkinek, hogy itt érdemes várni. A másik alkalmi fedél alatt
Erika óvónénik kézműves foglalkozást tartottak, ahol egy kis
barkácsolás, ragasztás, színezés után a kis alkotók örömmel
futhattak édesanyjukhoz az Anyák Napjára frissen készített
ajándékaikkal.
Odébb lacikonyhás sátrak és asztalok várták a megéhezőket, az italra, nyalánkságra vágyókat. Bartos Gyárfás és a
Royal bistro gondoskodtak az őket választókról.
Köszönjük a szervezésben résztvevők munkáját!
Aki eljött, reméljük, mindenki jól érezte magát!
Király Eszter
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Fenntarthatósági
témahét

ÖKOISKOLA
I

dén március végén megrendezett díjátadón a Budajenői
Általános Iskola megkapta a kitüntető Ökoiskolai címet.
Az elismerést Kisfaludy László az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára adta át
Blaskó Szilvia intézményvezetőnek.
Köszönjük Budajenő Község Önkormányzatának a támogatását, külön köszönet Budai István Polgármester Úrnak,aki
fontosnak tartotta a fenntartható jövőre nevelést. és segítette a pályázat megvalósítását.
Örömmel tájékoztatom Önöket:
Ökoiskola lettünk

Kis
matematikusunk…

M

észáros Léna, a
Budajenői Általános Iskola 4.b osztályos tanulója díjazott
lett a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Dél-Pest
megyei körzeti fordulóján. 17. helyen végzett.
Gratulálunk a szép
eredményhez!
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Mi mindent tettünk már a címért az elmúlt évben?
Elkezdtük szelektíven gyűjteni a hulladékot. Tovább folytattuk az elemek külön gyűjtését. A SZISZ szervezésében papírgyűjtésben vettünk részt. Figyelemmel kísérjük az energiafelhasználásunkat. Ahol tudunk spórolunk az árammal és
a vízzel is. Fenntarthatósági téma hetet szervezünk.
Madárbarát hellyé tettük az iskola udvart. Környezetünket szebbé tesszük virágok ültetésével. Támogatjuk a
magyarországi termelőket sikeres iskolai pályázatainkkal:
a Naszálytej iskolatej és a szabolcsi gazdákat az alma gyümölcs programmal.

I

dén 5. alkalommal került megrendelésre iskolánkban a
fenntarthatósági témahét április 25-29. között. Az alsó
tagozatos gyerekek rengeteg változatos programon vehettek
részt az egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék
újrahasznosítás jegyében.
A tanulók a délelőtt folyamán online szabadulószobát
próbálhattak ki, kisfilmeket nézhettek a fenntarthatóságról,
a víz körforgásáról. A tanító nénik nemcsak a környezetismeret, de a többi órára is bevihették a heti témát, például a
„zöld matek” feladatain keresztül. A napközis foglalkozások
keretein belül is készültek fenntartható, újrahasznosított” játékok; kinőtt zokniból polip, üres kávékapszulából ügyességi
játék.
Ebben az évben lehetőségünk volt a diákokat iskolán kívüli élményekkel is gazdagítani. Ennek keretében megcsodálhattuk a Budajenő határában lévő Patikakertet is, melyet
dr. Tkacsik Márta, alapított, aki szerint: „A Patikakert egy
életfilozófia... ...annak a határozott véleménynek a megtestesülése, hogy a modern ember is a természet szerves része.”
A Patikakert több, mint egy ültetvény. …több fizikai és
szellemi szinten alkotva egy egészet. Mindemellett a Patikakert a modern ember számára biztosít élőhelyet. Épít a hagyományokra, de nem réved a múltba. Ötvözi a legfrissebb
dietetikai és gyógyászati kutatásokat a természetgyógyászat sok évszázados praktikáival.”
Szabó Zoltánnal jártuk körbe ezt a csodát az alsós osztályokkal, aki interaktívan, részletesen beavatott minket a kert
rejtelmeibe. Ezúton is nagyon köszönjük a lehetőséget.

A

MAGTÁR
KIÁLLÍTÁS

budajenői MAGTÁR galériában létrejött KIKELET című
kiállítás iskolánk művészpalántáinak első nagy léptékű seregszemléje. A Magtár galériában összesen 81 kiállító
99 alkotását mutathatjuk be. A legszebb példákkal igyekszünk illusztrálni, hogy évente több, a vizuális értékekre is
különösen fogékony tehetséges diákot is kinevelünk. (Azt
természetesen nem állítjuk, hogy az itt kiállító rajzolók mind
művészek lesznek. Ahogy azt sem, hogy a négy éve készült
legjobb alkotások most kivétel nélkül a galéria falára kerültek :-)) Ahhoz ugyanis nem lenne elég tágas a budajenői
Magtár kiállítóterme)!
Mostani minőségi képválogatásunk az elmúlt négy esztendőben létesült gazdag iskolai rajz-, és festmény gyűjteményből való. A kiállítás címe -”KIKELET”. Nevében hordozza a még
gyermekkorú alkotóink ébredő művészi igényeit, és jól körvonalazza a kibontakozás szépségét, tehát: az alkotói tavaszt is.
Értékességét és fontosságát is kihangsúlyozva, közösen nyitották meg a kiállítást Budai István polgármester úr,
Blaskó Szilvia, az iskola intézményvezetője és Péter László
rajztanár. A programpontokat és a fellépő vendégeinket Király Eszter rajztanár, könyvtáros és galériavezető konferálta
fel. Magtári közös tárlatunk megszervezését elsősorban az
ötletadó Csörgő Józsefné, a Budajenői Értéktár vezetőjének
köszönhetjük.

Pappné Polacsek Orsolya
és Burjánné Heinisch Diána szervező tanárok

További céljaink: Az iskola udvar egy részén komposztáló
és magaságyás készítése, magvetés, palántaültetés. Esővíz
tárolása locsolási céllal.A gyerekek tevőleges bevonása a
környezetük rendbetételére és szépítésére.
Köszönjük a Községi Önkormányzat, Budai István Polgármester Úr és a Szülők támogatását!
Blaskó Szilvia intézményvezető
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Óvodások
tavasza

Családi nap a Maci csoportban

I

Á

ntézményünk hagyományai szerint minden tavasszal
megünnepeljük az évszak megérkezését. Ebben az évben
táncházzal, tavaszi kézműves foglalkozásokkal, virágültetéssel, sétával színesítettük hetünket. Köszönjük a szülők támogatását az óvodaudvar virágokkal való beültetésében.

prilis 22-e két dolog miatt is ünnepnap volt a csoport
életében: a középsősök megemlékeztek a Föld Napjáról és ezt bizony(!), VELÜNK, a szüleikkel együtt tehették.
Ugyanis meghívást kaptunk az óvónéniktől, hogy ezt a péntek délelőttöt töltsük együtt. A nagy körben ücsörgő, csillogó
tekintetű gyerkőcök mögé minden anyuka és apuka – nem
mondhatjuk, hogy lehuppan, de- befészkelődött egy-egy kis
székre és kezdetét vette a közös éneklés és móka. A tornaterem már nagyobb teret engedett a hangoknak, mozdulatok-

Vén Erika, Maci csoportos pedagógus

nak, a felnőttek játékos kedvének is. Ebédidő felé közelítve
a szabad foglalkozás alatt a „kismackók” megmutathatták
kedvenc ovis játékaikat, könyveiket szüleiknek, akik aznap
délelőtt csak velük foglalkozhattak, félretéve a hétköznapi
teendőket, munkát, rohanást, kistestvéreket… Ez a délelőtt
csak az ÖVÉK volt!... és a MIÉNK.
Kedves Óvónénik és Dadusok!
Köszönjük a meghívást, hogy Veletek lehettünk! Mikor
lesz a következő?
Király Eszter, Csenge anyukája

Fenntarthatóság

A

környezetünk védelmére nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Környezettudatosan élni egyet jelent a
bolygó jövőjének biztosításával, ezért ha van téma, amely
igazán fontos lehet már óvodás korban, akkor az a környezetvédelem. Tavaszi projektjeink közül a Víz hete és a Föld
napjának hete minden korosztálynak életkori sajátosságainak megfelelően tudatosítja, mit tehetünk a fenntarthatóság
érdekében. Zárd el a csapot! Ne pazarold a vizet! Válogasd
szét a szemetet! Komposztálj! Egyszerű feladatok, de nagy
lépések a környezettudatos felnőtté nevelés útján.

Anyák napja
I

mmáron több éve szokás óvodánkban, hogy Anyák napjára készülve, az apukák bevonásával otthoni meghitt környezetben köszöntik fel a gyermekek az ünnepelteket. Idén
sem volt ez másként. Az ovisok verssel, dallal, ajándékkal készültek a legszebb családi ünnepre.
Lukátsy Máténé Netti néni

Vén Erika, Maci csoportos pedagógus
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A BUDAJENŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZERETETTEL
MEGHÍV MINDEN KEDVES
ÉRDEKLŐDŐT

ÁPRILISI
ESEMÉNYEK A
KÖNYVTÁRBAN
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ÉS AZ AZT KÖVETŐ
KÖTETLEN EGYÜTTLÉTRE,
VENDÉGLÁTÁSRA!

139 beiratkozott Olvasónk van

DIAVETÍTÉS
ÉS KÖLCSÖNZÉS

MAGBÖRZEKÖNYVBÖRZEALKOTÓNAP
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ÁPRILIS 11.
Az iskola két osztálya egy könyvtári óra keretén belül látogatott
el a könyvtárba. Csörgő Józsefné
Pannika meglepetés-vendégeket is
hozott erre az alkalomra két fiatal
színész, Siposhegyi Zsolt és Plaszkó
Bence személyében. Teljes átéléssel
előadott verseik emelték az ünnepi
hangulatot.

SCHÄFFER ERZSÉBET-EST

PÉNTEKENKÉNT
Péntekenként 18.00-tól népes gyermekcsapat érkezik a könyvtárba. A
diafilmeket játékosan, közösen meséljük. A mókázást sem feledjük.

2022. MÁJUS 20.
17:00-19:00
BUDAJENŐI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TORNATEREM

KÖLTÉSZET NAPJA

A KISKÖZ EGYESÜLETTEL
ÁPRILIS 9.
Szombat délelőtti programunkon
több mint 50 ember megfordult.
Oláh István és Bejczi Zsuzsanna
kertészmérnökök fűszer és zöldségmagjaiból lehetett válogatni,
gyűjtögetni.
A könyvsarokban Palkovics
család kínálta használt, jó minőségű, népszerű gyermek és ifjúsági
könyveit. Schall Eszter szomszédunk, könyvillusztrátor képei, képeslapjai is polcra kerültek.
A könyvtár számára is vásároltunk
könyveket, képeket, így gazdagodtunk ismét.
A Kisköz Egyesülettel együttműködve Szabó Sipos Rebeka és Király
Eszter tartott kézműves foglalkozásokat. Megelevenedett a mesesarok
a Papíszínház meséi által.

TERVEZETT
KÖNYVTÁRI
PROGRAMJAINK :
OLVAS A TÓ
OLVASATÓ
OLVASAT Ó
MÁJUS 13.

ÁPRILIS 26.
Tüdőszűrés miatt könyvtárunk
Könyvtárunk első író-olvasó találzárva tart
kozóját izgalommal vártuk, vajon
A Magtár melletti parkban
a sok érdeklődőből hányan tudnak
kihelyezett programot kínálunk
eljönni, esetleg csak nagyon “csalá15.00 -18.00 között.
dias” lesz a hangulat?!
Folyóiratok, új könyvek bemutatáBíztunk a Pulitzer-díjas író magával
sa, gyerekeknek mesekuckó,
ragadó előadásmódjában, mely az
felnőtteknek novellafelolvasás.
idők távlatában sem kopott.
MÁJUS 16-17. 13.00-17.00
Közeli barátként lépett be hozzánk
is. Számára minden ember ismeközött a tüdőszűrés idején
rős, jó barát. Röpke pillanat alatt
a könyvtár kitelepül
közvetlen kapcsolatot alakított ki a
a Hagyományőrzők Háza udvarán
közönséggel.
az árkádok alá.
Sokan voltunk, melyet Schäffer
Folyóiratok, új könyvek
Erzsébet derűvel, humorral átszőtt
bemutatása, beiratkozási lehetőség.
személyiségénak köszönhetünk.
Az est moderátora: Kósa Gabrilla.
Szervezői: Seregley Erzsébet és Király Eszter
ORMOS GABIVAL
					
MÁJUS 27. 17.00

KENYÉRLELKE

MÉHEK NAPJA

ÁPRILIS 30.
Szombati programunk a fenntarthatóság jegyében született. Török
Tímea fergeteges vetített előadásával beavatott bennünket a méhek
titkos életébe, a méhészet rejtelmeibe. Mézkóstolás után sok új méhbarátot köszönthettünk.
A méhészeti szakkönyvek is bemutatásra kerültek.

KÉPES TUDÓSÍTÁSUNK
MÁJUS 4.
A MAI MANÓ HÁZBÓL: A BUDAJENŐN ÉLŐ
Minyó Szert Károly,
Balogh Rudolf - díjas képzőművész
50 éve Szíriában készült fotói láthatóak a PaperLab Galéria falain.
„Első tekercsek” c. kiállítás képei
június 5-ig megtekinthetőek a
Nagymező utcában.
Minyó album kölcsönözhető a
könyvtárunkban.

NYÁRI NAPKÖZIS
TÁBOROK

A HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZÁBAN
JÚNIUS 20 – 24.
Néptánc-tábor
JÚNIUS 27 – JÚLIUS 1.
DerűsNapocskák Alkotótábor1 /
Király Eszter
JÚLIUS 04 – 08.
Derűs Napocskák Alkotótábor2 /
Király Eszter
JÚLIUS 18 – 22.
Ex Libris / Olvasótábor /
Seregley E – Király E.
AUGUSZTUS 08 – 12.
Tiritarka tábor /
Polacsek Orsi, Krizsák Zsóka
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Plébániai hírek:

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

2022 NAGYBÖJT, HÚSVÉT

A

Nagyböjti időben több programot újraindíthattunk.
Ezek segítettek bennünket a kereszténység legnagyobb ünnepére való felkészülésben.
A Püspöki Kar felhívására a Budajenői Karitászcsoport
csatlakozott a „Tartós szeretet” kezdeményezéshez. Az akció
már évek óta ismétlődik a Húsvéti időben. A tartósélelmiszer
gyűjtés március 20-27. között zajlott. A speciális helyzetből
adódóan az összegyűlt élelmiszereket a Katolikus Karitász
az ukrán menekülteknek továbbította. Településünkön több
mint 150 kg tartós élelmiszer gyűlt össze, amit a népkonyhákon tudnak hasznosítani, de sok konzerv, édesség, csemege,
palackozott víz és üdítő is a csomag része lett, amit az úton
lévőknek adhattak tovább. Az adományt március 25-én szállítottuk a székesfehérvári Karitász depóba.
Karitászcsoportunk tagjának, Kósa Gabinak az ötlete
volt, hogy a március 27-i szentmise után pirogot kínál cserébe adományt várva a Kárpátaljaiak javára. Pappné Popovics
Judittal készítették el a finomságot, amiért cserébe szép ös�szegű adomány érkezett a háború sújtotta emberek számára.
Az idei húsvéti gyűjtésünket is hozzáadva a teljes összeget
a Kárpátaljai Családokért Egyesület OTP számlájára fizettük
be. Velük már évek óta kapcsolatban állunk. A válaszlevélben
biztosítottak arról, hogy az ottani karitászcsoporton keresztül a rászorulóknak juttatják el településünk adományát. Kérik az imáinkat, de azt is megírták, hogy szeretettel és imával
gondolnak minden adakozóra.
Nem feledkeztünk meg a saját rászoruló családjainkról
sem. Idén is élelmiszercsomagokat készítettünk, és adtunk
át számukra. Húsz családnak, ezen belül 18 gyermeknek szereztünk örömet.
Köszönjük a tartós élelmiszereket, az adományokat,
melyet a templomban és a templom előtti rendezvényen,
valamint a kisvállalkozásoknál kihelyezett perselyekben helyeztek el! Isten áldja meg a kedves Adományozóinkat és a
lehetőséget nyújtó vállalkozásokat!

Az utóbbi évek szokásainak megfelelően Hamvazószerda
után újra összegyűltek közösségünk tagjai, hogy felkészüljenek Krisztus szenvedéstörténetének előadására. Steiner
Márk irányításával Börcsök István, Fazakas Márta, Hargitainé Bárczy Orsolya, Hámori Róbert, Horváth Adrienn, Károlyi
Gergő, Kompp Ferencné Rózsika, Kókai Mária, Lázár Miklósné
Judit, Ormainé Taródi Mária, Reisner Ferenc, Reisner Tamás,
Tóthné Kompp Éva és Varga Lőrinc találkozott hétről hétre a
Plébánián, hogy Virágvasárnap és Nagypénteken is megszólalhasson a Passió. A próbákon és a szertartásokon való részvétel segítette a Húsvéti ünnep átélését nekünk, és reméljük,
hogy a velünk emlékező résztvevőknek is!
Jó volt a hosszú szünet után újra együtt készülődni!

Három napon lelki gyakorlatot, úgynevezett tridumot
tartott Godzsa Tamás István premontrei szerzetes atya. Április 7-8-9-én este a Szent Péter és Pál templomban tartott
szentmiséi és lelki gyakorlatos szentbeszédei segítettek az
összegyűlt híveknek a Húsvétra való készületben.
Április 9-én lelki nap vártuk a hittanos gyermekeket. A
hitoktatók történetekkel segítették a résztvevőket húsvét
üzenetének megértésében. Nem maradt el a kézműves foglalkozás sem és azok akik már voltak elsőáldozók, elvégezhették a húsvéti szentgyónásukat.
Ezen a napon még egy jelentős, hagyományos eseményre került sor. A Telki Nőikar Pergolesi: Stabat Mater című művét adta elő Bereczki Klaudia vezénylésével. A nagysikerű
koncerten dr. Holndonner-Kirst Enikő, Bakos Kornélia énekelt
szólót. Az előadást a Le Quartett vonósnégyes kísérete.

Örömmel számolunk be arról is, hogy elkészült a Budajenői Szent Péter és Szent Pál Plébániatemplom szószékének
restaurálása. A munkát Kozma Péter és Kolozsvári Gergely
restaurátor művészek végezték el Arnóth Ádám, a Pest Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal műemlék-felügyelőjének ellenőrzésével. Az elkészült munkát támogatta
Budajenő Község Önkormányzata 1.000.000 forinttal és egy
magát megnevezni nem kívánó adományozó. A fennmaradó összeget a Plébánia biztosította. A közösség és a magam
nevében is nagyon szépen köszönöm a megvalósításhoz
nyújtott támogatásokat Budai István polgármester úrnak,
a képviselőtestületi tagoknak, a magánadományozónak és
mindenkinek, aki segítette a restaurálás elkészítését.
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Tisztelt budajenői Lakosok,
kedves Nézőink!
A Buda Környéki Televízió Budaörs
és a környék lakosságának életét, kultúráját,
programjait mutatja be.
Budajenőn az alábbi
csatornahelyeken
találják meg
a helyi televíziót:

DIGI: 155
UPC: 504
Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 194
Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

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