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z uborkaszezon kellős közepén úgy az országos, mint
a helyi folyamatokat tekintve eseménydús második
félév elé nézünk. Országos szinten sokakat foglalkoztat az
adózás területén történt változások és az új rezsi elszámolás bevezetése. Nálunk helyi szinten is át kell gondolni, hogy
mire helyezzünk fő hangsúlyt az itt lakók közérzetének és a
meglévő értékeink megóvása érdekében. Az elkövetkezendő
időszakban jelentősebb új fejlesztések megvalósítására kevés esély van. Kisebb, a település arculatát színesítő, helyi
értékek megóvására helyezzük a hangsúlyt (díszkutak, emlékművek). Fontosnak tartjuk a biztonság fokozását, ezért
kamerákat helyezünk el a település bejáratainál, a Magtárnál, a játszótéren, a temetőben és az iskolánál. Ezt szeretnénk minél előbb megvalósítani. Csak olyan fejlesztést
indítunk el, aminek a pénzügyi forrásával teljes egészében
rendelkezünk. A Magyar Falu Program keretében a kőkerítés vonalában urnafalat építünk a temetőben. Ez is bővíti
a temetkezési lehetőségeinket. A Sport és az Akácfa utcák
felújítását befejeztük. A beruházásra 25,4 millió forintot fordítottunk. Ebből 5,4 millió forint az állami normatív támogatás és 20 millió forint saját önrész. Bízom benne, hogy ezt a
beruházást a lakók értékelik és a jövőben gondosabban odafigyelnek az út állapotának megóvására. Meg fogjuk követelni a szolgáltatóktól és a tulajdonosoktól a közúton végzett
szakszerű munkát és az eredeti állapot visszaállítását. A település teljes területén nagyobb hangsúlyt fogunk helyezni az
építési tevékenységek kapcsán a közterület megóvására es
az előírás szerinti használatára. Településképi szempontból

Polgármester válaszol
elvárjuk az építkezéseken az elvárható munkaterületi rendet.
Előfordulhat, hogy egyes építkezéseken valamilyen okból
munkálatokat tartósan nem végeznek, de ez nem jelenti azt,
hogy az anyagok rendezetlenül legyenek elhelyezve az építkezés munkaterületén.
A napokban jelentős karbantartást végeztünk a tavas
parkban. Többen jelezték, hogy a tó környezete felújításra
szorulna. Ez természetes a 3-4 év intenzív látogatás következtében. Ami nem természetes, hogy számosan vannak
olyanok, akik figyelmen kívül hagyják a park kihelyezett
házirendjét. Tilos fürdeni, tilos halakat a tóba helyezni. Tilos
a kavicsok bedobálása a tóba. Sokan vannak, akik ezt figyelmen kívül hagyják. Miért nem lehet? A kulékavics réteg védi
a tó fóliáját, ami, ha megsérül, a víz egy része elszökhet a
tóból. A halakat azért tilos a tóba helyezni, mivel az anyagcseréjük szennyezi a vizet. A tó egy mesterséges víz, és nem
a Duna és a Tisza, melyeknek a partján lehet dobálózni. A
kavics dobálásának eredményeként másodjára égett le a
szökőkútnak nevezett vízlélegeztető berendezés, aminek az
ára egymillió forint. A helyzetet még súlyosbította az, hogy a
legnagyobb melegben kellett kicserélni, amikor a legjobban
lett volna szükség a lélegeztetésre. A tó karbantartása és a
szivattyúcsere 2 millió forintba került. Ez a tó egy vízi arborétum, ami nem közterületen, hanem az önkormányzat tulaj-

donában lévő területen van. Mint ahogy az arborétumokban
sem lehet a védett fák leveleit tépni, mert komoly szankciót
von maga után, ugyanígy a tó virágait és a berendezéseit
sem lehet felelőtlenül rongálni. Ezért a lehető legrövidebb
úton kamerát helyezünk ki, és a park rongálóival a károkat
meg fogjuk térítteteni. Szűkülnek a kormányzati és az önkormányzati források és a felelőtlen emberi magatartás miatt
jelentős költséget kell fordítanunk biztonsági beruházásra.
Néhány személyt csak kényszerítő körülménnyel lehet jogszerű viselkedésre bírni.
Várhatóan a ciklus hátralévő időszakában az önkormányzat fő feladata lesz a működőképesség fenntartása. A
működőképességen belül a humán erőforrások megőrzése
kiemelet szerepet kap. Hozzáértő és a településhez lojális
alkalmazottak nélkül nem képzelhető el a hivatal szakszerű
működtetése, az óvodai nevelő munka elvárt szintű végzése,
a kulturális létesítmények fenntartása és a település belső
rendjének biztosítása. A második ilyen fontos terület a meglévő értékeink megóvása, fenntartása és karbantartása. A
település számos, az elmúlt másfél-két évtizedben felújított
épített örökséggel rendelkezik, amelyek fenntartási kiadása
jelentősen meghaladja az ezekből származó bevételeket. A
skót-bencés rendház területén levő igazgatási és oktatási
központ működtetésének jelentős része is az önkormány-
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zatra hárul, a Jeine-udvarház szintén. Helyi szabad források nemigen maradnak jelentős fejlesztésekre. Fentiekből
következik, hogy feszes és körültekintő gazdálkodást kell
folytatnunk. A lakosoktól is elvárható nagyobb odafigyelés,
és gondosság saját környezetünkre és a meglévő értékeink
megóvására. Legyünk mindannyian gazdái saját településünknek!
Néhány aktuális információt szeretnék Önökkel megosztani. Budajenő új jegyzője dr. Verhóczki Zita, aki július 04-től
dolgozik a Hivatalban. Pátyon lakik, folyamatosan ismerkedik a helyi viszonyokkal és a településsel. A Képviselő-testület döntött, hogy az óvodai- és iskolai étkeztetéssel kapcsolatosan bevezeti a Menza Pure programot. A programtól
azt várjuk, hogy rendezettebbé válik az étkezések kezelése és
csökken az adminisztráció. A szülők rugalmasabban, mobil

telefonjukról tudják az étkező gyerekeiket ki-bejelenteni és
a befizetéseket rendezni. Minden szülő augusztus folyamán
tájékoztatást kap arról, hogy hogyan és mit kell tennie. A védőnő tájékoztatott, hogy az újszülöttek száma évről évre növekszik. Míg pár éve még 20 fő körül mozgott az újszülöttek
száma, tavaly már 30 fő volt, az idén eléri a 40 főt. Ehhez még
hozzájönnek a családokkal költöző gyerekek. Egyre aktuálisabb az, hogy Budajenőre csak kifejezetten életvitel szerint
Budajenőn élő óvodásokat veszünk fel. Ugyanez vonatkozik
az iskolára is. Felvetődik a védőnői státusz egy főről kettőre
növelése.
A nyár közel fele még hátra van. Töltsük el a hátralévő
időszakot ki-ki a maga módján kellemesen! Vigyázzunk magunkra és környezetünkre!
Budai István, polgármester

Falunap és búcsú

D

r. Verhóczki Zita vagyok, 2022. július 1-jétől Budajenő jegyzője. Képesítésemet tekintve, jogász, jogszabályszerkesztő szakjogász és önkormányzati szaktanácsadó
végzettségekkel rendelkezem.

J

únius végén, Péter-Pál napjához közeledve településünk
egyik hagyományos nyárindító eseményére a „Falunap
és Búcsú” ünnepére készültünk.
A rendezvénysorozat első napján, június 24-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel a Gyergyói Fotóklub „Jel-képek”
és a Biatorbágyi Fotóklub „Gyergyó 2022” című együttes
kiállításának megnyitására került sor a Műemlék Magtár
melletti Tó-parkban és a Magtár alsó szintjén.

Pályafutásom során végig a közigazgatásban dolgoztam,
több mint 16 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezem,
melyből 14 év önkormányzati szakmai tapasztalat is egyben.
Ügyintézőként kezdtem, később osztályvezető lettem. Ezt
követően kaptam aljegyzői megbízást az önkormányzatnál,
majd hivatalvezető-helyettesi kinevezést a járási hivatalban,
ahonnét pályám visszakanyarodott az önkormányzatokhoz
és jegyzői feladatokat láttam el, legutóbb Tatabányán.

A „Jel-képek” kiállítás augusztus végéig megtekinthető!

Személyemet illetően a szakmai alázatot és hivatásszeretetet emelném ki.

Bemutatkozik Budajenő jegyzője
Jegyzőként feladatom többirányú: az önkormányzás területét tekintve egyrészt szakmailag segíteni Polgármester
Úr munkáját, másrészt szakmai segítséget nyújtani a képviselő-testület és az önkormányzat feladatellátásában. A hivatal felelősséggel dolgozó munkatársaival együtt a feladatom
továbbá a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása Budajenő lakosainak megelégedésére.

Munkám során lehetőség szerint a gyors, egyszerű és hatékony megoldásokat részesítem előnyben, azonban a jogszabályi előírásokat minden esetbe figyelembe véve, hiszen
a jogszerűség alapvető követelmény a Hivatal ügymenete
során. A Hivatal működésében mindig a nyitottságra és az
átláthatóságra fogok törekedni, a munkámat ennek szellemében kívánom végezni.

Úgy gondolom, mind a jegyző személye, mind vezetői
alkalmassága meghatározó az önkormányzat tevé
keny
ségének, valamint a polgármesteri hivatal feladatellátásá
nak színvonalában egyaránt.

Megítélésem szerint Budajenő dinamikusan fejlődik a
környező településekhez képest és a Hivatalnak ebben a fejlődést elősegítő ügyintézői magatartása is nagyon fontos,
melyben munkatársaimmal állunk az Önök rendelkezésére.
TISZTELETTEL: dr. Verhóczki Zita, jegyző
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Június 25-én, szombat délelőtt 10. oo órától a Magtár
melletti füves területen felállított ugrálóvár, népi ügyességi
játékok, arcfestés és kézműves foglalkozások várták a kisgyermekes családokat, óvodás és kisiskolás gyerekeket. A
délelőtti program az Álomzug Társulás: Az üveghegyen túl,
avagy a tengerlépő cipő előadásával ért véget.

A kiállítás résztvevőit Budai István polgármester köszöntötte, majd Tonomár Mónika (a BFE titkára) néhány
gondolattal mutatta be a két fotóklub kapcsolatát, a
kiállítás képeinek történetét, a közös alkotói gondolkodást.
Linka Ágnes előadóművész verssel, Siposhegyi Zsolt és
Takáts Máté színművészek gitár kíséretű verssel és dallal
tették teljessé a megnyitót. 19.oo órától a YEWO zenekar (fiatal színészek és zenészek) koncertjét hallhatta a közönség.

Az ünnepi program délután 3 órakor kezdődött a Hagyományőrző Dalkör műsorával. Ezt követően Budai István
polgármester úr rövid köszöntő beszédet mondott, majd
átadta a Budajenő díszpolgári címet. Ebben az évben posztumusz elismerést adományozott Török Katalinnak - Budajenő Képviselő-testülete. Az elismerő kitűntetést a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) részéről Jovián
Emese a BSC titkára, Hargitainé Bárczy Orsolya és Taródi
Mária, Kata barátai vették át.
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A délutáni programban gyerekek és fiatalok mutatták
be tánctudásukat.: Budajenő-Telki Székely társulat gyermek
tánccsoportja, a Hevesi Anna Táncakadémia növendékei és
a legkisebbek, a budajenői óvodások néptánc bemutatóját
láthattuk. A színvonalas programok között megtalálhatta
mindenki a kedvére valót. Ez után csak szórakoztató zene és
tánc következett, amelyet a Napvirág zenekar, a Zizi Labor és
Veresegyházi Asszonykórus, Roy és Ádám, valamint az Online Buli zenekar szolgáltatott.
26-án vasárnap a Szt. Péter és Pál templomban Ünnepi
szentmisével „ezüstmisével” zárult a háromnapos rendezvény. Ezen a misén köszöntöttük Gábor atyát, akit 25
évvel ezelőtt szenteltek pappá. A szentmisén a közösség
köszöntötte Gábor atyát, aki boldog mosollyal, kedves szavakkal és áldással köszönte meg a helyi közösségtől kapott
18 évnyi szeretetet. A szentmise után a jelenlévők a Jeine Udvar teraszán süteménnyel és borral ünnepeltek.
Köszönet a rendezvény gördülékeny lebonyolításáért az
önkormányzat dolgozóinak, a gondnokságnak, az óvoda
dolgozóinak és minden közreműködőnek önzetlen és fáradhatatlan segítségéért!
Csörgő Józsefné elnök, Budajenő Települési Értéktár

Ballagás

A

2021-2022-es tanév zárásaként, 2022.06.18-án szombat délelőtt ünnepélyes keretek között búcsúztattuk
a 24 fős 8. osztályunkat. Budai István Polgármester Úr méltatta a ballagóknak kívánt, hasznos munkával töltött szép
éveket. Én, mint igazgató és volt osztályfőnök a következő
gondolatokkal búcsúztam szeretett diákjainktól:
„Igazgatóként nagy megtiszteltetés és felelősség is, útra
bocsátó mondatokat adni nektek.
Egyszer Böjte Csaba ferences szerzetes mondta, hogy
az életünk olyan, mint egy marék aranypor – rendkívüli érték, rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Ha bátran és jól
használjuk, akkor kamatozni fog, de ha csak a kezünkben
tartogatjuk, akkor kipereg az ujjaink közül. Én úgy vélem,
jól kezdtétek el használni a kezetekben lévő aranyport, de

Elismerő
oklevél
az EMMI-től

A

Budajenői Általános Iskola nevelőtestülete az Emberi
Erőforrások Minisztériumának elismerésben részesült.
A rangos megtiszteltetést a kollégák a kiemelkedő szakmai
tevékenységükért kapták.
Az oklevelet 2022.06.27-én Százhalombattán az Érdi Tankerület Pedagógus Napján vettem át Rigó Katalin Tankerületi
Igazgató Asszonytól és Dudás Gábor Szakmai Igazgató Úrtól.

A verseny
figyeljetek, mert még nagyon sok van belőle: ne tartogassátok, hanem bátran és jól használjátok, mert – higgyétek el,
ha így tesztek – azt fogjátok tapasztalni, hogy a jó használattól nem csökken majd a mennyisége, hanem kamatosan
kerül vissza hozzátok.
Kedves Ballagók!
Legyetek büszkék arra a tudásra, neveltségre, szeretetre,
amit a Budajenői Általános Iskolában megszereztetek. Bővítsétek ezt a tudást folyamatosan, és használjátok a magatok
és a körülöttetek lévők hasznára. Nagy reménnyel tekintünk
rátok, hiszen néhány év múlva a Ti vállatokon fog nyugodni a
mi sorsunk is. Számítunk rátok!”
Az ünnepi beszédek után megköszöntem Budai István
Polgármester Úr egész éves támogatását, a SZISZ egész éves
támogatását.
A ballagást követően a tanév értékelése következett, ahol
elhangzott a számtalan szakmai sikerünk legjava: a megyei
és az országos döntőn elért versenyeredmények. Dicsőség
falunk a következő:

neve

típusa

Széchenyirajzpályázat

művészeti
tanulmányi
verseny

„NEMZETEMNEK művészeti
VAGYOK
tanulmányi
KATONÁJA”
verseny
rajzpályázat
természet
Herman
ismereti
Ottó
tesztverseny

A versenyen
elért
eredmények

Péter
László

1. helyezés
(2 fő),
2. helyezés,
3. helyezés

Kárpátmedencei
magyar
iskolák

Péter
László

Arany
ceruza-díj,
Ezüst
ceruza-díj

országos

Hudák
Istvánné

2. helyezés,
4. helyezés

területi
hatóköre
országos

TIT Hevesy
György
Kárpátmedencei
kémia verseny

tanulmányi

művészeti
tanulmányi
verseny

Gulácsiné
Kozma
Sarolta

11. helyezés

Bendegúz
Akadémia
NyelvÉSZ

tanulmányi

országos

Körberné
Horváth
Andrea

1. helyezés
(2 fő)

Zrínyi Ilona
matematika

tanulmányi,
internetes
verseny

országos

Mayer
Zsuzsa

7. helyezés

Bolyai
Matematika
Csapatverseny

tanulmányi

megyei

Krizsák
Erzsébet

2. helyezés

megyei

Gulácsiné
Kozma
Sarolta

3. helyezés

4. helyezés
6. helyezés

Bolyai
Természettudományi
Csapatverseny

tanulmányi

Bolyai Magyar
Csapatverseny

tanulmányi

megyei

Horváth
Szilvia

Bolyai Magyar
Csapatverseny

tanulmányi

megyei

Krizsák
Erzsébet

Zsámbékimedence kis
matematikusa
2022.
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Felkészítő

tanulmányi

területi

Vers- és
prózamondó
verseny

tanulmányi

területi

Zrínyi Ilona
matematika

tanulmányi

Dél-Pest
megyei

Mayer
Zsuzsa,
Palojtayné,
Szebeny
Mariann
Horváth
Szilvia,
Papp
Katalin

2. helyezés,
5. helyezés
(2 fő),
6. helyezés

Mayer
Zsuzsa

17. helyezés

1.helyezés,
2.helyezés,
4. helyezés

Köszönöm a kollégáim áldozatos, mindennapos nevelő
oktató munkáját. Köszönöm a nevelő oktató munkánkat segítő munkatársaink munkáját.
Köszönöm, hogy egymást segítve, megtartva egy jó
emberi és szakmai közösségben dolgozhatunk minden
budajenői iskolás gyermek érdekében.
Blaskó Szilvia intézményvezető

Látogatás a
Terror Házában

M

ájus elején látogattuk meg a budapesti Terror Háza
kiállítását a két hetedik osztály diákjaival.

A budajenői önkormányzat, Budai István polgármester
úr támogatásával, ezzel a kirándulással jutalmazta meg a
gyerekeket, akik előző év őszén az október 23-i 56’-os megemlékezéshez méltó, magas színvonalú ünnepségen szerepeltek. Köszönjük a lehetőséget!
Gulácsiné Kozma Sarolta és Kórodi Kristóf osztályfőnökök

Budajenő mindennapok | 9

Német versés prózamondó
verseny
Kirándulás

K

ét év kihagyás után idén ismét felkerekedtünk, hogy
egy napon keresztül élvezhessük az osztrák Familypark
játékbirodalmát.
Nagyon izgultunk az időjárás miatt, mivel rossz időt, és
esőt jósoltak. Viszont egész ottlétünk alatt egy csepp eső
sem esett, és az időjárás ennél jobb nem is lehetett volna.
Mivel nem voltak sokan, egymás után többször is fel lehetett
ülni a játékokra. Mindenki nagyon élvezte az egész napot, remek időt töltöttünk ott, és sok élményt szerezhettünk.

I

skolánk 2022. május. 9.-én rendezte meg a német nyelvű vers- és prózamondó versenyt. A diáktársaink lelkesen
készültek a megméretettésre. Hallottunk nagyon szép verseket, mondókákat és történeteket. Előtte már hetekkel
gyakoroltunk, készültünk a versenyre. Ahogy közeledett
az időpont egyre jobban izgultunk, de társaink, tanáraink nagyon bíztak bennünk. Sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodva ért véget a verseny. Minden résztvevőnek gratulálunk, különösen a helyezést elért diákoknak. Reméljük, hogy
jövőre is részt vehetünk ilyen programon.
Bolgár Anna 5.b

Pappné Polacsek Orsolya

A

Látogatás
a Magtárban

Bábolnán
jártunk

4. évfolyam tartotta ebben a tanévben Budajenőn a
megemlékezést az 1848-as forradalom- és szabadságharcról. A színvonalas műsorért Budajenő Község Önkormányzata egy kirándulást szervezett a két osztály részére.
Idegenvezetővel megismerhették a gyerekek a Monostori
Erődrendszert s annak múltját, s megcsodálhatták, bejárhatták a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokot. A kiránduláson sok
szép élményt szereztek. Nagyon köszönjük! ! 4. a, 4.b
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A

7. b osztállyal a Magtárban jártunk. Király Eszter vezetésével megnéztük a Kárpát-medencei nemzetiségek
zarándok és kegyhelyei című állandó kiállítást. Nagyon izgalmas, érdekes és interaktív programban volt részünk.
Köszönjük az Önkormányzatnak is ezt a különleges lehetőséget!
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Elkészült a Természettudományos
szaktanterem

2

022. május végén a Budajenői Általános Iskola egy új,
természettudományos szak tanteremmel bővült.
A természettudományok kiváló művelői tudják, hogy
ezen tárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz- igazi megismerésével a gyermekek olyan tudásra tesznek szert, ami a
további életükhöz elengedhetetlen. Ezen tárgyakat most a
speciális bútorzattal, berendezésekkel, kísérletekhez alkalmas eszközökkel és szemléltető eszközökkel, felhő alapú
táblával felszerelt szaktanteremben oktathatják kollégáink.
Iskolánkban szerencsés helyzetben vagyunk, mert az említett tantárgyakat kiváló szaktanárok tanítják, és minden nehézség ellenére teljes a szakos tanári ellátottságunk.
A humán erőforrások mellé pedig jött az emberi és anyagi támogatás: Soltész Miklós Államtitkár Úrtól, Menczer Tamás Államtitkár Úrtól, Budai István Polgármester Úrtól és a
Köznevelési Államtitkárságról. A fejlesztés szakmai támogatást kapott Rigó Katalin Érdi Tankerületi Igazgató Asszonytól.

A nevelőtestület nevében is köszönöm nagylelkűségüket, tapasztalatukat, akaratukat, hogy iskolánkat segítik,
fejlesztik és a budajenői gyermekek érdekében mindent
megtesznek!
Blaskó Szilvia intézményvezető
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Billegünk, ballagunk,
jó így körbe járni…

Gyereknap

F
J

únius eleje mindig a búcsúzásé. Búcsúzunk a nagyoktól,
búcsúzunk a kiscsoporttól, a középsőtől, mert már nagyobbak lettek a gyerekek, következő csoportba, a nagyok
iskolába lépnek. Az évzárókon ünneplőbe öltözve mutattuk
meg a családok aprajának, nagyjának kedvenc játékainkat,
dalainkat, verseinket. Közös tánccal, énekléssel egy percnyi
megállással, egymásra figyeléssel, beszélgetéssel zártuk a
2021/22-es nevelési évet. A nyárra jó pihenést, töltődést, élményekkel teli programokat kívánunk!
Vén Erika, Maci csoportos óvodapedagógus
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agyi, lufi, szappanbuborék, mezitlábas ösvény,
kincskeresés, vízi pisztolyos céllövölde, sikítós koncert. Kell ennél több egy jól kitalált Gyermeknaphoz?
Hát persze, a főszereplők, az ünnepeltek, a gyerekek!
Mondhatnánk, hogy nálunk minden nap gyermeknap
az óvodában, de ez az esemény mégis hangsúlyosabb,
nem hétköznapi. Erre törekedtünk, mi óvodapedagógusok, hogy az idei gyermeknap élményekben gazdag,
vidámsággal, meglepetésekkel teli napként kerüljön be
óvodásaink képzeletbeli emlékkönyvébe.
Vén Erika, Maci csoportos óvodapedagógus

A

Gábor atya ezüstmiséje

A

z idei Szent Péter és Pál búcsú
szentmiséje különleges
ünnep volt az Egyházközség számára, hiszen
ekkor adtunk hálát Gábor atyával együtt pappá szentelésének 25.
évfordulója alkalmából.
Szentbeszédét követően Száraz László atya
– a Központi Papnevelő
Intézet spirituálisa –
emlékezett vissza arra,
amikor Gábor atyával
először, még papnövendékként találkozott, és
az azóta eltelt évekre.
Egy 1997-es történelmi visszapillantás után
Horváth Péter világi lelkipásztori munkatárs
foglalta össze Gábor
atya elmúlt 18 évét,
amit együtt töltött velünk itt Budajenőn. Felvillantotta Gábor atya
Zsámbék-medencei
életét: az öt településen
végzett számtalan misét, esketést, keresztelőt, temetést, a hittanórákat, az első
áldozásra és a bérmálásra való felkészítéseket, személyes
beszélgetéseket, a cserkész, evezős és családi táborokat, a
közös zarándoklatokat, nyaralásokat. Soltész Miklós államtitkár úr nagy meglepetéssel szolgált: mivel Gábor atya évek
óta kapcsolatban áll a magyar válogatott focistákkal, Marco
Rossi üdvözlő levelét olvasta fel. Major Gábor az Egyházköz-

ség nevében köszöntötte Gábor atyát, aki ezután családonként, személyenként áldotta meg a jelenlévőket.
Az ünnepi szentmisét agapé követte: finom sütemények, jó borok, üdítők és még jobb beszélgetések zárták
az együttlétet.
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tavalyi tapasztalatokat követve a Karitászcsoport újra
összefogott az Egyházközség családjaival. Így közösen szerveztük meg a tábort 2022. június 20-24. között az
általános iskolásoknak.
A csapatot a templomban hétfőn reggel Gábor atya köszöntötte. Rövid bevezetőjében feladványt is adott a gyerekeknek Mozart golyót ígérve a helyes válaszért, amit a reggeli után meg is kaptak a válaszadók.
Minden évben valamilyen téma köré szervezzük a programokat. Ez alkalommal a szerzetesekről meséltünk a gyerekeknek. Hétfőn általában a szerzetesekről, azon belül a bencésekről, és a Budajenőt betelepítő skót bencésekről esett
szó. A templommal kapcsolatos élményeket a templomról
készült képekkel és Gábor atya Covid alatt készített „Harangok és a kereplő” című kisfilmjével tettük látványosabbá.
Kedden Holnapy Márton atya látogatott hozzánk a Gödöllői Premontrei Apátsághoz tartozó zsámbéki plébániáról. Elmesélte, hogyan vezetett Szent Norbert útja gazdag ifjúként
kivételezett helyzetétől a premontrei szerzetesrend alapításáig. „Contemplari et contemplata aliis tradere” „Szemlélődni és a szemlélt kincseket másoknak átadni” - a premontrei
rend ősi célja és feladata. Délután a Budakörnyéki Íjászok
és Oláh István segítségével a gyerekek kipróbálhatták az
íjászkodást.
Szerdán nagy kirándulásra indult a csapatunk. Esztergomban először a Bazilikába mentünk, ahol múzeum
pedagógus vezette körbe a gyerekeket. Aztán kisvonattal
barangoltuk be a város szép helyeit. Az ebédet a Ferences
Gimnáziumban fogyasztottuk el, amit természetesen egy
finom fagylalt is követett. A program a Duna Múzeumban
zárult, ahol az új, állandó kiállítás megtekintésével kezdtük.
A „Vízeum” felfedezése közben átfogó képet kaptunk a vízi
élővilágról, a vízzel kapcsolatos munkákról, régi vizes mesterségekről és azok fejlődéséről, a fürdőzés, úszás szokásainak változásairól, vízi közlekedésről. A vizes terepasztalnál
a gyerekek tapasztalatokat, ismereteket szereztek a vízről, a
víz tulajdonságairól, mozgásáról, halmazállapotának változásairól. Pihenésképen egy rövid rajzfilmet néztünk meg. A
múzeumpedagógiai foglalkozáson az időjáráshoz kapcsolódó szólásokat elevenítettük fel, majd az évszak és időjárás
közti fogalmakat különböztettük meg. Megismerhettünk egy
kis meteorológiai állomást is. Csapatokat alkottunk és az
adott eszközök segítségével időjárás-jelentést készítettünk.
Csütörtökön a kora délelőtti órákban a helyi tanösvényt
jártuk végig, ahol izgalmas feladatok vártak a gyerekekre. 11
óra után Osztie Balázs érkezett a Plébániára, aki kispapként
Etiópiában tartózkodott hosszabb ideig. Élményeiről, tapasztalatairól, az ottani emberek életéről, szokásairól mesélt,
amit diaképek vetítésével színesített.
Pénteken már levezető foglalkozásra került sor. Mivel sok
fiú volt a csapatban, a néptáncos terv kincskereső sétává és
társasjátékokká alakult.
A programok között kinti játékok, benti kézműves foglalkozások szórakoztatták a diákokat. Bátori Adrienn sportfoglalkozása, mártogatott gyertya és egy tized rózsafüzér készítése is kihívás volt a kisdiákoknak.
A tábort péntek este focizás, tábortűz gyújtás, és a tűz
körüli játék zárta. A gyerekektől a premontrei szerzetes,
Szent Norbert képével ellátott emléklappal búcsúztunk.
Munkánkat négy gimnazista fiú segítette, akik az önkéntes munka keretében csatlakoztak hozzánk. Köszönjük nekik

Karitásztábor
2 0 2 2 .

az egész heti lelkes együttlétet. Ők szolgálták fel a reggelit
és uzsonnát, Gyafinál elkötött ebédet szervírozták, és persze
minden játékban részt vettek. Úgy hallottuk, hogy több volt
az élmény, mint a munka. Jövőre visszavárjuk őket!
Köszönjük a támogatást az Egyházmegyének, a Budajenői Önkormányzatnak, Polgármester úrnak, a szülőknek, a
gyümölcsöt és süteményt adományozóknak, és természetesen a napi felnőtt jelenlévőknek.
A SZERVEZŐK NEVÉBEN
Hargitainé Bárczy Orsolya

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.
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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Tisztelettel meghívjuk
a település lakóit
a 2022. augusztus 20-án
tartandó

Szent István
ünnepére
Programok

• 16 órai kezdettel ünnepi szentmise az Öregtemplomnál
Polgármester ünnepi beszéde
• Újkenyér szentelése
• Budajenői óvodások műsora
• „Benned él a magyarság” című műsor
• 18 órai kezdettel Borka testvérek koncertje a  
Szent Mihály templomban
• Bartos Gyárfás büféjével és fagylalttal várjuk a megjelenteket

Budajenő Község
Önkormányzata

Szeretettel várunk mindenkit!

