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A

z utóbbi időben sok szó esik az önkormányzatok helyzetéről napjaink bonyolult valóságában. A 12 önkormányzatot tömörítő Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT)
tanácskozásán foglalkoztunk az orosz-ukrán háború következményeként hazánkat is súlyosan érintő energetikai kérdésekkel. A régió önkormányzatainak működését is a közeljövőben
jelentősen befolyásolja az energetikai szektor (olaj, gáz, villamos energia) árak drasztikus növekedése. Ezért közösen úgy
döntöttünk, hogy jelezzük a kormány felé a várható következményeit a településeinket érintően a működőképességünk
fenntartása vonatkozásában. Az biztos, hogy a kormány nem
fog tudni olyan mértékű támogatást nyújtani az önkormányzatoknak, hogy minden a megszokott formában folytatódjon.
Budajenőt érintően is fel kell mérnünk azokat lehetőségeket,
amivel rá tudunk állni egy takarékosabb üzemmódra. A kormányrendeletben előírt hőmérsékleti korlátozáson túl meg
fogjuk vizsgálni az elektromos és gázmérőórák mennyiségé-

Polgármester válaszol
nek indokoltságát. A ritkán látogatott helyiségekben fagyvédő szintig korlátozzuk a fűtést és a téli időszakban bezárjuk.
Azokon a helyeken, ahol lehetséges, átállunk gázfűtés helyett
fatüzelésre. Előrelátóan az óvoda kazánja úgy lett tervezve,
hogy vegyes rendszerrel gáz- és fatüzelésű üzemben is működtethető. Az óvodában be kell üzemelni a sokkal takarékosabb
mosogatógépet. A felesleges hideg-melegvíz felhasználást minimálisra kell csökkenteni. A közvilágítás takarékosabb megoldását is megvizsgáljuk. Az elmúlt években a felújítás kapcsán
részben áttértünk LED-es rendszerre, de a jelenlegi szűkös fejlesztési keretek között nem most tudunk jelentős fejlesztést
elkezdeni. Természetesen, ha pályázati lehetőségek lesznek,
akár a Magyar Falu Programban, vagy más kiírásban, arra pályázni fogunk. A Templomvölgy lakóparkban (Szőlődomb 2.) a
közvilágítást a szerződés ellenére a beruházó nem valósította
meg, ami azt jelenti, hogy jogutód jelenlegi tulajdonosoknak
kell azt megoldaniuk. Az önkormányzat évekkel ezelőtt elkészített egy napelemes elosztási tervet és ennek egy darabját
kiépítettük a Kossuth Lajos utcával párhuzamos Fő téri átjáróhoz. Az oszlopra helyezett napelemes rendszer megbízhatóan üzemel. Figyelembe véve a kormány megújuló energetikai
törekvését, ez a megoldás kifejezetten beleillik. Azon leszünk
és kezdeményezzük, hogy az új területekre napelemes közvilágítási rendszer kerüljön kiépítésre. Ebben a kérdésben a közelmúltban megalakult civil szervezetünkkel a Templomvölgy Budajenőért Egyesülettel teljes mértékben együttműködünk. Az
ehhez hasonló értékteremtő törekvéseket kifejezetten támogatjuk. Természetesen a takarékossági intézkedések kapcsán
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a közbiztonsági kérdéseket
sem. Ezért napirenden tartjuk a már előzőekben felvázolt közterületi kamerarendszer kiépítését. Az élet szinte minden területén begyűrűznek az infláció okozta magasabb árak. Ha elviselhető mértékű, ésszerűen kigazdálkodó ajánlatot kapunk,
akkor a rendszert kiépítjük. Természetesen megvárva a 2023-ra
biztosított központi normatív támogatási kereteket és a saját
bevételi lehetőségeinket. Szeretnénk megvalósítani azt az el-

képzelésünket, hogy a pályázati forrásból tervezett nagyobb
fejlesztéseken túl kisebb helyi értékeket is felújítsunk. Ilyen
többek között a faluprogramból megvalósult temető urnafal
előtti gondozatlan részen egy 6-7 állásos parkoló és gondozott
tér kialakítása. November 1-jétől az urnafalba is lehet temetni.
Halottak napjára aktuálisnak tartottuk ezt megvalósítani. A takarékossági intézkedéseken túl továbbra is fontosnak tartjuk
a falu rendezettségének fenntartását. A közintézmények környezetében, a parkokban és a köztemetőben az önkormányzat
folyamatosan elvégezteti a szükséges karbantartási munkákat, ahogyan azt Önök is tapasztalják. Ugyanez az elvárás a település többi, magántulajdonok előtti területeire is, legyen az
lakóház, pince vagy bármilyen más épület. Közterületen munkát végezni vagy bármilyen anyagot lerakni csak engedéllyel
lehet a megfizetett közterület használati díj befizetésével. A
közterület használati díj nem büntetés. Büntetés akkor van, ha
ezt bárki engedély nélkül teszi. Közterületen csak rendszámmal ellátott, üzemképes személygépkocsi parkolhat. Teherautó, munkagép, üzemképtelen jármű csak közterület használati
díj befizetése mellett teheti azt ideiglenesen, de nem tartósan.
Ezt a legtöbben tudják és így is járnak el. Miután Budajenőn
jelentős számú építkezés folyik, felhívom a vállalkozók figyelmét, hogy ezt fokozottan tartsák be. Különösen kérem, hogy
az építkezések kapcsán munkát végző munkagépek és nagy
rakományú gépjárművek közterület kímélően dolgozzanak
és közlekedjenek. A közterületben okozott mindennemű kárt
meg fogjuk téríttetni, legyen az árkok betemetése vagy útrongálás. Ezeknek a közterületeknek költséges a kiépítésük és a
karbantartásuk is. Elvárom, hogy mindenki kímélje és becsülje meg meglévő értékeinket. Az elkövetkező legalább egy év
úgy az önkormányzat, mint minden egyes lakos számára több
olyan kihívást jelent, amit már részben látunk, de véleményem
szerint lehetnek még olyanok is, amik csak ezután fognak jelentkezni. Ehhez az időszakhoz szükséges sok odafigyelés és
egymás iránti megértés és türelem.
Budai István, polgármester
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Önkormányzati tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. SZEPTEMBER 22-I
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta Budajenő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítását. A költségvetést érintő
változások tételei, valamint a tartalékkeret terhére történő átcsoportosítások jogcímenként megtekinthetők a honlapunkon
az elfogadott 9/2022. (IX.22). számú rendelet-módosításban.
A TELEPÜLÉS TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI
TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta Budajenő Község Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
16/2013. (X. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását.
A rendeletbe belekerültek a Magyar Falu Program pályázatból a
temetőben megvalósított urnafal üzemeltetésével kapcsolatos
szabályozások, mint az urnafülke, valamint az urnasírhely megváltási ideje és díja meghatározása.
Az elfogadott és megalkotott 10/2022. (IX.22) számú rendelet a
honlapunkon megtekinthető.
A TELEPÜLÉS HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT
ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA
A Képviselő-testület Budajenő Község Önkormányzatának a
helyi közművelődési feladatellátásáról alkotott új rendeletet,
amely meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának módját, formáját és
mértékét (mint pl. a közművelődési feladatok előírása, a könyvtár és egyéb kulturális közösségi rendezvényterek meghatározása, civil szervezetek tevékenységei stb.).
Az elfogadott és megalkotott 11/2022. (IX.22) számú rendelet a
honlapunkon megtekinthető.
A HÉSZ-MÓDOSÍTÁS ELŐZETES EGYEZTETÉS ÉS
PARTNERSÉGI-LAKOSSÁGI EGYEZTETÉSÉNEK LEZÁRÁSA
A Képviselő-testület megtárgyalta a HÉSZ-módosítás partnerségi-lakossági egyeztetés lezárása után a HÉSZ módosítását.
Ennek keretében Budajenő belterületének bővítését, valamint
a közterületi zöldterület eladását elutasította, a többi öt javaslatot fenntartotta és megküldte a településtervezőnek részletes
kidolgozására, valamint az állami főépítésznek állásfoglalásra.
A testületi ülés keretében hozott 39-41/2022. (IX.22) sz. határozatok megtekinthetők a honlapunkon.
DÖNTÉS A 1007/2 HRSZ INGATLANRA VONATKOZÓ
BELTERÜLETBE VONÁSÁRÓL
A Képviselő-testület döntött az 1007/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról megállapodás szerinti feltételekkel az ingatlantulajdonos kérelme és nyilatkozata alapján. Ezen szokványos
belterületbe vonási eljárás célja, hogy az adott telken a lakóház
építése megvalósulhasson. Az ezzel kapcsolatos (42/2022
(IX.22) sz. határozat megtekinthető a honlapunkon.
DÖNTÉS A 1184. HRSZ INGATLANRA VONATKOZÓ
BELTERÜLETBE VONÁSÁRÓL
A Képviselő-testület döntött az 1184 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról megállapodás szerinti feltételekkel az ingatlantulajdonos kérelme és nyilatkozata alapján.
Az eljárás célja a településen belüli zártkerti zárványok felszámolása. Az ezzel kapcsolatos (43/2022 (IX.22) sz. határozat
megtekinthető a honlapunkon.
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DÖNTÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCE
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS FEJLESZTÉSE CÍMŰ
PROJEKT PR FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
A Képviselő-testület jóváhagyta a KEHOP-2.2.2-15-2019-00150
kódszámú Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése
(ÉMO 17) projekt Kommunikációs Tervét és felhatalmazta Telki
Község Önkormányzatát, hogy teljeskörűen eljárjon a projekt
Kommunikációs feladatainak beszerzési eljárása során.
Az erről szóló 44/2022. (IX.22) sz. határozat megtekinthető a
honlapunkon.
A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2023/2024. TANÉVRE
VONATKOZÓ FELVÉTELI KÖRZETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta az Érdi Tankerületi Központ
által a Budajenői Általános Iskola 2023/2024. tanévre vonatkozó
felvételi körzethatárának kialakítására tett javaslatát.
A 45/2022. (IX.22) sz. határozat megtekinthető a honlapunkon.
DÖNTÉS BUDAJENŐÉRT KITÜNTETÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
A Képviselő-testület zárt ülés keretében döntött, hogy a 2022.
október 23-i nemzeti ünnep alkalmából Budajenőért kitüntetést
valamint elismerő oklevelet adományoz.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. OKTÓBER 07-I
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS AZ URNAFAL KÖRNYÉKÉNEK RENDEZÉSÉRŐL
ÉS PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA TÁRGYÁBAN A KIVITELEZŐ
KIVÁLASZTÁSÁRÓL
A Képviselő-testület a TESSKÁR BAU Kft-t bízta meg az urnafal
környékének rendezésére, valamint 6-7 állásos parkoló kialakítása munkálatainak elvégzésére. Az ezzel kapcsolatos 46/2022.
(X.7.) sz. határozat megtekinthető a honlapunkon.
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Látogatás a gaildorfi tutajfesztiválon

K

ét és fél év kényszerszünet után, a Covid-19 járvány enyhülésével idén végre lehetőség nyílt, hogy a testvérvárosainkkal való kapcsolatainkat újra személyes formában is
ápolhassuk. A német testvértelepülés polgármesterétől, Frank
Zimmermann úrtól meghívást kapott Budai István polgármester és egy delegációja a Gaildorfba, a hagyományosan minden év őszén megrendezésre kerülő tutajfesztiválra, ami 2022.
szeptember 9-11 között került megrendezésre.
A rendezvény pénteki megnyitóján Frank Zimmermann
polgármester úr személyesen csapolta meg az első söröshordót. A méltán híres gaildorfi sör finom íze mellett a fúvószenekari koncertek és a jó társaság együtt teremtettek hagyományos sváb hangulatot. A kint élő volt Budajenőiek közül többen
keresték fel a delegációt, érdeklődtek egykori baráti és családi
leszármazottjaik felől.
Szombat délelőtt a polgármesteri hivatal épületében
hivatalos ünnepélyes fogadásra került sor, amelyen a két
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A vendéglátók elismeréssel fogadták az Utazás a múltból című magyar és
német nyelvű könyvet, amely egy átfogó bemutatást ad
Budajenő építészeti örökségéről és az elmúlt időszak fejlesztéseiről. Mindkét fél kiemelten fontosnak tartotta a

jövőre nézve a diákcsere program újbóli felélesztését, valamint hagyományőrző kulturális együttesek helyi rendezvényeken való bemutatkozását. A magyar delegációt ezután
egy energiagazdálkodási workshopra invitálták, amelyen a
megújuló energiákra épülő számos innovatív megoldást lehetett megcsodálni. Majd megtekintettük az egykori híres
étterem (Brauhaus) helyén épülő új éttermet és lakóházakat,
amelyek terv szerint harmonikusan illeszkednek majd bele a
hagyományos sváb építészeti környezetbe. Az estét bravúros
tűzzsonglőr bemutató zárta.
Vasárnap reggel ökumenikus istentisztelet tartottak a rendezvénysátorban, majd a javuló időt kihasználva egy kellemes
tutajozásra hívták a delegációt a Kocher folyó mentén. A programsorozat méltó lezárása volt az egykori gaildorfi kastélyban
megtarott fagottkoncert, amelyen a legnagyobb sikert éppen
a magyaros tánczenét bemutató Monti csárdás remekműve
váltotta ki. Hétfő reggel Frank Zimmermann polgármester úr
és Tanja Ritter alpolgármester asszony köszönte meg részvételünket és szerencsés hazatérést kívánt a küldöttségünknek.
A gaildorfiakkal nemsokára újra találkozhattunk, mivel Budai
István polgármester meghívására a rá egy hétre megrendezésre kerülő Borünnepre meghívta a német delegációt.
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Szüret és borünnep

T

avaly már megrendezésre került a szüret és borünnep.
Az idén viszont több mint két év szünet után körünkben köszönthettük a testvértelepülések delegációit is.
Gyergyóditróból megtisztelt minket jelenlétével Puskás
Elemér polgármester és felesége, két tanácsnok kíséretében. Gaildorf-ból Günther Kubin vezetésével köszönthettük a 7 fős küldöttséget. Az időjárás nem fogadott minket
a kegyeibe, felhős-borús, viszonylag hűvös idő köszöntött
ránk. Pénteken este a Nyírettyű Zenekar közreműködésével népzenei koncert és táncház nyitotta meg a borünnepi eseményeket. A megnyitó beszédében Budai István
polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a két testvér
település delegációját. Ezután a delegációk és helyi kísérőik Bozzai Zsófia, a Bor és piac magazin főszerkesztője
összeállításában borvacsorán vettek részt az Öregház étteremben. Szombaton, a Borünnep napján Budai István polgármester fogadta a külföldi delegáció tagjait az önkormányzat tanácstermében, ahol kölcsönösen köszöntötték
egymást. Ezután megtekintettük az elmúlt két év jelentős
fejlesztéseit, az új óvodát, a Jeine Udvarházat és az iskola

bővítéseket. A delegációk a fejlesztésekről elismerően nyilatkoztak. Délben kezdődött a hagyományos szüreti felvonulás, megjelent polgármesterek és a külföldi delegációk
részvételével, ahol a töki cigány muzsikusok szolgáltatták
a zenét. A délutáni fő műsorban felléptek a Budajenői Hagyományőrző Dalkör, Budajenői-Telki Székelytársulat két
táncosa, a pátyi Henna Hastánccsoport és a budajenői
óvodások nagy sikerrel. Közben Budai István polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön a két testvértelepülés delegációját. A covid időszak alatt volt Budajenő és
Gyergyóditró testvérvárosi kapcsolatainak 20. évfordulója. Budai István polgármester Puskás Elemér polgármesternek átadta az ez alkalomból készült díszoklevelet, aki
megköszönte az oklevelet és köszöntötte a jelenlévőket.
A nap folyamán a gyerekek délelőtt a Merende Műhely, a
Figurina Bábszínház programjain, délután az Apacuka Zenekar koncertjén szórakozhattak.

Egész nap a pincesoron neves hazai és helyi borászok
borait lehetett kóstolni. Az ehhez szükséges harapnivalót a
pincesoron és a Magtárnál melegételek, sajtok, büféételek
és helyi ételkülönlegességek biztosították. Az esti felnőtt
programban fellépett Sons of Frank, Hevesi Tamás, mint
fő élőkoncert és a zenés rendezvény a Retroleum zenekar
táncos koncertjével zárult. A pincesoron a jó hangulatot
Sándor Gábor és zenész társai biztosították. Vasárnap reggel a Ditró-i küldöttség és három fő Gaildorf-i vendég hazautazott. Négy fő a Gaildorf-i küldöttségből részt vett a
vasárnapi szentmisén. Vasárnap este a Jeine Udvarház kistermében vendégül láttuk a Gaildorf-i vendégeket. Budai
István polgármester megköszönte a küldöttség részvételét és jó utat kívánt a hétfő reggeli hazautazáshoz. Günther Kubin a küldöttség vezetője megköszönte a meghívást
és a három napi színes programot.

Állatok

O

VILÁGNAPJA

któber 4-én, az Állatok világnapja alkalmából osztályunkkal egy állatsimogatással, tablókészítéssel egybekötött projekt napot tartottunk. Vetítéssel, feladatlapok
kitöltésével, a felelősségteljes állattartással kapcsolatos
gondolatok megosztásával, beszélgetéssel, jó hangulatban
töltöttük el a délelőttöt.

Pályaorientációs
nap

O

któber 4-én különböző interaktív előadások keretében
az 5-6. évfolyam izgalmas foglalkozásokkal ismerkedhetett meg. A matematikus egyetemista hallgatók logikai játékokkal tették próbára a gyerekek gondolkodását.
Az iparművész különböző anyagok, textiliák tapintásával,
gombfelvarással színesítette óráját. A marketinges a reklámok készítésének folyamatát és hatásmechanizmusát
mutatta be. A nemzetközi jogász a nemek közötti egyenjogúságra hívta fel a figyelmet. Egy teszt kitöltésével mutatta be a nők és férfiak munkaerőpiaci helyzetét egymáshoz
viszonyítva. Az asztalos a fa megmunkálásának számtalan
lehetőségét tárta elénk.
Fantasztikus délelőtt volt!
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A tizenhárom
aradi vértanúra
emlékeztünk

I

skolánkban október 6-án ünnepi megemlékezést tartottunk az 1849. októberben ezen a napon kivégzett hős
tábornokok tiszteletére. Hagyományainkhoz híven az alsósfelsős testvérosztályok osztályfőnökük segítségével, műsorral készültek egymásnak, amelyet a második órában adtak
elő. Színvonalas ünnepi összeállításukkal a gyerekek méltó
módon emlékeztek hőseinkre.

A

Barátkozó

Budajenői Általános Iskolában hagyománya van Barátkozónak nevezett alkalomnak, amikor a leendő első
osztályosok még a tanévnyitó előtt találkozhatnak egymással és a tanító nénikkel.
Ebben a tanévben 35 kisdiákot vártunk erre az alkalomra
augusztusban. Játszottunk együtt körjátékokat, fogócskát, s
egy sportvetélkedőn is részt vehettek a gyerekek.
A szabadtéri játékok és a sportolás után gyümölcs és
szörp várta a gyermekeket, szüleiket.

Természet
tudományi
szaktanterem

A

z új természettudományi szaktanteremben készült
felvételekkel betekintést nyújtunk az ott folyó munkáról. Lehetőség szerint kémia órákon és fizika órákon is
csoportokban kísérleteznek, méréseket végeznek a diákok.
A hetedik osztályosok az anyagok éghetőségét vizsgálták,
míg a nyolcadikosok a fémek és a sósav reakcióját tanulmányozták szeptemberben. Fizika órán hőmérsékletmérés volt
a tananyag a hetedikesek óráján. A gyerekekkel együtt nagyon élvezzük a korszerű környezetet, amely a színvonalas
oktatás egyik feltétele.

Mayer Zsuzsanna
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A

A SzakMÁzz Budapest
PÁLYAORIENTÁCIÓS KIÁLLÍTÁSON
jártunk

budapesti BOK csarnokban rendezték idén a középfokú intézményekben tanulható szakmák bemutatkozását, amelyre 2022. 10. 4-én délelőtt ellátogatott iskolánk
minden 7.-8. osztályos diákja és az őket kísérő 3 osztályfőnök. A helyszínen testközelből láthattuk a különféle szakmák
képviselőit munka közben, de saját ügyességüket is kipróbálhatták az arra vállalkozó diákok. Volt, aki elektromos áram-
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köröket állított össze, vajretek palántát ültetett, szárazvirág
csokrot kötött, de beülhetett a fodrászok székébe egy szép
hajfonatért, vagy kipróbálhatta a rendőri pajzsot „akció”
közben. A több száz látogató miatt hatalmas sorok alakultak
ki a legkedveltebb helyszíneken, de, ha volt kitartása, végül
minden diák megtapasztalhatta a neki fontos élményt.
Gulácsiné Kozma Sarolta, osztályfőnök 8.a

Egyszer volt, hol nem volt….

Ó

vodánkban már hagyománnyá vált, hogy megünnepeljük Benedek Elek születésnapját szeptember 30-án,
amit 2005 óta a Népmese napjának tartanak.
A nap célja, hogy a pedagógusok és a meseszerető gyerekek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
a magyar népmesék felé.
Ezen a napon óvodánk mind a hat csoportjában előtérbe került a mesélés különböző előadási módokban, alkal-

mazkodva a gyermekek életkori adottságaihoz. Előkerült a
hagyományos diafilmvetítő, a modernebb projektor. A bábparaván mögül kesztyűbábok kukucskáltak a kíváncsi tekintetekre. A nagycsoportosaink saját készítésű kiegészítőkkel
dramatizáltak mesét.
Az óvodapedagógusok idén is, mint minden évben meseelőadással készültek a Gyerekeknek.
Éhleiter Tünde, Óvodapedagógus

Itt van az ősz, itt van újra…

E

lőkerülnek a meleg ruhák, az esőkabátok és a gumicsizmák is. Megcsapja az orrunkat az őszi eső illata,
fejünkön koppan a lehullott dió, és a szőlőfürtök is már türelmetlenül várják sorsukat, hogy a szőlőtőkéről bekerüljenek
egy hatalmas kosárba, a kosárból az óvodába, majd onnan a
gyerekek kezébe.
Az óvoda hagyományaihoz híven idén szeptemberben is
a szüreti ünnephez kapcsolódó énekeken, játékokon, táncon
keresztül ismerték meg a gyerekek a szüreti mulatság még
ma is élő szokásait. A hét megkoronázásaként nagy örömmel csaptunk a szőlőszemek közé. A gyerekek segítségével
neki láttunk, hogy egyesével leszemezgessük a szőlőfürtöket. Végül az összegyűlt szőlőszemekből ízletes szőlőlevet
préseltünk közösen, az óvoda udvarán. Mivel minden csoport
a saját teraszán dolgozott, mindenki valóban ki tudta venni a
részét a munkából. Ez az óvodai esemény kiváló alkalom volt
arra, hogy a gyerekek megtanuljanak közösségben működni,
együtt tenni a sikerért. Noha az erjedési folyamatot nem vártuk be, mindenki jóízűen kortyolta a végeredményt, valódi
szőlőlevelet ittunk.
Károlyi Zsófia, Óvodapedagógus

12 | Budajenő mindennapok

Budajenő mindennapok | 12

Zenés sördélután

B

udajenő Német Nemzetiségi Önkormányzata augusztus utolsó vasárnapján zenés sördélutánra invitálta a
falu apraját nagyját, hogy egy jó korsó sör mellett együtt
élvezzük ki a nyár utolsó napsugarait. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen volt a jó hangulatot megalapozó zene,
amit a Schorokscharer Burschen zenekar szolgáltatott, és
perdített táncra sok táncoslábút. A templomtér mindig is tökéletes találkozópont volt egy kis beszélgetésre, és a Jeine
Udvarház teraszával kiegészülve a helyszín varázsa most
sem vallott kudarcot. Ez a kellemes vasárnap délután egy jó

lehetőség volt arra, hogy ott folytassuk a beszélgetést, ahol
“anno” abbahagytuk, új ismeretségek köttessenek, és hogy
még színesebbé váljon Budajenő élete. Öröm volt látni, hogy
a falu minden részéből, de még a környékbeli településekről is sokan eljöttek az eseményre. A rendezvényen kínált
sör, bor, limonádé, de még a lilahagymával megbolondított
zsíroskenyér is elfogyott, de a kedvünk megmarad. Sőt reméljük, hogy hagyományt teremtettünk és jövőre ugyanitt
találkozhatunk.
Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Kórustalálkozó

A

Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör idén is megrendezhette a Kórustalálkozót. Az összejövetelen a
Vörösvári Fiatalok Kórusa, a Tarjáni Vegyes kórus, a Táti Férfikar,
Sax László és Sax Norbert, valamint a helyi énekkar vett részt.
Bensőséges hangulatot teremtett, hogy a Magtárban
áramszünet volt, és bár a szakemberek hosszasan dolgoztak,
a találkozó mécsesek világítása mellett kezdődött hagyományosan a Magyarországi Németek Himnuszának éneklésével.
Ezután Budai István polgármester köszöntötte a megjelenteket, a kórustagokat és a vendégeket. Üdvözlő beszédében
külön szeretettel üdvözölte a vörösvári fiatalokat, akik az
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énekkarok szokásos átlag életkoránál lényegesen fiatalabbak voltak.
Elsőként a Pilisvörösvári Fiatalok Kórusa lépett a színpadra. Szaturi György vezetésével egyházi és világi dalokat
énekeltek, majd végül egy pattogós német dallal zárták
műsorukat. A fellépésük még romantikus megvilágításban
kezdődött, de a ráadás dalnál már a fények is kigyúltak, ami
még nagyobb ovációval zárta a fiatalok szereplését.
A Táti Férfikórus Fratner Imre vezetésével bor- és katonadalokat adott elő, Mekler Ferenc harmonika kíséretével. A
férfiak az asszonykórus farsangi meglepetéseként verbuválódtak, amit aztán sokévi közös dalolás követett. Céljuk fellépéseikkel és a műsor utáni dalolással a jó hangulat megteremtése. Ezt résztvevők az est végén örömmel igazolták is.
Őket a Tarjáni Vegyeskórus követte. A két kórus évtizedek
óta szoros kapcsolatban áll. A Budajenőiek utolsó meghívása
is a Covid előtt Tarjánba vezetett. Bemutatkozásukból kiderült, hogy 1980 óta énekelnek Stréli Franciska vezetésével.
Településükön rendszeresen lépnek fel, de eleget tesznek
más meghívásnak is. Évente februárban rendezik meg a
svábbált, majd a rákövetkező napon a Kórustalálkozót. Jelenleg egyesületi formában működnek. Műsorukat régi sváb
dalokból állították össze, melyet nagy sikerrel adtak elő.
Azt est meglepetése Sax László és Sax Norbert fellépése volt. Ők a családi összejöveteleken hallhatták Norbert
nagyapjától a régi sváb dalokat. Kezdetben a generációk
nem mindenben egyeztek, de ma már a nagyapa nyomdokaiba lépve a család apraja-nagyja folytatja a hagyományt.
A legfiatalabbak más meghívásnak tettek eleget, ezért nem
lehettek velünk. Vidám műsorukat, kedves előadásukat nagy
szeretettel fogadták a jelenlévők.
Utolsóként a Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör
lépett fel Sax Norbert vezetésével. A házigazdák is sváb dalo-

kat adtak elő nagy sikerrel.
A megjelent kórusok egy-egy üveg ital mellé az „Utazás
a múltból” című könyvet kapta emlékül. Budai István polgármester kiemelte, hogy a könyv a falu épített örökségét gyűjtötte össze, melynek jelentős részét az ideérkező skót bencéseknek köszönhetjük, akik a sváb közösséget telepítették be
évszázadokkal ezelőtt. A kötet magyar és német nyelven szól
az olvasóihoz.
A fellépés után Csörgő Józsefné önkormányzati képviselővel sokan megtekintették a Magtár legfelső emeletén
látható állandó kiállítást, majd bejárták a Magtár környékét
is. A résztvevő kórustagok és a vendégek nagy elismeréssel
köszönték meg a bemutatást.
A szokásoknak megfelelően finom vacsora, jó beszélgetések és vidám nótázás zárta az együttlétet.
Köszönjük Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat
és Budajenő Község Önkormányzat támogatását, és a szervezők önzetlen munkáját.
Német Hagyományőrző Dalkör
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Fő utca Fesztivál

B

udajenő az első pillanatban megdobbantja az ember szívét – elég csak egyszer végigmenni a pincesoron, befordulni a kisközön és egyszerűen csontig hatol
a felismerés: jó helyen vagyunk. (S akkor még fel se mentünk a Kápolnához, a kis elrejtett kincsekről nem is szólva..)
Fesztiválszervezőként (is) beleszerettem ebbe a környékbe és
mindazokba, akik ezt a kis falut igazi elvarázsolt szigetté teszik, olyan egyszerű és hétköznapi emberi dolgokkal, amiket
máshol egyre ritkábban látunk – kedves tekintetek, igazi ös�szemosolygások, türelem egymás felé. Nyilván azonnal azon
gondolkozik az ember, hogy itt mi mindent lehetne, men�nyi lehetőség rejtőzik egy ilyen jó fekvésű, csupa művésszel
és művészlélekkel megáldott településen – szerencsémre,
a falu egy kicsiny de lelkes csoportja is pont ilyen terveket
szövögetett, s így esett, hogy ott lehettem egy fesztivál megszületésénél.

Na de mi az a FUF?

A Fő Utca Fesztivál nem más, mint egy hagyományteremtő
kezdeményezés, ami helyi szívekben született – azzal a céllal, hogy mi magunk kicsit jobban megismerjük egymást,
Budajenőt, a múltunkat és a jelenünket. Hogy közösen alakítsuk a jövőt, a saját értékeink alapján – ahol a gyerekek a
színpadon fekve szájtátva hallgatják a Szabó-Sipos meséket,
ahol a falu kemencéje ontja magából a hamisíthatatlan Jenői Pékség védjegyével, Gabi mosolyával és kovászával készült pizzákat, ahol közösen festjük színesre a Kápolna képét.
A maroknyi lelkes szervező hosszasan tanakodott, mi
az, amit adni szeretnének, mi az, ami megvalósítható, soksok ötlet, újratervezés, mindenképpen-megoldani-akarás,
hullámhegyek és völgyek után startra készen állt a csapat
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– amiben mindent a közösség tett össze, kinyíltak a kertkapuk, mindenki betette a közösbe a saját erejét, tudását,
ki rajzolt, ki írt, ki mondott, ki sütött, van, aki fürjtojást,
más birsből készült finomságokat, megint más mézes mázosokat hozott.. s ahogy a népmesékben lenni szokott, a
legkisebb királyleány még nem sejtette mi minden akadály van előtte, nem várt fordulatok, egész heti zivatarok,
teljes utcát érintő áramleállások... - de a Fő Utca Fesztivál tartotta magát, mert tudta, hogy fontos, amit csinál.
S lám, igaza lett – igaz gyöngyszem lett: aki ellátogatott a
Hagyományörzők Házába alig látott a szemétől – és a tömegtől! Ugyanis mindenkinek fontos lett, ott termett, táncolt,
evett, beszélgetett, közelebb került – és időt töltött együtt.

S hogy ebből mi derül ki?

Hogy a szívekben lakozó ötletre igény van, hogy kíváncsiak
vagyunk egymásra, a közösségre, a találkozásra és leginkább
a kapcsolódásra. A helybélieknek, legyenek őslakosok vagy
éppencsak beköltözők, fontos, hogy megismerjék Budajenő
egységét és erejét – hiszen ebben a virtuális felé száguldó
filterezett világban mindannyiunknak szüksége van a kézzel
foghatóra, a kapaszkodóra – ezt találta meg és mutatta be
bájosan a Fő Utca Fesztivál.
Így mindenki figyeljen, mert a Kisköz Egyesület rengeteg
ötlettel és még több kedvvel készül a tavaszi fordulóra, ahol
további titkos értékek kerülnek asztalra...
Szakadáti-Póka Vanessa
Fotó: - Eördögh Lola

Meghívó
A vasárnapi ebédre szánt összeggel Ön is támogathatja a
Budajenőn élő rászoruló családokat, hogy ők is méltó módon
ünnepelhessék Szent Karácsony ünnepét.
Ha nem tud eljönni az eseményre személyesen, szívesen vesszük,
ha pénzbeli adományát a Plébánián elhelyezett perselybe teszi.
FOGYASSZUK EL EGYÜTT EZT A SZERÉNY EBÉDET!
Sok szeretettel várjuk Önt és kedves Családját!

Helyszín, időpont:
BUDAJENŐI HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA
2022. november 20.(vasárnap) 12 óra

A RENDEZVÉNYT A BUDAJENŐI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA.
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Hírek a könyvtárból
Szeptember 19-én a Szabó Ildikó Könyvtár rajz-

pályázatot hirdetett a Magyar Népmese Napja alkalmából
óvodások és kisiskolások részére. A kiírás nagy népszerűségnek örvendett, mivel összesen 71 rajz érkezett be, melyekből
ünnepélyes keretek között 10.01-én délelőtt kiállítás nyílt a
Hagyományőrzők Házában. Minden kis alkotót és családját a
megnyitó után meglepetés-program várta:
Csernik Szende székely mesemondó és lábbábos varázslatos előadását tekinthették meg, aki nem csupán kezével,
lábával, szoknyájával keltette életre a szereplőket, hanem
igaz történetek is mondott az egykori, ízes-fűszeres beszédét
örökül hagyó, 95 esztendős nagymamáról.

2022.10.01-e délutánján könyvtárunk csatlakozott a Hagyományőrzők Házában és környékén megrendezésre került 1. Fő Utca Fesztiválhoz is, mint mesehelyszín és
gesztenyefigura-alkotó sarok. A foglalkozást Seregley Erzsébet tiszteletbeli budajenői könyvtáros vezette.
2022. Október 03-07-ig az Országos Könyvtári Napok kerültek megrendezésre, minden korosztályt
megszólító programokkal. A legkisebbeknek babaolvasó, ovis
könyvtári óra az Állatok világnapja témából. Felnőtteknek
Polacsek Orsolya vers-estje és Leichman Ágnes irodalom
terapeuta csoportos foglalkozása.

Tervek a jövő évre nézve:
TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ
KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK, NEVES SZEMÉLYEK BEMUTATÁSA
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ, BESZÉLGETŐS EST FORMÁJÁBAN.

Kérem, kövessék hirdetéseinket, facebook oldalunkat:
Szabó Ildikó Könyvtár és Közösségi Tér néven!
Király Eszter könyvtáros, tel.: 0670/850-5560
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Őszi plébániai hírek
Új Egyházközségi
képviselő testület alakult

A budajenői római katolikus közösség nyáron megválasztotta az új késviselő testületet. A képviselők 2022.
szeptember 06-án gyűltek össze, hogy
megtartsák alakuló ülésüket és megválasszák a tisztségviselőket. Az összejövetel kezdetén Gábor atya közös imára
hívta a jelenlévőket, hogy munkájukhoz
Isten segítségét kérjék.
A következő öt éven át Budajenő Római Katolikus Plébániájának világi elnöke dr. Földváry Gábor, a pénztárosa Lóki
Éva és a jegyző Gera Dániel lett.

A KÉPVISELŐTESTÜLET
TAGJAI:
Budajenő: Bischof Péter, Csibi Katalin, Gera Dániel, Horváth Péter, Károlyi Gergely, Major Gábor, Merk Aladár,
Reisner Ferenc, Soltészné Haranghy Eszter, Steiner Márk, Tóthné Kompp Éva
Telki: Dr. Földváry Gábor, Eperjesi Péter, Fóris Ferenc, Holndonner Péter, KirályKorenchy Zita, Lóki Éva, Pojják László,
Solymosi Balázs, Váraljai Kristóf,
Póttagok: Homolya László, Ollár
Tamás, Solymosi Levente
AZ ALÁBBI MUNKACSOPORTOK
ALAKULTAK MEG:
–
Liturgikus
–
Hitoktatói
–
Családgondozói
–
Karitatív
–
Sajtófelelős
–
Ökomenikus
Ezen kívül a tagok megválasztották
a gazdasági gondnokokat és az építési
bizottság tagjait is.

Prohászka Ottokár
Rózsafüzér Imacsoport

Prohászka Ottokár rózsafüzér csoporttal rózsafűzért imádkozunk az üldözött keresztényekért, hazánkért, papjainkért, a betegekért, a betegek ápolóiért,
minden kedves testvérünkért és családjaikért és a békéért minden héten
szerdán este 6 órakor. Egyéb imaszándékaikat kérhetik a Szent Péter és Pál
templom kijáratánál elhelyezett dobozba bedobott cédulán is a templom nyitva tartásának idejében. Az imádsághoz
bárki csatlakozhat. Mivel október Szűz
Anya hónapja, a csoport október 19-én
Bodajkra zarándokol.

Szent Mihály nap
Este 6 órakor régi szokásoknak megfelelően idén is szentmisét mondott
Gábor atya Szent Mihálynak szentelt
Öreg templomban. Ettől a naptól Szent
György napig az esti harang 7 órakor
szólal meg.

Karitász események
2022. szeptember 10-én a Karitászcsoport összejövetelt hirdetett az
egyházközség tagjainak, aminek legfontosabb célja az együttlét, egymás
megismerése, a karitatív feladatok ismertetése, elsősorban a nyári táborral
kapcsolatos tapasztalatok megosztása.
Az alkalmat kihasználva, a Kosárlabda Szövetség munkatársának, Sárosi
Bulcsú által összeállított videó segítségével megemlékeztünk Török Kata halálának egy éves évfordulójáról, aki a csoportunk fontos tagja volt.
Mivel a Karitászcsoport a katolikus
egyház keretein belül működik, felhasználtuk az alkalmat, hogy a közösségnek
levetítsük Gábor atya elmélkedését,
amit a Covid zártság alatt Nagyhéten
osztott meg velünk a Harangok és a kereplő című videójával.
Ezután levetítettük a tábor képeit,
felelevenítve a vidám perceket, kirándulásokat, kreatív foglalkozásokat, sportos
eseményeket.
A segítőknek hála sok finom sütemény, üdítő is segítette a közösségi
együttlét örömeit.

Török Katalin
Emlékkupa

Köszönettel számolunk be arról,
hogy Török Katát a Budajenői Önkormányzat az idei búcsún poszthumusz
Díszpolgári címmel tüntette ki, aki a falu
közösségének és a mi közösségünknek is
aktív tagja volt. Az oklevelet a Kosárlabda Szövetség képviselője és budajenői
barátai vették át abban a reményben,
hogy Kata utánpótlás képzésében végzett munkáját a Szövetség megőrzi, kupáinak és érmeinek méltó helyet talál.
Ezen ígéret jegyében örömmel számolhatunk be arról, hogy október 1-jén
kosárlabda tornát rendeztek Budakeszin
kosárlabdázó gyerekeknek Kata emlékére. A győztes csapatok – lányok és fiúk
– „Kati néni kupát” vehettek át.

Szentségimádás
Horváth Péter egyházközségi kisegítő segítségével minden hétköznap
reggel 7 és fél 8 között, szerdán a reggeli szentmise után fél 8 és 8 között van
alkalom csendes imádkozásra a Szent
Péter és Pál templomban. Ezekben az
időpontokban a templom nyitva áll az
imádkozni betérők előtt.

Budajenői zarándoklat
Az idei tanévben is folytatódik a Hit
Közösséget Teremt (HKT) programsorozat. Elsőként a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 8. osztályos
diákjai voltak itt Budaörsről szeptember
27-kén. A diákok „Pilgerfahrt” -- zarándoklat gondolatiság jegyében délelőtt
a helyi történelmi, egyházi és nemzetiségi értékek megismerésével foglalkoztak. Megtekintették a Magtárat, a Mária
Útján című kiállítást, majd végigsétálva
az Ó-falu utcáin, a Pincesoron, bekukkantva az iskola udvarára a Szent Mihály
templomba látogattak el. Szent Péter és
Pál templomban Gábor atya mutatta be
templomunk gyöngyszemeit.
MA – HBO
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