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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. SZEPTEMBER 18-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ FÉLÉVI 
GAZDÁLKODÁSRÓL, DÖNTÉS 
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete megtár-
gyalta, és elfogadta a polgár-
mesternek az önkormányzat 
2014. első félévi gazdálkodá-
sáról szóló tájékoztatását, va-
lamint az ehhez kapcsolódó 
2014. évi költségvetési rendelet 
módosítását.

A HELYI ÉPÍTÉSI  
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, 
HIBAJAVÍTÁS MIATT
Saját tulajdonú telekről van szó, 
ahol tévesen 10 méteres elő-
kertet rajzoltak meg, ezt a tá-
volságot 6 méterre szükséges 
javítani a rajzon, a szabályzat 
szöveges részében helyesen 
szerepelt a távolság. Az állami 
főépítész végső szakmai véle-
ményét megadta, a tervezet el-
fogadása elleni észrevételt nem 
tett. A képviselő-testület a he-
lyi építési szabályzat módosítá-
sát elfogadta.

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉ-
SI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ  
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A településképi eljárásról szó-
ló rendeletet az év elején alkot-
ta meg a testület. Ezt követő-
en megyei szinten ellenőrizte a 
kormányhivatal az összes meg-
született ilyen típusú rendeletet, 
és talált benne néhány, jogsza-
bállyal ellentétes rendelkezést, 
ezért törvényességi felhívást in-
tézett a testület felé. Részben 
olyan, amivel nem feltétlen ér-
tettünk egyet, mind jogi értel-
mezési kérdés. Mi igyekeztünk 
közérthetőbben megfogal-
mazni a pontokat, eltérve né-
mileg a törvényi szövegtől, de 
a kormányhivatal ragaszkodik a 
pontos törvényi szövegrészhez, 

így a jogszabályban meghatá-
rozott szöveget kell alkalmaz-
nunk a rendeletünkben. Nehe-
zebben értelmezhető, viszont 
jogszerű. A településképi beje-
lentési eljárásról szóló rendelet 
módosítását a képviselő-testü-
let megtárgyalta és elfogadta.

KÖZTERÜLET- ÉS TELEPÜLÉS-
RÉSZ NEVEK MEGÁLLAPÍTÁ-
SÁRÓL, VALAMINT A  
HÁZSZÁMOZÁSRÓL SZÓLÓ  
RENDELET MEGALKOTÁSA
Az új rendelet megalkotása 
azért vált szükségessé, mert a 
jelenleg hatályos rendeletünk, 
a közterület- és településrész 
nevek megállapításáról, vala-
mint a házszámozás rendjéről 
szóló 5/2007. (IV. 26.) önkor-
mányzati rendelet a magasabb 
szintű jogszabályok megváltoz-
tatására tekintettel már nem fe-
lel meg a jogalkotási törvény-
ben foglalt követelményeknek, 
mivel a már hatályon kívül he-
lyezett Alkotmány, és a he-
lyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. felhatalma-
zásain alapul. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közterület- és tele-
pülésrész nevek megállapítá-
sáról, valamint a házszámozás 
rendjéről szóló új önkormány-
zati rendeletet megalkotta.

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS 
ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, 
VALAMINT EZEK ELMULASZ-
TÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉ-
NYEIRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA
A közterület- és településrész 
nevek megállapításáról, vala-
mint a házszámozás rendjéről 
szóló korábbi önkormányza-
ti rendeletben szabályozott til-
tott magatartásokat is ebbe a 
rendeletbe építve szankcionál-
tuk. Ennek hatályon kívül helye-
zésével és az új rendelet meg-
alkotásával szükségessé vált a 
szankcionáló rendelet módosí-
tása is. A közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló rendelet 
módosítását a képviselő testü-
let elfogadta.

DÖNTÉS KÖZMŰVESÍTÉSI 
HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy az 
1992−93 években önkormány-
zati beruházásban megvalósí-
tott csatornahálózatra történő 
rácsatlakozás esetén mente-
sül 2015. szeptember 30-áig 
a közművesítési hozzájárulás 
megfizetése alól az az ingatlan-
tulajdonos, akinek tulajdonjoga 
1992. június 15. (a beruházás 
megkezdése előtt) keletkezett, 
és az ingatlan a családi házzal 
beépített volt. 

FORGALOMTECHNIKAI  
DÖNTÉSEK
Megépült a Patak utca, az alap-
vető kötelező közúti táblák ki-
helyezése megtörtént. Az utak 
forgalmát úgy kell szabályoz-
ni, hogy a közlekedés résztve-
vői biztonságosan, gyorsan és 
zavartalanul közlekedhessenek. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
közúti közlekedés érdekében 
forgalomszabályozási döntése-
ket hozott.

NEMZETISÉGI SZAVAZAT-
SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI PÓT-
TAGOK MEGVÁLASZTÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te a választási eljárásról szó-
ló törvény alapján a Budajenői 
Német Nemzetiségi Szava-
zatszámláló Bizottság két pót-
tagját megválasztotta:
Horváthné Hauberl Marianna 
és Némethné Szabados Edit 
személyében.

A HÍD SZOCIÁLIS ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS 
BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA, VALAMINT A 
BUDAJENŐI ÓVODA KÖZÖTTI 
SZERZŐDÉS KÖTÉSE
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te jóváhagyta a HÍD Szociá-
lis és Gyermekjóléti Szolgálat 
és az Önkormányzat, valamint 
az Óvoda közötti használati és 
megbízási szerződések meg-
kötését.

BUDAJENŐI VÍZMŰVEK  
GÖRDÜLŐ TERVEINEK  
JÓVÁHAGYÁSA 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Budajenői Vízművek által be-
nyújtott gördülő fejlesztési ter-
veket (2015−2029) elfogadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. SZEPTEMBER 18-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(OKTÓBER 23.)
Budajenő Község Önkormány-
zat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a 2014. októ-
ber 23-ai nemzeti ünnep alkal-
mából Budajenőért kitüntetést 
nem adományoz.

DÖNTÉS ESETI  
TÁMOGATÁSRÓL
Budajenői rászoruló család ké-
relme alapján, beteg gyermek 
kezelésének ellátása céljából, 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
eseti támogatás odaítéléséről 
döntött.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. OKTÓBER 2-AI REND-
KÍVÜLI ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

DÖNTÉS 
SZÁNDÉKNYILATKOZATRÓL
A minőségi pálinka üzem és 
borház létrehozására együtt-
működési megállapodás meg-
kötésére irányuló szándék-
nyilatkozat jóváhagyásáról 
döntött a képviselő-testület.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. OKTÓBER 2-AI REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉRELEM 
ELBÍRÁLÁSA
A plébánia közösségi ház épí-
tési munkálataira szánt erő-
források kimerültek, a szer-
kezetkész állapot eléréséhez 
további anyagi támogatásra 
van szükség. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megtárgyalta Harkai Gá-
bor plébános úr kérelmét, és a 
munkálatokra további 2 millió 
forint biztosításáról döntött.

A nyílt jegyzőkönyv  
és a rendeletek honlapunkon 
megtekinthetők.
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Frank Zimmerman polgármes ter meg-
hívására négyfős delegáció utazott ki 

Gaildorfba Ulrick Bartenbach polgármester 
elköszönésére és Frank Zimmermann pol-
gármester beiktatására. A delegáció tagjai 
voltak a polgármester, Kompp György és 
Püspök István képviselők, valamint Kozma 
Éva Petra tanárnő, tolmács. A küldöttsé-
get Zimmermann polgármester és Günt-
her Kubin alpolgármester fogadták. Az esti 
találkozón részt vett több, a testvérvárosi 
kapcsolatban szerepet játszó gaildorfi pol-
gár, köztük Lack Miska bácsi és felesége 
is. Másnap a polgármester úr és élettársa, 
valamint Günther Kubin alpolgármester tár-
saságában ellátogattunk Weikersheimbe, 
megnézni a teljesen épen maradt és felújí-
tott XVI. századi grófi kastélyt, ahol Mária 
Terézia Habsburg-királynő unokahúga is élt. 
A hivatalos esti programon elköszöntek a 
gaildorfiak és a meghívott hivatalos vendé-
gek Ulrick Bartenbach polgármester úrtól, 
és köszöntötték Frank Zimmerman polgár-
mester urat, aki letette a hivatali esküt. Budai 
István polgármester elköszönt Bartenbach 
polgármester úrtól, és − ha az egészség 

úgy engedi − meghívását fenntartja Buda-
jenőre.  Gratulált Zimmerman polgármester 
úrnak, és további baráti együttműködést 
ajánlott fel Gaildorf és Budajenő között az 
elkövetkezendő évekre, különös hangsúlyt 
fektetve a fiatalok és az egyesületek együtt-
működésére. Végül ajándékot nyújtott át 
Bartenbach és Zimmerman polgármester 
uraknak és a rendezvényre meghívott Ralf 

Eggert volt Gaildorfi polgármesternek, je-
lenleg Claw város polgármesterének, akivel 
a leghosszabb ideig működött együtt tele-
püléseink baráti együttműködésén. A hiva-
talos rendezvény után másnap reggel a kül-
döttséget Günther Kubin alpolgármester úr 
búcsúztatta. A baráti hangulatban eltöltött 
rövid látogatás után a delegáció szerencsé-
sen hazaért Budajenőre. 

Polgármester elköszönés és beiktatás 

Gaildorfban
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Az előző évekhez hasonlóan az idei esz-
tendőben is megrendeztük a Buda-

jenői Szüret és Borünnepet. Szeptember 
20-án kivételes, ragyogó időjárásban volt 
részünk, amely megalapozta az egész na-
pos ünnep hangulatát. A neves vendég-
borászatok mellett az korábbi évekhez 
hasonlóan a környékbeli kézművesek és 
kulturális csoportok is lehetőséget kaptak 
a bemutatkozásra. Hild János-díjas tele-
pülésünk műemlékeit a kulturális örökség 
napjai keretében ismerhette meg a hoz-
zánk ellátogató vendég.

A felújított pincesoron pannonhal-
mi, neszmélyi, szekszárdi, villányi, egri és 

tokaji pincészetek kínálták finomabbnál 
finomabb boraikat. A Etyek-Budai, mond-
hatni hazai borvidéket a Nyakas pince, va-
lamint a Pátyi Borért Társaság képviselte. 
A pincesorral szemben kaptak ismét he-
lyet a környékbeli kézművesek és őster-
melők, akik portékáikkal méltán emelték 
a rendezvény színvonalát. Az evés-iváshoz 
a kellemes szüreti hangulatot hagyomá-
nyosan a töki cigányzenekar biztosította. 
A Kossuth Lajos utcai szüreti lovas fel-
vonulás az ünnep egyik leglátványosabb 
eseménye, amelyen idén is örömmel vet-
tek részt a környékbeli polgármesterek. 
Színes ruhájukban felvonultak a helyi és 

SZÜRET ÉS BOR-  
      ÜNNEP



vendég hagyományőrző csoportok. Mi-
közben a szőlőpréselés és a borkészítés 
fárasztó műveleteivel ismerkedhettek a 
nagyobbak, addig a kisebbek a budakeszi 
HÍD Családsegítő Szolgálat és a Topi Sár-
kány Játszóház színes és ötletes gyermek 
kézműves foglalkozásain vehettek részt. 
A délelőtt folyamán a templom előtti 
buszöbölben feszült tekintetek közepette 
tartottak bemutatót a Budajenői Kempo 
Klub harcosai. A kosaras körhinta és a 
Népi Játékpark pedig egész napos szó-
rakozást biztosított kicsiknek és az őket 
kísérő szülőknek egyaránt.

Két, rendkívül színvonalas kiállítással is 
büszkélkedhettünk ezen a borünnepen. 
Egész nap látogatható volt Jandó Zsuzsa−
Bozzai Attila−Bozzai Zsófia fotókiállítása 
Hangulatok és fények Andalúziából cím-
mel az Általános Iskolában. Az önkormány-
zat Kis Zenedei termében kapott helyet a 
Budajenői Kézimunkakör, valamint Hegyal-
jai Tünde nemezkészítő és tanítványai im-
máron a IV. Kézzel-szívvel című kiállítása.

A színpadon a kulturális programot 
Budai István polgármester ünnepi kö-
szöntőjével nyitotta meg. A délután vidám 
hangulatát a hagyományőrző csoportok 
színvonalas műsora garantálta. Vendégünk 
volt a Teveli néptánccsoport, akik bukovi-
nai székely táncaikkal belopták magukat 
a közönség szívébe, és kellő hangulatot 
teremtettek a további mulatozáshoz. A 
műsort színesítette a Budakesziről érke-

zett Tarkabarka-kunterbunt tánccsoport 
is, akik sváb táncokkal arattak nagy sikert a 
publikum körében. A gyerekeknek kedves-
kedtek a Palinta Társulat előadói a szüret 
jegyében megtartott nívós koncertjükkel. 
Az esti program Zséda élő koncertjével 
kezdődött, amely Badár Sándor rekesziz-
mokat dolgoztató előadásával folytató-
dott. Az esti utcabál vidám hangulatáról a 
Casino Black zenekar örökzöld rock’n’ roll 
slágerekkel gondoskodott.

Köszönet illeti a pincetulajdonosokat, 
akik évről évre helyet adnak a hozzánk lá-
togató borászoknak, és a háttérben dolgo-
zó minden kedves segítőnek. Ne feledjék, 
jövőre is szeretettel várjuk Önöket ugyanitt 
a Budajenői Szüret és Borünnepen!

Budajenő Község Önkormányzata
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2014. szeptember 13-án a Budajenői 
Német Nemzetiségi Önkormányzat kó-

rustalálkozót rendezett. Budakeszi, Mária-
halom, Tarján és Törökbálint sváb énekesei 
jöttek el hozzánk. A Német Hagyományőr-
ző Dalkör tagjaiként nagy izgalommal vár-
tuk a vendégeket. Már reggel összegyűl-
tünk a Művelődési Házban, berendeztük a 
nagytermet, terítettünk, rendeztük a süte-
ményeket. Két órától érkeztek a meghívot-
tak. A kórusokat először Buchoffer Ferenc, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, majd Budai István polgármester úr 
köszöntötte. A csapatok egymás után lép-
tek a színpadra településüknek megfelelő 
viseletben, színvonalasabbnál színvonala-
sabb műsorokkal. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a mi kórusunk előadása is nagy 

sikert aratott.

Buchoffer Ferenc és segítőinek kö-
szönhetően a színpadon elhangzott da-
lok után a fehér asztal mellett, örömének-
léssel tarkított kellemes beszélgetésnek 
lehettünk részesei. A rendezvény az esti 
órákig tartott.

KórusTALÁLKOZÓ



Budajenő mindennapok | 9

Szeptember 19-én a Budajenői Általános 
Iskola 5. a és 5. b osztályos tanulói Orsi 

néni, Kristóf és Gyuri bácsi kíséretével ellá-
togattak a Nagy sportágválasztó nevezetű 
rendezvényre. Ezen a programon ki lehe-
tett próbálni több mint 100 sportágat. A 
gyerekek közül többen is döntöttek úgy, 
hogy járni fognak a kipróbált sportokra 
(Bődy Csenge 5. b).

A közel 107 sportág bőven adott lehe-
tőséget a válogatásra. Mindenki megtalál-
hatta a kedvére valót, ahol megmérethette 
magát, és szakavatott edzőkkel a gyakor-
latban is kipróbálhatta a sportok kaval-
kádját. Az időjárás is kedvező volt, hiszen 
verőfényes napsütésben lehetőségük volt 
a gyerekeknek nyílt edzés keretein belül 
a küzdősport területén, a judo sportágnál 
Hadfi Dániellel, az ökölvívás területen pe-
dig Erdei Zsolttal együtt edzeni. A labda-
játékok közül is igen nagy volt a választék:  
a labdarúgás, akrobatikus kosárlabda, ko-
sárlabda vagy a szellemi sportágak: egy kis 
agytorna, mint a sakk, gó, bridzs, sportpo-

harak;  a testi feltöltődés területén a jóga 
vagy éppen az egyik közkedvelt helyszí-
nünk, a versenyhorgászat, ahol megállás 
nélkül a sok ezer gyermekre várt a peca-
bot. A focipályán felállították a legújabb 
sportág, a teqball pályáját, ami az asztali-
tenisz + labdarúgás keveréke, és magyar 
találmányként először mutatkozott be a 
rendezvényen. Tovább sorolhatnám az ér-
dekesebbnél érdekesebb, kedveltebbnél 
kedveltebb sportágakat: sportlövészet, íjá-

szat, biliárd, rögbi, esések iskolája, zumba . 
A gyerekek sportélményekben gazda-

gon és kipirosodott arccal hagyták el a 
Merkapt Sportközpontot.

Schultüte
Az iskola nevében szeretnénk kö-

szönetet mondani Bartos Gyár-
fásnak és Vajda Sándornak, hogy a 
tőlük ajándékba kapott finomságok-
kal, rostos üdítővel, nápolyival, csoko-
ládéval meg tudtuk tölteni elsőseink 
„Schultüte”-it, melyekkel még hívo-
gatóbbá tehettük az iskola padjait, 
amikor először léptek be az aprósá-
gok a leendő osztálytermükbe.

Az elsős osztályfőnökök

    Nyelvparádé
Szeptember 12-én a 8. osztályosok lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek 

a nyelvtanulási lehetőségek vásárán, a Millenárison megrendezett Nyelvparádén. 
A színes kavalkádban megismerkedhettek a különféle nyelviskolákkal, nyelvvizsgák-
kal, nyelvkönyvekkel és egyéb nyelvtanulási módszerekkel. Érdekes előadásokon 
vehettek rész, és próbanyelvvizsgát is tehettek. Sok élménnyel, tapasztalattal és 
ajándékkal tértek haza, és megbizonyosodhattak róla, milyen fontos a mai világban 
a nyelvtanulás.

Pappné Polacsek Orsolya, némettanár

Mit sportoljunk?
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   ALCSÚTI 
   ARBORÉTUM
Szeptember 24-én, szerdán a két 4. osztály ellátogatott az alcsúti arbo-

rétumba. Az „időjósok” a hét leghidegebb napjaként említették ezt a 
napot, ám kegyes volt hozzánk a sors, és egy gyönyörű napos délelőttöt 
élhettünk át.

Ez a gyönyörű erdős terület, mely József nádor birtoka volt, a mai 
látogatókat is elrepíti a régmúltba. Rengeteg értékes  és szép növény-
nyel találkozhattunk, szakvezetőnk segítségével minden érdekességről 
tudomást szereztünk. Láttunk vérbükkfát, selyemfenyőt, orgonalevelű 
szivarfát, ginkgo biloba fát, platánt, és még mocsári ciprust is, melyet 
légző gyökerei tettek igazán érdekessé.

Bemászhattunk és átsétálhattunk egy akácfán, majd egy óriástuja 
lombjain pihentünk meg. Az igazán maradandó élményt a Medveház 
jelentette, amit kipróbálhattunk, egy kicsit fogvatartott medvének érez-
hettük magunkat egy igazi „medvelakosztályban”.

4. osztályosok osztályfőnökei

Mire használjuk 
az internetet
2014. szeptember 24-én Szödényi Zita rendőr 

főhadnagy előadást tartott az internet előnyei-
ről és veszélyeiről a 6–8. évfolyamnak.

A hatodikosok írták:
„Azt tanultam belőle, hogy ne beszélgessünk az 
interneten ismeretlen emberekkel, de ha már 
beszélünk vele, ne adjunk ki magunkról infor-
mációt, és vigyázzunk, milyen képet töltünk fel 
magunkról. Ugyanis képeinket különféle interne-
tes oldalakra rakhatják fel. A jelszavunkat pedig 
ne áruljuk el senkinek, mert az illető visszaélhet 
vele. Kávézókban ne nézzük meg az e-mailünket, 
ugyanis feltörhetik a fiókunkat.”

„Közösségi oldalakon ne posztoljunk ki, hogy 
nem vagyunk otthon!”

„Jó volt a rendőröket megismerni.”

„Szerintem ez azért volt jó, mert aki számítógé-
pezik, annak nagyon hasznos lehet, hogy mire 
figyeljen.”

„Azt tanultam belőle, hogy az internettel nagyon 
kell vigyázni!”

„Úgy beszéltek a rendőrök, hogy közben nem 
unatkoztunk, és a fejünkben maradt az előadás 
anyaga.”
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Szeptember 1. – Az új tanév kezdete
Az iskola- és óvodakezdés napja, ekkor 

kezdődik az új nevelési év.
Szeptember elsején a Budajenői Óvo-

dában is megkezdődött a kiscsoportosok 
beszoktatása. Hétről hétre érkeznek a gye-
rekek a Misi Mókus csoportba. Néhányuk 
szeme még a könnytől csillog reggelente, 
de sok nevetős tekintetekkel is találkozha-

tunk. Törekszünk arra, hogy a gyerekeket 
az óvodában érzelmi biztonság, ottho-
nosság, derűs, kiegyensúlyozott légkör 
vegye körül. Biztosítjuk, hogy a szülők és 
a gyerekek megismerhessék az óvodában 
a felnőtteket, a gyerekeket, a helyiségeket, 
az ovis jelüket. Célunk, hogy minden kis-
csoportos örömmel érkezzen óvodába.

Szeptember 8. – Mária napja vagy Kisasszony napja
„Mi jó, mi jó,
érik a dió!”

Fecskehajtó kisasszonynak is nevezik, e 
naptól kezdve indulnak útnak a fecskék 

és a vándormadarak. Sok helyen a dióve-
rés napja. A gazdák egy hosszú bot segít-
ségével verték le a fák ágairól a termést.

Az óvodában már hagyománnyá vált 
dióünnepre készülve, sétáink során mi is 
összegyűjtjük kosarainkba a földre lehul-
lott diót és más őszi terméseket, makkot, 
gesztenyét.

Óvodánk két csoportja egy-egy csa-
ládnál járt diót verni, melyről a vendégül 
látó szülők írtak néhány gondolatot:

DE JÓ A DIÓ….
Ha szeptember, akkor diószedés. Egy 

szép őszi napon elindult a Pillangó cso-
port a kertünk bölcs, öreg uralkodójának, 
a diófának magasan és szélesen elterülő 
koronája alá diót gyűjteni. Volt, aki kosár-
kával, volt, aki szatyorral, de volt, aki csak 
a kabátkájának üres zsebével ért oda a 
kert közepén álló diófához.

A gyerekek nagy lelkesedéssel és 
gyors szedegetéssel szinte pillanatok 
alatt összegyűjtötték a fáról lepotyogott 
terméseket, majd kezdődhetett a kert 
többi részének elfoglalása és egy önfe-
ledt játék az udvaron.

Fújtunk buborékokat, gurítottunk diót, 

rajzoltunk a falra, szaladgáltunk, mászó-
káztunk, hintáztunk, motoroztunk, és per-
sze nagy élményt nyújtott a trambulinban 
való ugrálás is, ahol Barbara óvó néni vi-
gyázott a kicsikre.

Miután a kellemes gyerekzsivaj elcsen-
desült, kezdetét vehette a frissen sütött 
sajtos rúd és a túrós pite elfogyasztása.

Az elfáradt, de kipirult arcú gyerekek 
ezután az összeszedett dióval visszasétál-
tak az óvodába.

Kellemesen telt el a délelőtt és jó volt 
látni, hogy gyermekeink mostanra egy 
igazán jó „kisközépsős” csapattá váltak, 
ahol sokan barátokra is találtak már.

Egy Anyuka

Szeptember 

Szent Mihály hava
„Szeptember ber-ber-ber,
gyümölcsöt hoz, jó ember!”
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Egyik nap a kislányom egy kérdéssel jött 
haza az óvodából, amit szokás szerint 

helyettem már meg is válaszolt: Anya, 
Erika néni kérte tőlünk, hogy kérdezzük 
meg, van-e diófánk. Ugye van, Anya, és 
eljöhet hozzánk a csoport diószedésre? 
Légysziiii! Hát így történt, hogy egy kedd 
délelőtt vendégül láttuk az óvoda nagy-
csoportját, a Bambi csoportot. Az időjá-
rás is kegyes volt hozzánk, a sok eső után 
végre kisütött a nap, diószedéshez töké-
letes volt az idő. Már messziről hallottuk, 
hogy érkezik a kis csapat! A kapuban 

megálltak és nagycsoportosokhoz illően 
hangosan köszöntek. Izgatottan várakoz-
tak, kezükben a kis kosarakkal, munkára 
készen. Nem telt bele 10 perc és két nagy 
vödör diót össze is szedtek, nem maradt 
egy szem sem a fa alatt! A nagy munká-
ban mindenki megéhezett, megszomja-
zott, jól esett a házi muffin, almalé. Per-
sze a játékból sem akart kimaradni senki 
sem. Megtelt az ugráló, a fiúk ostrom alá 
vették  „Budajenő várát”. A tó lakóival, 
az aranyhalakkal, békákkal és a két tek-
nőssel, Szandrával és Jázminnal minden-

ki meg akart ismerkedni. A két vizslánk, 
Bodza és Mazsola sem panaszkodtak az-
nap: sok szeretetet és simogatást kaptak 
a gyerekektől. Gyorsan elszaladt a másfél 
óra! A bambisok még énekeltek egyet, 
így köszönték meg a vendéglátást, majd 
párokba rendeződve visszaindultak az 
óvodába. Számomra a legnagyobb öröm 
volt a következő napokban az öltöző falát 
díszítő rajzokat nézegetni, melyek mind 
ezt az élményekben gazdag délelőttöt 
örökítették meg.

Gerlei Gyöngyvér

Szőlőszüret
„Szőlő érik, vessző hajlik,
levele sárgul, víg nesz hallik.”

A szüret mindig is fontos, jeles napnak 
számított az emberek életében, hiszen 

ilyenkor tudták leszüretelni az egész éves 
munkájuk gyümölcsét. A szüret végén fel-
vonulásokat, szüreti bálokat is tartottak, 
mely hagyományt Budajenőn a mai napig 
évről évre életre hívunk.

A két nagyobb csoport felkerekedett, 
hogy besegítsen a határban zajló szüreti 
munkálatokba. A gyerekek ámulva figyel-
ték, hogyan szedik a szőlőt ládákba, me-
lyeket aztán teherautókra pakolnak, hogy 
tovább szállítsák és feldolgozzák.

A kis kosarak hamar megteltek az édes 
gyümölccsel, de a pocakok sem maradtak 
üresen a délelőtt végére.

Az óvodában aztán mi is feldolgoztuk 
a szőlőt. Sajnos az esős idő miatt csak a 
gyümölcscentrifugán préselhettünk, de a 
végeredmény ugyanúgy ízletes, mézédes 
must lett, ami az utolsó cseppig elfogyott.

Szeptember 29. 

– Mihály-
nap

A Szent- Mihály-na-
pi vásárok, a kiforrt 

újbor és az őszi munkák 
utáni megpihenés napja.

A néphagyomány sze-
rint ezt a napot a gaz-
dasági év fordulójaként 
tartották számon. Ezen a 
napon kezdődött a kuko-
ricatörés.

Ettől a naptól kezdve 
hidegebbre fordul az idő, 
megszakad a fű gyökere, 
megszűnik a mézelés, a 
halak a víz fenekére hú-
zódnak, kezdetét veszi az 
őszi vetés, megforr az új-
bor. Sok helyütt e napon 
vásárokat tartottak.
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A környezettudatosságra nevelésnek és 
a szemléletformálásnak alapvető sze-

repe van a világ környezeti problémáinak 
megoldásában, ezt pedig nem lehet elég 
korán elkezdeni. Ebből kiindulva a Budaje-
nő Általános Iskola a Szülői Szervezet aktív 
közreműködésével több programot is elin-
dított, illetve tervez az idei tanévben.

Elsőként 2014 tavaszán hirdettünk hul-
ladékgyűjtő verseny, ahol papírhulladé-
kot és PET palackokat hoztak a gyerekek 
szüleik segítségével. Az akció 
olyannyira sikeres volt, hogy 
az eredetileg optimistán meg-
célzott 5 tonna papír három-
szorosa gyűlt végül össze, a 
hulladékot megvásárló Depó-
nia Kft.-nek pedig két új kon-
ténert is ki kellett szállítania a  
gyűjtés során.

A Magtárnál minden reg-
gel és délután türelmesen 
álltak sorban a gyerekek szü-
leikkel. Sokszor nem tudtuk 
eldönteni, hogy az ajtóra nap 
mint nap kiragasztott friss részeredménye-
ket a versenyszellemtől lázas apukák vagy 
az extra osztálykirándulásra hajtó gyerekek 
nézik-e izgatottabban. Kifejezetten vicces 
volt, amikor öltönyös úriemberek számol-
gatták okos telefonon, hogy hány kg pa-
pírt kell még az irodában összegyűjteniük 
a gyerekeinek ahhoz, hogy ismét az ő osz-
tályuk legyen az első helyen.

Természetesen a gyerekek maguk is na-
gyon aktívnak bizonyultak: volt, aki a nem-
régiben beköltöző házakból kérte el szállí-
tó dobozokat, volt, aki a kisboltban tetette 
félre a csomagolóanyagot. Akadt olyan is, 
aki előzetesen szórólapokat dobált be a sa-
ját környékén, hogy mikor megy házak elé 
kikészített papírért, de néhányan csak úgy 
szimplán körbejárták a Fő utcát, és több 
házhoz is becsöngetett.

A verseny győztes osztályainak tanítás-
mentes iskolai nap, fagyizás, illetve torta 

volt a meghirdetett nyeremény, de a gye-
rekek annyira lelkesek és ügyesek voltak, 
hogy a Szülői Szervezet végül plusz 6 kü-
löndíjat is kiosztott. Külön öröm volt néz-
ni, hogy a gyerekek nem csak a várható 
nyereményért voltak lelkesek, hanem azt 
a plakátot is figyelmesen nézegették, amit 
az összegyűjtött hulladékok újrahasznosí-
tásának környezeti nyereségéről állítottunk 
össze. Boldogan kérdezték tőlem a folyo-
són: Tényleg 257 db fát mentettünk meg 
a kivágástól?

Az őszi szünet után, azaz a november 
3−7. között immáron az óvodával együtt-
működésben szeretnénk az akciót újra 

meghirdetni. A tavaszi sikereinken felbuz-
dulva talán meg merjük célozni a 20 ton-
na papír összegyűjtését is. Ehhez azonban 
szükségünk lenne a falu egyéb lakosainak 
aktív segítségére is. A tavaszi gyűjtésen 
összesen csak egy néni (sajnos a nevét el-
felejtettem megkérdezni!) hozott nekünk a 
kis kocsiján papírhulladékot a Magtárhoz, 
reméljük, ez alkalommal többen lesznek, 
akik segítenek az alapítványi bankszámlánk 
szaporításában, és nem kevésbé fontos: jó 
példával járnak elöl a budajenői gyerekek 
előtt.

Hajrá, ezúttal célozzuk meg együtt a 20 
tonna papírt!

Szemléletformálással 
a tiszta környezetért,
avagy amikor a gyerekek járnak jó példával a felnőttek előtt...

MÉLTÓN EMLÉKEZZÜNK HALOTTAINKRA!
A hagyományokhoz híven 2014. október 25-én, szombaton,  

800 órától 1200 óráig temetőtakarítást szervezünk az Öregtemetőben.

Minden dolgos kézre számítunk!

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat



Előzetesen engedjék meg, hogy 
akik esetleg nem hallottak ró-

lunk, bemutatkozzunk. A Nőklub 
1990-ben alakult meg Öreg István-
né vezetésével. Elköltözése után 
1996-tól a mai napig vezetem a 
klubot. A csapat tagjainak többsé-
ge ugyan már nem harmincéves, 
de a település rendezvényein min-
dig ott vannak, és kiveszik részüket 
a szervezésből, de legfőképpen az 
ezzel járó munkából. Minden évben 
elmegyünk egy 2−3 napos kirándu-
lásra a jól végzett munka elismeré-
seként. Vannak szponzoraink, akik-
nek ezúton szeretném megköszönni 
nagylelkű támogatásukat. Azonkí-
vül pártoló tagságunk is van, akik 
ugyanúgy tagdíjat fizetnek, mint a 
tagok, ők rendszeresen részt vesz-
nek a kirándulásainkon. Általában 
családias, jó hangulatban telik ez 
a néhány nap. Most a célállomás a 
Szelidi-tó volt. Ezen kívül elmentünk 
Dunapatajra, Hajósra, Kalocsára. 
Sok látványosságban és szép élmé-
nyekben volt részünk, amit a zsám-
béki lakosú pártolótagunk, Bechtold 
János, a társaság örökös hangulat-
felelőse versbe is foglalt.

Nőklub kirándulás
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Egy kirándulás margójára
Volt egy kis izgalom az autóbuszra várva,
de mire összegyűltünk, megoldódott egy-két telefonra.
Elindultunk, helyére került minden csomag, táska,
rövid szakasz megtéte után előkerült a jó pálinka.

Jó tempóban, hangulatban, értünk az első állomásra,
Dunapataj történetét áhítattal meghallgatva.
Volt ott a városban le és föl, ez talán hegység?
Á, dehogy csupán hét méter a szintkülönbség.

Estére térve, fáradtan száll le a sok utazó,
várt minket a Holdfény Camping és a Szelidi-tó.
Ki-ki elfoglalta a neki rendelt szobáját,
a többség a szúnyogokkal vívta meg csatáját.

Reggel megérkezett a tanyasi ekhós szekér,
két kocsi, négy ló, így mindenki felfér.
Elénk tárult egy gyönyörű, de másik világ,
pásztoremberek, rackák, szürkék, vad paripák.

Egyszerű emberek, mindennapos, nehéz feladatok,
mégsem acsarkodnak, nem okoznak egymásnak gondot.
Több embert kéne ide naponta elvinni, otthagyni,
ismerjék meg a tisztességet, tanulják meg egymást 
 (újból) szeretni!

Kalocsa és Hajós az érsekek birodalma,
több tízezres könytár, a nagy tudás központja.
Kastély, mely ma már ismét felújítva,
a régi időkben rendelt szerepét szolgálja.

Szemünk csapongott jobbra, balra, a számunkra ismert,
de a sokáig félremagyarázott történelmet falta.
Álltunk a nagy MAGYARORSZÁG térképe előtt,
testünk megsemmisült, szívünk kitárult,
szemünket becsukva boldogan örökbefogadtuk ŐT !

Hajós pincéi, mind lakatra zárva,
csak egy akadt, mely ajtaját számunkra kitárta.
Ízleltük a helyi borokat, vöröset, fehéret,
de nem vallott szégyent az sem, melyet Budajenőn érleltek!

Még egy kis séta, búcsút intünk a Dunának,
minket még jövőre más szép tájak is várnak.
Sok szép élmény, maradandó emlékek,
testvéri szeretet, KÖSZÖNET érte mindenkinek!!!

A BUDAJENŐI NŐKLUB minden tagjának, segítőjé-
nek, pártolójának köszönöm az eddigi tevékenységet, 
és továbbra is számítok támogatásukra!

Püspök Istvánné
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Szent Erzsébet idén 
is krumpli ebédre 
hív
A burgonya egészséges, laktató, az ősz és tél egyik elmarad-

hatatlan tápláléka. Jó társaságban és egy nemes cél szolgá-
latában pedig egyenesen fejedelmi étel!

A Budajenői Karitászcsoport idén ősszel is megrendezi a ha-
gyományos krumpli ebédet. Ha valaki még nem tudná: külföldi 
protestáns gyülekezetek kezdeményezését követve az év egy 
vasárnapján a családi ebédre szánt összeget a környezetünkben 
élő szegények javára ajánljuk fel, helyette pedig az adakozók kö-
zös étkezésen vesznek részt, amin a menü főtt krumpli. 

A szegények támogatójaként közismert Szent Erzsébet emlé-
kére tehát november 16-án vasárnap 12.00 órai kezdettel idén is 
lemondhatunk a húslevesről, rántott húsról és a finom rétesről, 
de sokan tudják már, hogy ez a közös ebéd a művelődési ház-
ban még finomabb lesz. Mert bármilyen egyszerű alapanyagból 
jót ehetünk, ha közben mód nyílik egy kiadós beszélgetésre a 
falu és a nagyvilág dolgairól, a gyerekek óvodán vagy iskolán 
kívül is találkoznak barátaikkal – az esős novembereknek évről 
évre egyik fénypontja ez a vasárnap. Persze ugyan ki becsülné 
le ezt az „egyszerű alapanyagot”, amit Bartos Gyafi olyan nagy 
szeretettel készít, és kerül mellé vaj, brindza, lila hagyma is? Nem 
beszélve a meleg teáról meg a borocskáról, ami szintén mindig 
adódik, aszerint, hogy ki mit hoz. De ne feledkezzünk meg a jó-
tékony célról, hiszen mégis csak ez hívta életre ezt a programot. 
Aki eljön, adományát beteszi a gyűjtő dobozba, miközben min-
den évben vannak olyanok is, akiknek az időpont nem alkalmas, 
de a kezdeményezés célja megérinti őket. Az ő hozzájárulásukat 
várjuk aznap a templomban vagy ún. támogató jegy vásárlása 
révén, november 1-től az esti órákban

Kovács Ildikónál (06 30/332 07 01)
Szatmáry Mariannál (06 20/335 90 06)
Zára Áginál (06 30/553 11 04)
A segítség központi figurája valójában nem a támogatott, ha-

nem, aki nyújtja: le tudok-e mondani valamiről anélkül, hogy a 
rászoruló fölött ítélkeznék. A karitászcsoport tagjai pedig min-
den érintettet személyesen ismernek, és a pénzadományból ki-
nek-kinek azt juttatják, ami a legszükségesebb: tűzifát, kiegé-
szítést a villanyszámlához vagy éppen az osztálypénzhez. És 
gondoljunk néha arra is: mennyivel jobb annak, aki segít, mint 
annak, aki a támogatást kénytelen elfogadni. 

Akik ismerik ezt a rendezvényt, már biztosan régen elője-
gyezték a naptárban, akik viszont nem, számukra itt a ragyogó 
alkalom, hogy egy új szeletkét vágjanak Budajenő „közösségi 
tortájából”, s jövőre már ők is törzsvendégeink legyenek. Jó al-
kalom ez új szomszédok megismerésére, új barátságok elindítá-
sára, amik a falusi élet legnagyobb értékei közé tartoznak.

Kedves, jó szándékú budajenői lakosok, találkozzunk tehát 
november 16-án 12.00-kor a művelődési házban, ajándékozzuk 
meg a falu rászorulóit önzetlenségünkkel, saját magunkat pedig 
egy kellemes, vidám nappal! 

Szeretettel vár mindenkit, 
és adományaikat előre köszöni
a Budajenői Karitászcsoport!

A világsztár  
       Semmy Schilt 
     oktatta a magyar 
kempósokat

Nem mindennapi tréningen vettek részt a Magyar Kempo 
Szövetség fiatal sportolói a Hegyvidék Harcosai Küz-

dősport Akadémián. A négyszeres K−1 világbajnok holland 
Semmy Schilt tartott edzést, melybe Kunkli Tivadar thai box 
bajnok is bekapcsolódott.

Minden bizonnyal sokan em-
lékeznek még rá, hogy egy évvel 
korábban a háromszoros K-1 világ-
bajnok Peter Aerts vendégeskedett 
a Hegyvidék Harcosai Küzdősport 
Akadémián. Idén az ugyancsak hol-
land, ám négyszeres K−1 világbaj-
nok Semmy Schilt nem csak meg-
csodálta a hegyvidéki sportközpon-
tot, de edzést is tartott benne a Ma-
gyar Kempo Szövetség fiatal tehet-
ségeinek. A visszajelzések alapján 
nagyon élvezték a gyerekek az ok-
tatást. A helyszínen tekintette meg 
a rendezvényt dr. Leyrer Richárd, a 
Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, 
valamint dr. Váczi János hegyvidé-
ki alpolgármester is. Mindketten büszkén nyilatkoztak arról, 
hogy sikerült tető alá hozni ezt az eseményt.

Semmy Schilt tréningjébe bekapcsolódott Kunkli Tivadar 
világ- és Európa-bajnok thai box versenyző is, aki korábban 
már legyőzte a szintén nagy hírnévnek örvendő amerikai Bob 
Sappet. A bemutatót követően dedikált kártyákkal és játé-
kokkal lepte meg alkalmi tanítványait Schilt, aki Kunklival kö-
zösen korábban beteg gyerekeket is meglátogattak az egyik 
fővárosi kórházban. A holland világsztár a vasárnapi Budo 
és Küzdősport Gála díszvendégeként érkezett hazánkba. A 
212 cm magas fighternek saját klubja van Hollandiában, ahol 
elmondása szerint igyekszik tudása legjavát adva képezni a 
jövő harcosait.
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