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Amikor Ön majd a kezébe veszi Bu
dajenő Településképi Arculati Kézi

könyvét (TAK), találkozik a múlt építészeti 
örökségével, a jelen építészet hagyomá
nyokon alapuló fejlesztéseivel és ezekből 
kiindulva a település részek jövőbeni épí
tészeti arculati elképzeléseivel. 

Budajenő több, mint 800 éves telepü
lés, jövőre lesz 820. éve annak, hogy az 
1198-ban alapított telki apátság része lett. 
Az apátság előtti időszakokban is éltek itt 
emberek. Jenő neve először 1225-ben II. 
Endre adománylevelében került meg
említésre. A régészeti ásatások kapcsán 
a Dombtető lakópark területén jelentős 
bronzkori vatya időszakból származó 
leletek kerültek elő. A Szőlődomb II. la
kópark ásatási munkálataikor 7000 év 
körüli leletre is bukkantak. Az apátság 
megalapítását követő első ötszáz évben 
magyarok éltek itt a település nevéből 
adódóan, Jenő honfoglaló magyar törzs 
leszármazott utódai lehettek. A legősibb 
épített örökségünket az Árpád-kori Szent 
Mihály templomot ebben az időszak
ban építették és szentelték fel. A török 
időszak után elnéptelenedett Budajenő 
területére Mária Terézia királynő telepí
tette be a német ajkú, sváb lakosságot. A 
svábok gazdag építészeti örökséget hoz
tak létre és hagytak ránk. Megépítették a 
már több, mint 250 éves Szent Péter és 
Szent Pál katolikus templomot. Közel 
párhuzamosan a templom építésével a 
bécsi skót-bencések a XVIII. században 
a török időben lerombolt Telki apátság 
helyett, Jenőn alapították meg a magyar
országi skót-Bencés apátságot, amiben 
ma az általános iskola és a polgármesteri 
hivatal működik mintaszerűen felújítva. 
Folyamatban van az apátság majorságá
hoz tartozó műemlék magtár felújítá
sa, amelyben rendezvényterem, ifjúsági, 
diák és zarándok szállás, valamint a Kár
pát-medencei zarándok és kegyhelyeket 
bemutató német nemzetiségi, egyházi 
kiállítás fog működni. A korai sváb idő
szakból származó öregtemető és stációk 
mindenképpen említésre méltóak, ahol 
a skót-bencés papok sírhelyei is meg
találhatók. Az új építészeti kultúra jeles 
képviselői a működő temető, építészeti 
nívódíjas ravatalozója (2009) és a felújí
tott Skót-Bencés kastély környezetében 

megépült műemlék jellegű impozáns 
tornaterem (2007). Az elmúlt időszakban 
végzett hagyományőrző és hagyományt 
teremtő építészeti és település rendezési 
tevékenységeinkért elnyertük a Pest-me-
gyei Kulturált Települési Díjat (2009), 
a Falumegújítási Díjat (2011) és az Ur-
banisztikai Társaság Különdíját (2011). 
Végül a legmagasabb település rendezési 
elismerést a Települési Hild János Díjat 
(2014).

Településünkön mindig fontos volt az 
épített örökségünk megóvása és az ófalu 
részen az ezekhez az építményekhez il
leszkedő építészeti megoldások támo
gatása, továbbá a falu más részein is az 
organikus, egymással harmonizáló tele
pülésrendezési és építészeti megoldások 
megjelenítése. A falu egész területén az 
épített létesítmények stílusos egymáshoz 
illesztése az elérendő cél, erre a ránk ha
gyott épített örökségeink is köteleznek 
bennünket. A településünk rendezettsé
ge, a régi és új épületeinek harmonikus 
összhangja teszik az itt élők számára kel
lemessé és élhetőbbé környezetünket, to
vábbá vonzóvá az ide látogatók és az itt 
letelepedni vágyók számára.

A jelen Településképi Arculati Kézikönyv
nek és a Településképi Rendeletnek az a 
rendeltetése, hogy keretet adjon mindany
nyiunk számára az eddig elért településren
dezési és építészeti kultúra megőrzésére, 
továbbá irányt szabjon az új építkezőknek 
és tervezőknek a település részekkel har
monizáló építmények létrehozásához.

Nagyon fontosnak tartom megemlí
teni, hogy a fentiekben említett Telepü
lésképi Arculati Kézikönyvet (TAK) és a 
Településképi Rendeletet az új építészeti 
törvény és a vonatkozó rendeletek elő
írásait követve a Helyi Építési Szabályzat
tal (HÉSZ) és Településszerkezeti Tervvel 
összhangban kell alkalmazni. Ami azt je
lenti, hogy a TAK és a Településképi ren
delet biztosítja a HÉSZ feltételei között a 
létrehozandó új építmény és a régi épít
mény átalakítása kapcsán az adott helyen, 
a külső megjelenítés elvárt forma és szín
világát. Mindenki számára javaslom átta
nulmányozni a HÉSZ mellett a TAK-ot és 
a Településképi Rendeltet, mielőtt bármi
lyen épületalakítási munkába kezd vagy új 
otthona létrehozását tervezi. 

A jelenleg folyó fejlesztéseink és a 
jövőbeni fejlesztési elképzeléseink azt 
szolgálják, hogy intézményeink - iskola, 
óvoda, hivatal - megfelelő körülmények 
között, a lakosság által elvárható szinten 
működjenek. Ez vonatkozik településünk 
közterületeire is. Az ősz és a tavasz fo
lyamán többünkben előjön a fák, cserjék 
ültetésének gondolata. A fák és cserjék 
ültetésénél figyelemmel kell lennünk a 
Településképi Rendeletben foglaltakra. 
Mérlegeljük és a döntésünkkor a kifej

lett fa és cserje méretével számoljunk. Az 
utóbbi időben az önkormányzat lakossági 
kérésre és kényszerből jelentős összeget 
költ a felelőtlenül közterületre kiültetett, 
oda nem illő nagyméretű fák és cserjék 
kivágására, aminek költségét a jövőben, 
indokolt esetben ráhárítunk a lakosságra 
is. Ehhez kapcsolódóan egyre több a bir
tokháborítási eljárás a szintén nem eléggé 
átgondolt fák és cserjék szomszéddal ha
táros területre történő ültetése miatt. Az 
átnyúló faágak és gyökérzetek gátolják 
a szomszédos telek korlátlan használatát 
a szomszéd tulajdonosnak. A jövőben a 
Településképi Rendelet betartása érdeké
ben törvényi felhatalmazás alapján, jelen
tős helyi szankcionálási lehetőségek lesz
nek, de mi ezzel csak kivételes esetben 
szeretnénk élni. Elsősorban számítunk a 
lakosok egymás és a település iránti na
gyobb figyelmességére és toleranciájára, 
azoknál a tevékenységeknél, amelyek ha
tása befolyásolja szűkebb és tágabb kör
nyezetünk komfortosságát és arculatát. 

Budai istván polgármester
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Tisztelt Polgárok!
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJéKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. OKTóBER 19-I RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DönTés ÓvODAi PÁlyÁZAT BenyúJ-
TÁsÁrÓl
Budajenő Község Önkormányzat Képvise
lő-testülete döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be az „Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó intézmények fej
lesztésének támogatása Pest megyében” 
című „PM_OVODAFEJLESZTES_2017” 
kód számú pályázati kiírás alapján. Egy
ben biztosítja a beruházáshoz szükséges 
136 067 622,-Ft önerőt a képviselő-testü
let a 2018. és 2019. évi költségvetésében. 
Budajenő Község Önkormányzat Képvise
lő-testülete felhatalmazta a polgármestert 
a pályázat benyújtására, az önkormányzat 
teljes körű képviseletére mind a pályázat 
benyújtása, mind a hiánypótlási eljárás és 
tisztázó kérdések megválaszolása során.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. OKTóBER 26-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Budajenői Óvoda BeszámolÓja
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Budajenői óvoda 
2016/2017-es nevelési évben végzett 

munkájáról szóló beszámolót a beterjesz
tett formában elfogadta.

TelePülésFeJlesZTési KOncePciÓ 
mÓdosítása
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete módosította, egyben 
egységes szerkezetben elfogadta Buda
jenő község településfejlesztési koncepci
óját, amely honlapunkon megtekinthető. 

úJ TelePülésrenDeZési esZKöZöK 
elFOgADÁsA
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény 
alapján Budajenő község településszerke
zeti tervét elfogadta és a Helyi Építési Sza
bályzat rendeletét megalkotta, amelyek a 
honlapunkon megtekinthetők.

ForgalomszaBályozási döntések
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közútkezelői hatás
körben a következő döntéseket hozta:

A Dombtető I-en 2 db kör alakú jár
daszigetet körforgalommá minősítette és 
8db „körforgalom”, valamint 8db „elsőbb
ségadás kötelező” táblákat helyez ki. 

A Sánc-Patics-Hombár-Bronztű-Vatya 

utcákat összekötő, szélesre épített járdán 
8db forgalom korlátozó oszlopot helyez ki.

A képviselő-testület forgalom lassító 
közúti küszöb (fekvő rendőr) építéséről 
döntött az óvoda-közben és az Ady End
re utcában.

A Szőlő utcában 3 db „Gyalogosok” 
táblát helyez ki a Szőlő és Szőlőhegyi utca, 
valamint a Szőlő utca és Szőlő köz keresz
teződésekhez. 

temetkezési díjak Felülvizsgá-
lATA
Budajenő Község Önkormányzat Képvi
selő-testülete a temetőkről és a temetke
zésről szóló önkormányzati rendeletében 
szabályozott, a temetővel kapcsolatos 
díjakat felülvizsgálta, ami alapján a díjakat 
az alábbiak szerint kívánja módosítani:

a) egyes  
sírhelyben

20 000 Ft 
+ áfa

b) kettes  
sírhelyben

40 000 Ft 
+ áfa

c) földalatti 
sírboltban

160 000 Ft 
+ áfa

d) urna-
sírhelyben

10 000 Ft 
+ áfa

e) urna
sírboltban

450 000 Ft 
+ áfa

Egyben felkérte a jegyzőt a szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatására a 
fogyasztók területileg illetékes érdekkép
viseleti szerveinél.

döntés közvilágítás Fejlesztés-
ről (laska utca)
Budajenő község területén 2016. évben 
nagymértékű közvilágítás bővítésre és 
korszerűsítésre került sor. A belterületen 
a Szőlődomb II. lakóterület kivételével 
közvilágítás minden utcában kiépült. Kül
területen a Laska utcában 8 lakás céljára 
használt épületben vannak bejelentett la
kók, akik szóbeli kérelemmel fordultak az 
önkormányzathoz utcájukban közvilágítás 
kiépítése érdekében. Az önkormányzattal 
szerződésben álló közvilágítási üzemelte
tő (Gomvill. Kft.) megvizsgálta a műszaki 
feltételeket, és azt a tájékoztatást adta, 
hogy az utcában a meglévő ELMŰ tulaj
donában álló légvezetékes hálózattal a 
bővítés megoldható. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Gomvill Kft. bruttó 448 
592,-Ft összegű árajánlata alapján a Laska 
utcában a közvilágítás kiépítését megren
deli.

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Budajenő 
község önkormányzat képviselő-testülete 8/2017.

(iv.28.) önkormányzati rendeletében szabályozottak 
szerint a Budajenői közös önkormányzati Hivatalban 

a Téli igAZgATÁsi sZüneT
2017. december 18. napjától - 2017. december 29. napjáig tart.

(az első ügyfélfogadási nap 2018. január 2., kedd)

Az érintett időszakban, a munkanapokon, a Hivatal ügyeletet tart, amely az 
iratok átvételét, továbbá az anyakönyv-vezetési feladatkörbe tartozó sürgős 

ügyek intézését jelenti.

önkormányzati Hivatal
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Új forgalomszabályozások 
településünkön

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Budajenő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete közútkezelői hatáskö
rében a következő forgalom szabályozási 
döntéseket hozta meg az októberi ülésén.
1) A Dombtető I-en (Hilltop I.) a Domb

tető II. (Hilltop II.) felé egyenesen tartó 
úton kiépített 2 db körforgalomban 
táblák kerülnek telepítésre, mivel a la
kók azt jelezték, hogy a közlekedők je
lentős részének nem egyértelmű, hogy 
mely szabályok alkalmazandóak ezen 
kereszteződésekben. A körforgalomra 
vonatkozó KRESZ szabályok értelmében 
oszloponként egy-egy „körforgalom” 
és „elsőbbségadás kötelező” táblát he
lyezünk el hamarosan. Ezt követően az 
érintett kereszteződések egyértelmű
en körforgalomként használandóak, a 
KRESZ vonatkozó szabályai szerint, így 
pl. tilos abba balra behajtani (amire ed
dig sajnos volt nem egy példa). 

2) A Dombtető II-n, a Sánc-Patics-Hombár-
Bronztű-Vatya utcákat összekötő, szé
lesre épített járdán forgalom korlátozó 
oszlopot helyezünk ki, mivel azt többen 
gépjármű közlekedésre használták, ve
szélyeztetve a járda állagát. 

3) Forgalom lassító közúti küszöb (fekvő 
rendőr) kerül kiépítésre az óvoda-köz
ben, és -amennyiben a feltételek adot
tak - az Ady Endre utcában is.

4) A Szőlő utcában sajnos az út felújítá
sát követően megnövekedett a gyors
hajtó autóvezetők száma, ezzel súlyos 
veszélyhelyzetet okozva, ezért 3 db 
„Gyalogosok” táblát helyez ki az Ön
kormányzat, a Szőlő és Szőlőhegyi utca, 
valamint a Szőlő utca és Szőlő köz ke
reszteződésekhez, mivel az utcában nin

csenek járdák, viszont sokan – köztük 
nagy számban gyermekek is - használ
ják gyalogos közlekedésre.

Valamennyi forgalomszabályozási döntés
re lakossági jelzés alapján került sor, azaz 
a döntések meglévő valós problémákra, 
veszélyhelyzetekre hozott válaszok. Sajnos 
egyes gépjárművezetők sem a szabályokat, 
sem mások érdekeit nem tisztelik, és ezzel 
folyamatos veszélyhelyzetet teremtenek.
Általunk is észlelt probléma viszont, hogy 
a gépjárművezetők nem veszik figyelem
be a sebességkorlátozó táblákat, nem egy 
esetben pedig vitába szállnak a gyorshajtást 
számon kérőtől, legyen az hivatali dolgozó, 
lakos vagy akár rendőr. Ezúton emlékeztet
jük az így gondolkozó vezetőket a KRESZ 
/1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a 
közúti közlekedés szabályairól/ egyértelmű 
szabályára:
„KRESZ. 14. § (1) bekezdés z/1. 
pont: „Korlátozott sebességű övezet” (53/a. 
ábra) jelzőtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott 
sebességű övezet vége” (53/b. ábra) 
jelzőtábláig az úton a táblán megjelöltnél 
nagyobb sebességgel haladni tilos.

 53/a. ábra     53/b. ábra”

Tekintettel arra, hogy a 1103. jelű főútból, 
azaz a Kossuth Lajos utcából leágazó utcák 
mindegyike el van látva ilyen táblákkal, lé
nyegében az egész faluban 30 km/h a meg
engedett haladási sebesség maximuma. 
Téves továbbá azon gondolkodás, hogy ezt 
a korlátozást feloldja a következő utca, hisz 
a fenti jogszabályhely egyértelműen rendel
kezik.

önkormányzat

SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI  

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KÖZSÉGÜNK 
MINDEN LAKÓJÁNAK!  

Budajenő Község Önkormányzata 

gondnoksági gépjármű beszerzése
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat fa
lugondnokságának B kategóriás kis-te
hergépjármű beszerzésének támogatásá
ról döntött.

közvilágítási szerződés Felmon-
dása, versenyeztetés kiírása
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
2017. év december 31. napjával felmond
ja a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-vel 
fennálló, a közvilágítás áramellátására 
kötött villamos energia szolgáltatási szer
ződést. A Képviselő-testület a közvilágítás 
áramellátását biztosító villamos energia 
szolgáltatásra versenyeztetést követően 
kíván szerződést kötni.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2017. NOVEMBER 2-I  
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
közBeszerzés eredményHirdetés 
(magtár 3-4 szint)
Budajenő Község Önkormányzat Kép
viselő-testülete a „Budajenői műemlék 
magtárépület 3. és 4. szint hasznosítása, 
kivitelezése feltételes átalánydíjas vállal
kozási szerződés keretében - 2. ütem” 
tárgyú építési munkák kivitelezőjének 
kiválasztására lefolytatott közbeszerzé
si eljárást eredményesnek nyilvánította, 
mindkét rész esetében. Az építési munkák 
kivitelezőjének kiválasztására a közbe
szerzésekről szóló törvény szerinti eljárás
ra meghívott 5 kivitelezőből a Maros 35’ 
Bt. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyil
vánította, mindkét rész esetében, így az 
eljárás nyertesének a Maros 35’ Bt. (2093 
Budajenő, Ady Endre utca 24.) Ajánlatte
vőt hirdette ki. 

A Képviselő-testület egyben felha
talmazta a polgármestert három ajánlat 
alapján a műszaki ellenőr megbízására a 
támogatási szerződésben meghatározott 
összegig.
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FelHívás
A budajenői magtárban meg

valósuló kiállításhoz kere
sünk régi, a magtárat és/vagy 
környezetét (egykori majorsá
got) ábrázoló fotókat. Amennyi
ben ilyennel rendelkezik, kérjük 
a Polgármesteri Hivatalba hoz
zák be digitalizálásra.

Köszönettel:
Budai istván polgármester

Mit tegyek, ha  
rókát láttam 
a lakókörnyeze

temben?

Manapság gyakran találkozunk rókákkal városias lakókör
nyezetünkben is. Sokan úgy tudják, csak a veszett rókák 

„mennek be” lakott területre, ez azonban egyáltalán nem igaz. A 
róka életmódja és táplálkozása remekül alkalmazkodott az em
beri környezethez. A településeken állandóan rendelkezésre álló 
rágcsálófajok, melyek a róka fő zsákmányállatai, ezen kívül a nem 
megfelelően tárolt hulladék, és a macskáknak kitett eledel sokkal 
biztosabb és kényelmesebb táplálékforrás a számára, mint amit 
az erdőn-mezőn képes megszerezni magának. Képes megszokni 
az ember közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog az utcá
kon és kertekben. Önmagában tehát az, hogy rókát látunk lakott 
területen, nem azonosítható azzal, hogy az állat veszett volna. 
Ha találkozunk vele, kellő távolságból hívjuk fel magunkra a fi
gyelmet például tapssal, kiáltással, majd adjunk az állatnak esélyt 
(néhány másodpercet és elegendő teret, azaz ne álljuk el a me
nekülés útját), hogy elmenjen. Az egészséges róka, ha nem is esik 
kétségbe a látványunktól, de biztos, hogy kitér előlünk, igyekszik 
elkerülni a közeli találkozást.

Mikor gyanakodjunk mégis veszettségre? Akkor, ha az állat 
nappal is az ember közelébe megy, sőt, a félelem jelei nélkül 
hagyja magát néhány lépésre megközelíteni, vagy akár megfog
ni; akkor, ha embert vagy háziállatot támad meg; illetve akkor, ha 
görcsrohamokat vagy bénulást (pl. állkapocs lógása) látunk rajta, 
vagy a fenti tüneteket követően elpusztul. Ilyen esetben a helyi 
hatósági állatorvost kell értesíteni, vagy a NÉBIH Zöld Számán 
bejelentést tenni!

A rókával azonban, akár egészségesnek tűnik, akár betegnek, 
minden kontaktust kerülni kell, azaz tilos megfogni! A hulladékot 
megfelelően zártan kell tárolni, hogy ne vonzza oda a rágcsálókat 
és a rókákat, a húsevő háziállatainkat (kutya, macska) pedig rend
szeresen oltatni kell veszettség ellen. Ezekkel az alapvető intézke
désekkel már nagyon sokat tettünk a veszettség megelőzéséért.

Bejelentést tehet a 06 80/263 244-es telefonszámon.

forrás: http://www.veszettsegmentesites.hu/
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ADvenTi 
GYERTYAGYÚJTÁS

gyújtsunk közösen gyertyát advent 2. vasárnapján!

Köszöntőt mond Budai István polgármester, az adventi koszorút Gábor atya áldja meg 
2017. december 10-én, vasárnap, 15:00 órakor az Általános Iskola Tornatermében.

Fellépnek: maklári józsef vegyeskórus Perbálról
 Budajenői Óvoda nagycsoportosai
 Általános iskola tanulói
 Zsámbéki Német Hagyományőrző Dalkör
 Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör

szeretettel várjuk önöket!
német nemzetiségi önkormányzat

Temetőtakarítás
A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint minden 

évben, 2017. október 14-én, szombaton délelőtt társadal
mi munkát szervezett a temető hátsó részének rendbetételére. 
Az időjárás idén is kegyes volt hozzánk. A szép őszi napsütéses 
időnek és a megjelent lakosoknak köszönhetően a munka ered
ményes volt. Buchoffer Ferenc segítségével, aki biztosította a gé

peket, újabb területet sikerült kitisztítani. A Fő utcai és Budajenő 
Perbál felőli határán lévő kőkeresztek környezete is megszépült. 
Szeretném megköszönni minden budajenői lakos aktív részvé
telét, akik eljöttek és részt vettek a társadalmi munkában. Jövő 
évben is folytatni tervezzük az elkezdett közös munkát.

éhleiter Tünde elnökhelyettes
német nemzetiségi önkormányzat
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október 23.

Az 1956-os eseményekre emlékezett 
Budajenő 2017. október 23-án. A tor

nacsarnokban tartott rendezvény Budai 
István polgármester úr ünnepi beszédével 
kezdődött, amelyben a szabadság és a 
szabadságért vívott harc történelmi jelen
tőségét hangsúlyozta, ami meghatározó 
hatással van mai életünkre is. A ma embe
rének tisztelettel kell adóznia a hősöknek.

Nemzeti ünnepünk alkalmából a kép
viselő-testület Budajenőért kitüntetést 
adományozott muzslainé Hauszknecht 
cecília pedagógusnak, volt igazgatóhe
lyettesnek, a Budajenői Általános Iskola és 
a település érdekében sok éven keresztül 
végzett, lelkiismeretes, kiváló munkája 
elismeréséért. A kitüntetést Budai István 
polgármester adta át, miközben kedves 

szavakkal méltatta a szeretett tanító érde
meit. 

A rendezvény a hetedik osztályosok 
ünnepi műsorával folytatódott, amelyben 
1956 forradalmi napjainak eseményeit 
idézték fel. Megemlékezésükkel azok előtt 
a hétköznapi emberek előtt hajtottak fe
jet, akik a szabadságért folytatott harcban 
hősökké váltak, és bátorságukkal, önfel
áldozásukkal mai napig példát mutatnak 
fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. 
Felidézték azoknak a családoknak az éle
tét is, amelyek elvesztették szeretteiket, 
vagy kénytelenek voltak végleg elhagy
ni hazájukat. A közönség soraiban még 
voltak olyanok, akik személyesen átélték 
azokat a napokat. A nézők közül sokan 
meghatottan figyelték a diákok által elő

adott, szívszorító versrészletekkel, és igé
nyesen kiválogatott zenékkel kiegészített 
visszaemlékezést. Köszönjük a diákok és 
felkészítő tanáraik, Gulácsiné Kozma Sa
rolta és Sinkai Márta odaadó munkáját. A 
professzionális fali dekorációt Péter László 
tanár úr készítette.

Az időjárás idén nem volt kegyes az 
ünnepség résztvevőihez, de a kitartóan 
zuhogó eső ellenére mégis sokan folytat
ták a megemlékezést az Emlékparkban, 
ahol, mint minden évben, az Önkormány
zat és intézményei után a civil szerveze
tek képviselői is elhelyezték az emlékezés 
koszorúit.

A megemlékezés zárásaként Harkai Gá
bor plébános ünnepi szentmisét celebrált 
a Szent Péter és Szent Pál templomban.
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OPERAHÁZBAN
 a 3.b

szeptember végén, egy nagyon gyors, és hihetetlen szervezés 
keretében a 3.b osztály ellátogathatott az éppen bezárni ké

szülődő Budapesti Operaházba. Kozák Márta, az Operaház nagy
követe jóvoltából bejuthattunk eme csodálatos épület kulisszái 
mögé, jártunk az előkelő páholyokban és megmutattuk énektu
dásunkat a színpadon. Csodálatos élmény volt együtt énekelni 
az osztállyal egy olyan helyen, ahol számos kiváló művész for
dult meg és tehetségével kápráztatta el a közönséget. Számos 
titkos helyre mehettünk be, többek között a súgólyukba, és még 
egy balettpróbára is sikerült bekukucskálnunk. Igazi élmény egy 
ilyen kis gyermek számára, de bevallom őszintén mi felnőttek is 
csillogó szemmel járkáltunk az Operaház falai között. Az igazi 
ajándék akkor következett, amikor egy felvételre is beülhettünk, 
ahol ókovács Szilveszter (az Operaház igazgatója) beszélgetett 
Wiedemann Bernadett-tel (Liszt Ferenc-díjas magyar operaéne
kes). A felvételt az őszi szünetben lehet látni minden nap A ki mer 
ma? című játékos vetélkedőben. Wiedemann Bernadett helyes 
válaszaival megnyert nekünk egy bordó borítékot, amelyben a 
Pomádé király új ruhája című gyermekoperára volt annyi jegy, 
amennyi pont elég az osztályunk számára, így januárban ismétel
ten nagy élmények elé nézhetünk.

krizsák erzsébet osztályfőnök

Iskolai 
fejlesztések

Október 2-án délután 5 órakor a Hagyományőrzők Házában 
Budai István polgármester úr számolt be az iskolát érintő fej

lesztésekről. Sok újdonságot is megtudhattunk a közelmúlt és a 
közeljövő beruházásairól, fejlesztéseiről. A tájékoztatón részt vett 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének 
igazgatója Sárközi Márta is, aki rendkívüli szakmai és emberi hoz
záállásával biztosította iskolánkat támogatásukról. A SZISZ részé
ről felszólalt Marton Kriszta vezető, aki az őket érintő feladatokról 
és tervekről beszélt. Reméljük a jövőben ezek a tervek ténylege
sen megvalósulnak, és köszönjük minden támogató szerv/ezet 
támogatását, hozzájárulását az iskola fejlődéséhez.

őszi kirándulás
Gyönyörű őszi napsütésben indultunk el felfedezni a Budaje

nőt övező erdőt. A hosszú tanulmányi sétánk során termé
seket, leveleket gyűjtöttünk. Megfigyeltük az erdőt, mint élőhe
lyet és megvizsgáltuk az erdő szintjeit is. Kicsit hangosak voltunk 
így állatokat nem láttunk. Mivel már negyedikesek vagyunk, 
nem csak az Anna lakig mentünk, hanem fel tudtunk kaptatni a 
Csergezán- kilátóhoz is. Fentről a látvány minden fáradtságun
kért kárpótolt minket. Örülünk, hogy ilyen szép helyen lakunk.

4.a,b osztályos tanulók
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Október 6.
Az Aradi Vértanúk napján, október 06-án megemlékeztünk 

nemzetünk hőseiről. Testvérosztályaink a 8.a,b és a 4.b osz
tály meghatottan és tisztelettel figyelte a 4.a osztály műsorát. A 
zenével, versekkel, történelmi leírásokkal tűzdelt megemlékezést 
betanította: Belicky Ernesztina tanítónő.

Pinokkió a 
MÜPÁ-ban

Október 26-án iskolánk alsó tagozata ellátogatott a MÜPA-
ba, ahol a Nemzeti Táncszínház Pinokkió című produkcióját 

nézhették meg a gyerekek. A Bozsik Yvette Társulat készítette el 
ezt a különleges színpadi feldolgozást. A gyerekek lelkesen néz
ték végig az előadást, és maradandó élményekkel tértek haza.

Kenyérsütésen 
a 3. évfolyam

Október 6-án, pénteken mindkét harmadik osztálynak abban a 
szerencsés helyzetben volt része, hogy testközelből végig kö

vethette a kenyérsütés lépéseit. A házigazda, Ormós Gabi, szeretet
tel mesélte és mutatta meg tudását. A gyerekek mérhettek, szórhat
tak, tapogathattak, kóstolhattak. Nagy élmény volt számukra, mert 
a környezet tananyag éppen ezt a témát taglalta, és így nem csak a 

tankönyvben, hanem „élőben” is átvehették Teca nénivel a kenyér
sütés fortélyait. Láthatták, hogy nagyon egyszerű alapanyagokból 
egy hihetetlenül szép és finom remekmű jön létre. Meglepetés volt 
a gyerekek számára, hogy a megsült kenyeret elvihettük az iskolába. 
Szerintem még egy kenyeret sem ettek ilyen ragyogó, mosolygós 
szemekkel. Mindenkin láttam az elégedettséget, hogy:- Hm, ez iga
zán finom lett! Nagyon szépen köszönjük a házigazdának és Teca 
néninek, hogy egy ilyen élménnyel gazdagodhattunk.

krizsák erzsébet 3.b osztályfőnök
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A jutalom!
„Október 10-én az 5. b-sekkel egy jutalomkiránduláson ve

hettünk részt, amelyet a március 15-i műsorban való sze
replésért kaptunk.”

„Elérkezett a várva várt kedd reggel. Ez volt az 5. évfolyam első 
közös túrája idén. Három helyre mentünk: a Monostori Erődhöz, 
a kamalduli remete kolostorhoz, a Vértes hegyre a Turul ma
dár szoborhoz és a Szelim- barlangba. Az út vidáman telt, mire 
megérkeztünk, még a nap is kisütött. Izgatottan szállta meg csa
patunk a Monostori Erőd vaskos falait. Ottani idegenvezetőnk, 
Zsolt bácsi visszavezetett minket az erőd múltjába, megmutatat
ta a makettet és az akkoriban használt páncélokat. Beszélt a harci 
eszközökről. Izgalmas előadásokat tartott, bár a kazamaták kissé 
ijesztőek voltak.”

„Aztán búcsúztunk Komáromtól, és indultunk Majkra, hogy 
bepillantást nyerjünk a kamalduli remeték életébe. A néma ba
rátok napi nyolc órát imádkoztak, csak karácsonykor és húsvét
kor szólalhattak meg néhány napra egész évben. Sajnos II. József 
császár rendeletére már csaknem 300 éve megszűnt Magyaror
szágon a rend, de más országokban még mindig működik. En
gem az döbbentett meg a legjobban, hogy akik most ilyen szer

zetesként élnek, ma is némasági fogadalmat tesznek, s maguk 
termelik meg mindennapi kenyerüket, éppúgy, mint régen.”

„Tatabányán először a Turul emlékművet néztük meg, meg
lepődtünk hatalmas méretén. A Turul emlékmű káprázatos volt, 
pont mint a kilátás. Innen pár perc sétával jutottunk el a Szelim- 
barlanghoz. A különleges természeti képződményben az ősem
ber szerszámait és csontját találták meg egykor. Amint beértünk 
a barlangba, Kati néni és Bea néni elmondták a szabályokat. Iz
gatottan vetettük rá magunkat a barlang falán belül tornyoso
dó sziklákra, és úgy tornáztuk föl magunkat egyikről a másikra, 
mintha csak mászóka lett volna. Az egész barlang visszhangzott 
a gyerekzsivajtól.”

„Késő délután már az újabb kalandot tervezve érkeztünk meg 
Budajenőre.”

„Szüleimmel sok szép helyen jártunk már külföldön is, de egy 
ilyen kirándulás után mindig az jut eszembe, hogy Magyarorszá
gon is vannak még felfedezésre váró helyek.”

„Fergeteges egy nap volt, köszönjük Bea néni és Kati néni.”

(az 5. a és 5. b osztály fogalmazásaiból részletek)
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Talentum
2017 október 21-22-én rendezte meg a pátyi Bellandor lovar

dában a Magyar Lovas Szövetség díjlovagló szakága az U25 
és Talentum Kupa Országos bajnokságot. A Talentum Kupa baj
nokságra minősülést kellett szerezni a ló-lovas párosoknak, az 
U25 nyitott bajnokság volt. Dallos Anna, a Budajenői Általános 
Iskola 7. a osztályos tanulója a Talentum bajnokságban mindkét 

napi kiváló lovaglásával az ifi E kategóriájának bronzérmese lett 6 
éves fekete Darky nevű sportpónijával. Az országos mezőnyben 
20 minősült lovas indult ebben a kategóriában, ebből 15 ifi, azaz 
18 éves vagy annál fiatalabb. Anna és Darky az U16 bajnokság
ban is indult A osztályban, ahol 20 ló-lovas páros közül az első 
versenynap a 3., a második versenynap pedig a 4. helyet szerezte 
meg. Ezzel a teljesítménnyel a Hóka Lovassport Egyesület tagja
ként másik két egyesületi versenytársával együtt az U25 csapat
bajnokság ezüstérmét szerezték meg.

Dallos Kata

Piliscsévi 
Játékpark

Egy fantasztikus októberi napot töltött együtt a két 3. osztály 
a Piliscsévi Játékparkban. A sok játék mellett sokat tanultunk 

Lajos bácsitól a mindennapi fizikáról, amit egy harmadikos kis
gyerekek is megérthetett. Érdekes és szellemes előadásával, 
„mutatványaival” lenyűgözte a gyerekeket. Valószínűleg kedvelni 

fogják a fizikát a felső tagozatban! Nemcsak az agyunknak kellett 
dolgozni ezen a napon, de a kezünknek is, mert egy plakettet ké
szítettünk agyagból. Nagyon szép, és egyedi alkotások születtek, 
amiket haza is vihettünk. Ezen ismeretek után jöhetett a móka. A 
park közepén egy kisvasút közlekedik, amit mindenki élvezettel 
próbált ki. Ezen kívül számos játék várta még, hogy kipróbáljuk, 
és 1-2 kecske és rackajuh, hogy megetessük. A nap fénypontja
ként megsüthettünk saját magunknak egy kürtöskalácsot. A sze
münkbe szálló füstöt és a nagy meleget a sütő mellett, feledtette 
az ínycsiklandó, édes íz. Élményekkel, fáradtan, és teli hassal ér
keztünk vissza az iskolába.

krizsák zsóka osztályfőnök
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cserekapcsolat Gaildorf-Budajenő
d i á k j a i n k  n é m e t o r s z á g B a n

idén immár harmadik alkalommal volt 
lehetősége diákjainknak ellátogatni test

vértelepülésünkre, Gaildorfba. A program
ban 18 diák vett részt. Főként a 6. osztá
lyosok voltak előnyben a kiválasztásnál, 
de a 7. ill. 8. osztályosok is szép számmal 
kaptak lehetőséget. Az őszi szünet után 8 
napot töltöttünk közösen. A megérkezé
sünk után mindenki a fogadó családdal 
ismerkedett. Az első két nap városlátoga
táson voltunk. Mint tavaly is Schwäbisch 
Hall-ban, majd utána a helyi uszodában 
töltöttünk el egy pár órát. Előtte viszont 
Hans Zimmermann Polgármester Úr kö
szöntött minket hivatalában, köszönte 
meg mindazok munkáját, akik ezt a prog
ramot lehetővé tették, és biztosított, hogy 

a jövőben is támogatni fogják a cserekap
csolatot.

Második nap Rothenburgban voltunk, 
sajnos azonban a tervezett musical elő
adást nem tudtuk megnézni. Délután a 
diákoknak volt egy kis szabadideje vá
sárolni is. Pénteken a tanulók a Schloss 
Realschule-ban (a helyi iskola) az ottani 
órákon vettek részt, ami izgalmas volt szá
mukra. Miközben ők tanultak, mi tanárok 
a Parkschule-ban (a helyi általános iskola) 
jártunk, ahol a mi 3. osztályos tanulóink 
videóit, és leveleit mutattuk meg az ottani 
„Magyarország csoport” diákjainak. A két 
iskola szintén kapcsolatban áll egymással, 
így ösztönözve a gyerekeket a német nyelv 
elsajátítására, és a leendő partnerkapcso

laton való részvételre. Már nagyon várták 
mindkét részről ezt a találkozást. Bízunk 
benne, és törekszünk rá, hogy ez a lelke
sedés sokáig töretlen legyen. A hétvégét 
mindenki a családoknál töltötte, akik gaz
dag, és változatos programokat szerveztek. 
Vasárnap a szülők közös bowlingozással 
leptek meg minket, ami fantasztikusan si
került. 14 család golyói süvítettek a pályá
kon, majd egy közös vacsorával zártuk az 
estét. A szülők örültek, hogy jobban meg
ismertük egymást, és hogy többet tudtunk 
beszélgetni. Hétfőn elsétáltunk a szomszéd 
faluba egy biofarmra, ahol a diákokat be
avatták a zsömlekészítés fortélyaiba. Mia
latt a zsömlék sültek, körbevezettek minket 
a parasztudvaron. Remek móka volt. Dél
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után a búcsúünnepségen kétszer annyian 
voltak, mint tavaly. Mindkét iskolai csoport 
énekes műsorral lepte meg a jelenlévőket. 
Gyönyörű ajándékokat kaptunk, és adtunk 
át köszönetünk jeléül. Az utazás napján 
mindenki már a folytatásról beszélt, a nyá
ri tervekről, hogy ki mikor és mivel láto
gatja meg a partnerét, barátját. Reméljük, 
így is lesz. A hosszú utazás este 8-kor ért 
véget. Itthon a szülők már nagyon várták 
érkezésünket. Ez az út is sok élménnyel, 
kalanddal, emlékkel fejeződött be, de nincs 
itt a vége, mint a mesékben, hanem jön a 
folytatás. Bízunk benne, hogy még sok-sok 
éven keresztül.

Köszönetünket szeretnénk kinyilvání
tani mindenkinek, hogy ezen programot 
támogatták, és reméljük támogatják a jö
vőben is, és szívükön viselik cserekapcso
latunk sorsát. 

A  g y e r e K e K  
B e s z á m o l Ó i B Ó l  
e g y - k e t t ő :

 „Számomra nagyon hasznos volt 
az út, mert sokat fejlődött a német 

szókincsem. Németországban, német csa
ládban kénytelen voltam németül beszélni. 
De ezen kívül, nagyon jók voltak a prog
ramok, mind a közösek és mind az egyé
ni, hétvégiek is. Én tavaly is voltam kint, 
és idén is. Így, hogy már ismertem, sokkal 
jobban tudtam kommunikálni a családdal 
és a cserediákommal is. Remélem jövőre 
is mehetek, nem hagynám ki ezt a remek 
alkalmat!”

szilágyi eszter 7.a

 „Nagyon örülök, hogy megint tud
tam jelentkezni cserediáknak. Sze

rintem így sokkal könnyebb bármilyen 
nyelvet is megtanulni, mert arra vagy 
kényszerülve, hogy németül beszélj egy 
egész héten keresztül. Igazából én kint 
maradtam volna még egy kis ideig. Ha va
lakinek ilyen lehetősége van mindenkép
pen vállalja el. Nagyon köszönöm ezt az 
élménydús hetet!”

szabó Dalma 7.a

 „A gaildorfi kirándulás nagyon jó 
volt! Nagyon sok esélyünk volt 

a szókincsünket bővíteni, és mellé egy 
nagyszerű és akár életre szóló kapcsolatot 
is szerezhetünk. Az út nagyon jó volt oda 
és visszafelé is, Németországban pedig 
még jobb! A családok nagyon rendesek és 
aranyosak voltak. Mindenre odafigyeltek, 

hogy minden jó legyen számunkra, és az is 
volt. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget 
és reméljük, hogy sok esélyünk lesz meg
tartani ezeket a kapcsolatokat és minél 
többet találkozni cserepartnereinkkel.”

székely Benedek 7.a

 „Én eddig 3 cserediák-kapcsolaton 
vettem részt. Mindhárom nagyon 

jó volt, de az idei még jobb, mivel végre 
sikerült egy olyan cserediákot találnom, 
akivel nagyon jóban lettünk. Ez volt az 
utolsó lehetőségem, hogy ilyen jó társa
sággal egy ilyen jó programon vehettem 
részt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, 
mert belecsöppensz egy igazi német hét
be, ahol hallod, hogy milyen kifejezéseket 
használnak, sokkal több mindent tudsz 
megtanulni, mert rá vagy kényszerülve, 
hogy használd a németet. Rengeteget 
tudsz fejlődni egy hét alatt, ami később 
még jól jöhet. Köszönöm szépen Orsi és 
Dia néninek ezt az egy hetet, amit nem fo
gok elfelejteni.”

omray Fanni 8.a

 „Nagyon örülök, hogy kimentünk 
Németországba. Gyönyörű ország 

és hangulatos. Úgy érzem, hogy hét nap 
alatt rengeteget fejlődött a nyelvtudásom 
és most már bátrabb is vagyok. A progra
mok nagyon jók voltak, nagyon tetszettek. 
A kintiek is aranyosak, kedvesek voltak. A 
társaság is jó volt. Megismerhettünk egy 
országot, és annak szokásait. Nagyon 
szeretem, és tetszik ez a cserekapcsolat-
program. Remélem sokáig fog ez még 
működni, ha én nem is mehetek többet, 
mert nagyon hasznos. Szerintem ez min
denkinek egy nagyon nagy segítség. Már 
várom, hogy ők is megismerjék Magyaror
szágot és szokásait.”

kaiser dorina 8.b
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nyílt napok 
a Misi Mókus 
csoportban

Minden csoport életében évente egyszer eljön az a hét, amikor kitárjuk 
csoportszobánk ajtaját, és betekintést engedünk a szülőknek gyerme

kük óvodai hétköznapjaiba. Így történt ez idén is a Misi Mókus nagycso
portban október közepén a „Tök- jó hét” projekt keretein belül. Rita néni 
napján jógával kezdték a napot a gyerekek, majd a lányok magokat válogat
tak, a fiúk tököt gurítottak. Összehasonlították, melyik a kisebb-nagyobb, 
könnyebb- nehezebb. Tökös népi játékot játszottak, és nyelvtörőben mér
hették össze a gyerekek képességeiket. „Tökkel ütött Töhötöm töménytelen 
tökmagot tarisznyába tömköd.” A délelőttöt töklámpás faragásával zárták. 
Kedden Klári néni zene-ovijába pillanthattak be a szülők. Jó volt látni, meny
nyire élvezik a nagycsoportos gyerekek a közös éneklést, körjátékot, lelke
sen jelentkeztek egy-egy játékra. A különböző körjátékok, és énekes játé
kok közben a gyerekek zenei képességei észrevétlenül fejlődnek. Szerdán a 
néptánc volt a középpontban. Tünde néni és Györgyi néni lépéseit utánozva 
járták a gyerekek a csárdást, a lányok, fiúk párba állva pörögtek, forogtak, 
tapsoltak. A tiszta ének és gyönyörű hegedűszó feledhetetlen hangulatot 
keltett mindenkiben. Erika néni napján ismét tökös mondókákat, nyelvtö
rőket hallhattak a szülők, a középpontban mégis a lateralitás állt. A vizuális 
asztalnál különleges tököt színezhettek ki a gyerekek, amelyet elvarázsolt 
az ördög: A tök jobb oldalát jobb kézzel, bal oldalát bal kézzel színezhették 
ki a gyerekek. A szőnyegen a tökös nyelvtörő segítségével a gyerekek kien
gedhették hangjukat. Végezetül közös éneklős játékba invitálták a gyerekek 
a szüleiket, amelyben a jobb és bal oldali testrészeket mozgatták meg. Ezzel 
zárult az izgalmas hét. Köszönjük a szülőknek az érdeklődést!

óvodások 
színházban

A Misi Mókus és Bambi csoportosok november 14-én az Új 
Színházba látogattak el, ahol a Pöttöm Panna című zenés 

mesejátékot nézték meg. Az utazás alatt felcsendülő dalok is a 
felszabadultságról, örömről árulkodtak. A városi forgalom látvá
nya, a járművek a fiúknak tűntek izgalmasabbnak. Mint minden 
jó mesében, itt is jóval végződött a történet. Együtt örülhettünk 
Pöttöm Panna és Egér Asszonyság boldogságának. Pöttöm Pan
na megtalálta a hozzáillő párt, Egér Asszonyság kezét pedig rég 
áhított szerelme kérte meg. A hazafelé vezető út csendesebbé 
szelídült, többen elbóbiskoltak a buszon. A finom ebéd után jól 
esett mindenkinek a pihenés. 

Bernáth mihályné misi mókus csoportos óvodapedagógus
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„Durch die straßen auf und nieder 
leuchten die laternen wieder: 
rote, gelbe, grüne, blaue 
lieber martin komm und schaue!”

márton nap
idén is elérkezett Szent Márton ünnepe, amit hosszas készülő

dés előzött meg az óvodában. Már hetekkel korábban felele
venítettük a gyerekekkel Szent Márton lovag legendáját, libás 
verseket, énekeket tanultunk, lámpást készítettünk, liba formájú 

süteményt sütöttünk. Hangulatos mécsesek fényénél töltöttük a 
sötét délutánokat. A nagycsoport idén is versekkel, énekekkel, 
népi rigmusokkal készült az ünnepre, melyet a régi hagyomá
nyokhoz visszatérve a magtár előtt felállított színpadon adtak elő. 
A műsor előadása előtt Budai István polgármester köszöntötte az 
ovisokat, a szülőket, a pedagógusokat és az előkészítésben jeles
kedőket. A szülők süteményt sütöttek, az óvodai dolgozók zsíros 
kenyeret kentek, a gyerekek izgalommal telve várták az estét. 
Az este gasztro élménye volt a konyhai dolgozók és Bánó Attila 
közreműködésével elkészített pásztor étel a káposztás slambuc. 
Az égi gondviselés meghallgatta kérésünket és idén csillagfényes 
igazi novemberi estén indulhattunk és járhattuk be Budajenő ut
cáit. A sok lámpás fénye messzire világított a sötét éjszakában. A 
műsor után jó hangulatú kötetlen beszélgetés kezdődött, közben 
észrevétlenül elfogyott a sütemény és a zsíros kenyér a tálcákról, 
a káposztás slambuc az üstből, amit a gyerekek forró teával, a 
felnőttek forralt borral öblíthettek le. Köszönjük mindenkinek, aki 
segített, ennek a különleges napnak a lebonyolításában és szív
ből kívánjuk, hogy a Márton napi lámpások fénye tovább világít
son az otthonokban is!

mancherné Benke Borbála
Bambi csoportos óvodapedagógus

Dió- hét 
az óvodában

idén is beköszöntött az ősz, a fákról hullani kezdtek a különböző 
termések. Az óvodában október második hetében megrende

zésre került a dió hét, amikor minden a dióról szól. A hét elején a 
csoportok sétára indultak a faluban, hogy kosaraikat tele szedjék 
az ízletes terméssel. Ezúton is köszönet, azoknak a családoknak, 
akik felajánlották, hogy mehetünk hozzájuk gyűjtögetni. A séta so
rán jól megfigyelhettük az ősz különböző színeit a természetben. 
A fák már elkezdték hullajtani leveleiket, melyek bordó, barna, sár
ga színekben pompáztak az októberi napsütésben. A dióból aztán 
finomabbnál finomabb sütemények készültek. Minden csoport 
sodorta, nyújtotta, szaggatta a tésztát és büszkén mesélték szüle
iknek, hogy milyen finom sütit készítettek. A hét folyamán, az étla
pon is megjelentek a dióval készült finomságok, reggelire diós csi
gát, ebédre diós gubát, uzsonnára friss diót kaptak a gyerekek. Az 
udvaron különböző ügyességi játékokon vehettek részt kicsik és 
nagyok. Egy közös volt a játékokban, mindegyikhez szükség volt 
egy- két szem dióra. A dióhéjból barkácsoltunk katicát, teknősbé
kát, baglyot, de még hangszert is. Az alkotásokat a gyerekek kincs
ként mutatták szüleiknek és boldogan vitték haza a hét végén. A 
diós hét zárásaként az Álomzug társulás előadásában a Szóló sző
lő, mosolygó alma, csengő barack című mesét izgulhattuk végig. 
Méltó zárása volt ez a hétnek, kicsik és nagyok, széles mosollyal 
arcukon figyelték az igazán kreatív zenés-bábos előadást.
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Tök-jó hét az óvodában

idén is elérkezett a várva várt Tök- jó hét az 
óvodában. Minden csoportban hatalmas 

lelkesedéssel faragták a tököket. A gyönyö
rű munkák egész héten díszítették a cso
portszobákat. Nem maradhatott el a tökből 
készült finomságok ízlelgetése sem. Tökma
got, sütőtököt, sütőtökös lepényt, muffint, 
tökmaglekvárt, tökmag olajat és még szám
talan finomságot kóstolhattak kicsik és 
nagyok. Tökös mondókák, mesék, versek, 
dalok szőtték át az egész hetet, amelyek 
megtanulása élmény volt a gyermekeknek. 
Alkotások is születtek, minden csoportban, 
amelyek szintén hozzájárultak a „Tök- pro
jekt” színvonalas megvalósulásához. A gyer
meki fantázia kibontakozására minden nap 
volt lehetőség. Voltak, akik tök jelmezben, 
esetleg narancssárga ruhában érkeztek a 
héten. Szeretnénk megköszönni a szülőknek 
a rengeteg tökkel kapcsolatos felajánlást, az 
aktivitásukat, amelyekkel hozzájárultak a he
tünk színesebbé tételéhez!

sánta-mihály anna óvodapedagógus

sütőtökös 
lepény
HOZZÁvAlÓi: 
70 dkg sütőtök püré (megsütve), 4 dl tej, 
3 tojás, 25 dkg liszt, 1 csomag vaníliás cu
kor, 10 dkg puha vaj, 10 dkg cukor.
A tejet meglangyosítjuk, hozzáadjuk a 
cukrot, vaníliás cukrot és kihűtjük. A sü
tőtök püréhez robotgéppel keverjük hoz
zá a tejet, a puha vajat, lisztet, tojást. Az 
egészet öntsük egy sütőpapírral kibélelt 
edénybe. Sütőben 180 fokon 45 percig 
süssük. Jó étvágyat hozzá!
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megemlékezés
A Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről 

kitelepített székelyek 71. évfordulója 
alkalmából koszorúzást és megemlékezést 
tartott a Székely Társulat a budajenői temp
lom előtti kopjafánál október 7-én 17 órai 
kezdettel.

Megemlékezés a Székely himnusz el
éneklésével vette kezdetét. Majd Pálné 
Váradi Eszter Wass Albert Úttalan utakon 

című versét mondta el. Utána Budai István 
polgármester úr tartotta meg ünnepi be
szédét. Visszaemlékezve az 1945-1946-ban 
Börvelyből kitelepített székelyek viszontag
ságos útjáról és új otthonaikba Budajenőre, 
Telkire, Biatorbágyra költözésük és beillesz
kedésük történetéről. Ezt követően a kopja
fánál a Budajenői Önkormányzat nevében 
Budai István polgármester és Bartos Gyárfás 

képviselő, a Német Nemzetiségi Önkor
mányzat elnöke Herb József és felesége, 
a biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület 
elnöke László Ferenc, és a Budajenő -Tel
ki Székely Társulat elnöke Szabó Attila és 
felesége helyezték el a megemlékezés ko
szorúit. A Budajenői Szt. Péter Pál Katolikus 
Templomban 18 órakor ebből az alkalom
ból szent misét tartott Harkai Gábor atya.

Szüreti bál

Az idén október 21-én rendezte meg 
első alkalommal a Hagyomány Őrzők 

Házában a Budajenő-Telki Székely Társu

lat a szüreti bált. Budai István polgármes
ter megnyitó beszéde után a Csillagszemű 
táncegyüttes tagjai kápráztatták el az igen 

szép számmal megjelent közönséget. A 
műsort követően elkezdődött a véget 
nem érő mulatság. A fergeteges hangu
lathoz, mint már februárban, a Farsangi 
bálon is, a Gyergyóvidéki Leviband zene
kar szolgáltatta a talpalávalót. A tombo
lán értékes ajándékok találtak gazdára. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a bál sikere érdeké
ben felajánlásokat tettek. Ezzel is bővítve 
a tombola tárgyak értékét. Ez a bál is, mint 
a farsangi, reggelig tartott és rendkívül jól 
sikerült. Mindenki, aki eljött nagyon jól 
érezte magát. 

Szeretnénk, ha a farsangi és a szüreti 
bál is hagyománnyá válna és minél töb
ben lennének azok, akik a faluból is részt 
vennének ezeken az eseményeken. 
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éves kirándulás a Nőklubbal
KeDves OlvAsÓ!
Örömmel íródik e cikk arról, hogy 
2017.09.08-09.10. közt - idén is - sikeresen 
megrendezésre került a Budajenői Nőklub 
immár hagyományos éves kirándulása. A 
vezetőség és a tagok célja, hogy minden év
ben Magyarország más más tájait, tájegysé
geit látogassák meg, megismerve, népsze
rűsítve azt. A közös élményszerzés mellett a 
közösségi élet, barátságok, kapcsolatok épí
tése is fontos szempont. A rengeteg csodá
latos hely közül idén a Tisza- tó és környéké
re esett a választás. A három igen tartalmas 
nap alatt pénteken meglátogattuk a Mező

kövesdi Matyó Múzeumot, a Mézeskalács 
udvart, a Kisjankó Bori emlékházat. Szom
baton a Poroszlói Ökocentrumot vettük 
birtokba, mely a csónakázási lehetősséggel 
csodálatos és örök élményt adott a résztve
vőknek. Délután Tiszafüreden lehetőség volt 
a helyi strandon fürdeni vagy várost nézni, 
ami végül egy csodaszép Tisza parti esküvő
be torkollott. Vasárnap szomorúan hagytuk 
el a szállásunkat, Abádszalókot és indultunk 
útnak a Hortobágy irányába. Ott megnéztük 
a Kilenclyukú hidat, a madárpark-madárkór
házat. Folytatva utunkat értünk el a mese
szép Andrássy- kastélyhoz, Tiszadobra. A 
kapott információk, a berendezések, a fran

cia kert és az egész hely légköre mindenkit 
magával ragadott. A közel 30 fős csapat- a 
kicsiktől az idősebbekig- mindenki fantasz
tikusan érezte magát. Humorban, viccben, 
jókedvben, örömben, kedvességben, barát
ságban nem volt hiány. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a támogatóinknak, a Nőklub 
vezetőjének Püspök Istvánnénak (Erzsiké
nek), a vezetőségnek és a segítőknek a sok 
szervezést, munkát és türelmet, amivel hoz
zájárultak egy nagyszerű élményhez, mely 
örök emlék marad mindannyiunk számára.

Jövőre találkozzunk, hogy újabb élmé
nyekkel, barátságokkal gazdagodhassunk!

Budajenői nőklub

i m p r e s z u m 
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Zsámbéki Kórustalálkozó
Meghívásnak eleget téve négy énekkar társaságában vettünk 

részt a zsámbéki találkozón. Az összejövetelt a magyar 
és a magyarországi svábok himnuszának éneklésével kezdtük, 
majd a 25 éves tájház bemutatása következett. A kórustalálkozót 

Bechtold János, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője 
köszöntötte, aki hangsúlyozta a német hagyományok megőrzé
sének fontosságát. Egy fa példáján át érzékeltette, hogy a gyöke
rek biztosítják a fa életét, az ének, a tánc, a kultúra továbbadása 
mindannyiunk kötelessége.

Az előadást az aranyos Tündérkerti óvodások kezdték, majd a 
Zichy Miklós Általános Iskola diákjai következtek verssel, hang
szeres zenével. A felnőttek közül a várgesztesi csapatot hallottuk 
először, majd a házigazdák léptek a színpadra. Utánunk a Tökö
li Dalkör és a Táti Férfikar mutatkozott be. Mindegyik énekkar 
szebbnél szebb sváb dalokat adott elő nagy sikerrel, de a legna
gyobb tapsot a Táti Férfikórus kapta.

A házigazdák vendégszeretetükkel halmoztak el, ami alkalmat 
adott a közös éneklésre, táncra, jó beszélgetésekre.

Budajenői német Hagyományőrző dalkör

Dalos találkozó Gánton
Gánt német nemzetiségi kisközség a Vértes Natúrpark terüle

tén, alig huszonnégy kilométerre fekszik Székesfehérvártól. 
Idén tavasszal a gánti énekkar járt nálunk, és visszavártak minket 
sok szeretettel. Mint rendesen, a himnuszok éneklésével kez
dődött az összejövetel, majd az Önkormányzat és a gánti kórus 
üdvözlő szavait hallgattuk meg. Rajtunk kívül a Soroksári Férfi 
Népdalkör és a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus kapott meghívót. Az utóbbi időben mindig mi kerülünk 
először a színpadra, most is így történt. Minden együttes kitett 
magáért – beleértve a házigazdákat is – bízunk benne, hogy mi 
is! Nagy örömömre szolgált, hogy az első sorban két idősebb 
hölgy velünk énekelt, és egy távolabb lévő sorban ülő hölgy még 
a szemét is törölgette. A műsor után megköszöntem a két hölgy 
támogatását. A harmadik pedig elmondta, hogy olyan dalt éne
keltünk, amit a háború óta nem hallott. A rendezvényt szeretet
vendégség, közös éneklés zárta. Köszönjük a helyi Német Nem
zetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tette részvételünket a 
kórustalálkozón.

Budajenői német Hagyományőrző dalkör
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Krumpliebéd 
2017.

A Budajenői Karitászcsoport november 19-én rendezte meg 
a Hagyományőrzők Házában a Krumpliebédet, ami idén 

pontosan egybeesett példaképünk, Szent Erzsébet névnapjával. 
Vendégeinket szerény ebédre vártuk: ami főtt krumpli, hagyma, 
juhtúró, tejföl, vaj volt. Hálával fogadtuk adományaikat, amit a 
Budajenőn élő rászoruló családok támogatására fordítunk a 
Karácsonyi Ünnepek közeledtével. Mindig izgalommal készü
lünk erre az eseményre. Az adományokon kívül nagyon örülünk 
annak, hogy jó emberek, jó helyen, jó ügyért gyűlnek össze, és 
kellemes hangulatú beszélgetéssel, ismerkedéssel töltik el ezt a 
vasárnap délutánt. Nagyon köszönjük a fiatalok segítségét, akik
kel az önkéntes munka kapcsán ismerkedtünk meg, és segítet
tek berendezni a termet, felszolgálták az ételeket, italokat, majd 
közreműködtek a rendrakásban is! Köszönjük az Önkormányzat 
támogatását, Polgármester úr és Gábor atya részvételét, valamint 
az előző napi Jenő bálon résztvevők adományát. A sok-sok süti, 
édesség a gyerekek és a felnőttek kedvére valók voltak.

Reméljük, jövőre még többen leszünk!

a Budajenői karitász csoport nevében
Hargitainé Bárczy Orsolya

Karácsonyi 
adománygyűjtés

A Budajenői Karitászcsoport 
idén is megtartja szokásos 

karácsonyi adománygyűjtését, 
de a szokásoktól eltérően nem 
tartós élelmiszereket várunk, 
hanem számítunk nagylelkű 
pénzbeli adományaikra a Temp
lomban, Bartos Gyárfásnál és a 
Kisboltban elhelyezett gyűjtők
ben. A befolyó adományokat 
utalvány formájában szeretnénk 
a rászoruló családokhoz eljuttat
ni. Köszönjük!

Osvald Hanna 
aranyat nyert 

Újfehértón
Tizenegy dobogós helyezéssel zárta egyesületünk a III. Izsó 

Mihály Emlékverseny, Újfehértói Kempo Kupát. Osvald Hanna 
felkészültsége maximálisan kifizetődött az egyik technikai ver
senyszámban, mivel aranyérmet nyert formagyakorlatban. Ezen 
kívül a semi kontakt küzdelmi kategóriában egy ezüst színű me
dáliával is büszkélkedhet. Varga Krisztián és Both Roland is jól 
szerepelt a Nyíregyháza melletti magyar bajnoki versenyen. Előb
bi kempós második lett kempo kumite és semi kontakt kategóri
ában, míg formagyakorlatban harmadik helyen végzett. Both Ro
land submission-ben ezüst, semi kontakt versenyszámban pedig 
bronzérmes lett. A budajenei-hegyvidéki kettős igazolású Lacza 
Ábel is jó hétvégét zárt. Négy versenyszámban nevezett, amelyek 
közül háromban győzedelmeskedett (submission, light és full 
kontakt), egyben pedig második helyen végzett (semi kontakt).

a Budajenő kempo 
kluB eredményei:
Osvald Hanna  1. hely kata, 
 2. hely semi kontakt
lacza Ábel  1. hely submission, light  
 és full kontakt, 
 2. hely semi kontakt
varga Krisztián  2. hely kempo kumite  
 és semi kontakt, 
 3. hely kata
Both roland  2. hely submission,  
 3. hely semi kontakt

Felhívás!
A Budajenő Községi Sportegyesület közzéteszi, hogy 

2017. december 6-án 18:00 órától tisztújító közgyű
lést tart az egyesület sporttelepén (2093 Budajenő, Sport 
utca 11.).

Amennyiben az elnökségi tagok nem jelennek meg a 
kiírt időpontra, úgy a megismételt közgyűlést 2017. dec
ember 6-án 19:00 órától tartja az egyesület, mely a megje
lent tagok számától függetlenül határozatképes.
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körzeti megBízott

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOgADÓÓrA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BeJelenTKeZés: 
23/450-007

AKrOBATiKUs 
rOcK AnD rOll 

tanfolyam 
indul csütörtökönként a budajenői  

Hagyományőrzők Házában, melyre minden  
– mozgást és zenét kedvelő –  

fiút és lányt vár dr. Patona Borbála edző.

Az első foglalkozás októberben indul!

Érdeklődni: 

70/2833876 
vagy patonabori@gmail.com, 

illetve www.musztangse.hu

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok kivételével 
 minden HÓnap 2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők Házában 16.00 órakor.
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Könyvbemutató budajenőn!

Bánó Attila 

CSALÁDBAN A NEMZET 
című, az athenaeum Kiadó gondozásában 
megjelent kötetének dedikálással  
egybekötött bemutatója a magtárban

megnyitja: Budai István, polgármester

Időpont: 2017. december 1.,  
péntek, 18 óra 

A szerző könyvei a helyszínen kedvezménnyel megvásárolhatók!
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2017. december 31-én 23.30 órától 
a budajenői Szent Mihály öregtemplomnál. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Önkormányzat, Egyházközség, Kápolna Védalap 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK A 

FALU LAKOSSÁGÁT A  

BUDAJENŐI  FALUKARÁCSONYRA A 
SZT. PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM ELŐTTI 

TÉRRE 

2017. december 24-én 16.00 órai 
kezdettel. 

Karácsonyi program: SZÉKELY  BETLEHEMES 

FORRALT BORRAL, TEÁVAL ÉS SÜLT 
GESZTENYÉVEL VÁRJUK AZ ÜNNEPLŐKET! 

 
Önkormányzat, Egyházközség, Betlehemes társulat 


