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A nyár általában azt mondjuk, hogy az 
uborkaszezon ideje. A jogalkotói mun-

ka, úgy a legmagasabb szinten, mint a helyi 
igazgatásban szünetel. Iskolák és részben 
az óvodák is bezárják kapuikat, viszont a 
fejlesztések kivitelezése gőzerővel folyik. 
Itt, ha az időjárás engedi a munkák nem 
szünetelnek. Ez a nyár azért is különbözik 
a többitől, mert a választások utolsó éve 
és ősszel lesznek a helyi önkormányzati 
választások. Ezektől függetlenül a beru-
házások jó része és a pályázati lehetősé-
gek ciklusokon átnyúló feladatok. Ebben 
az évben befejeztük a műemlék Magtár 
és környezetének beruházását, ami pél-
daértékű fejlesztés volt úgy a településen, 
mint a Zsámbéki-medencében. Nem csak 
volumenében, hanem megjelenési formá-
jában is egyedülálló. Az épület funkciói 
harmonizálnak az épület megjelenésével. A 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Államtitkársága által támogatott Kárpát-
medencei Nemzetiségek zarándok és 
kegyhelyeinek állandó kiállítása új lehe-
tőséget nyújt a település turisztikai vonze-
rejének növelésére. Ehhez jól kapcsolódik 
az önkormányzat tervei alapján megvalósí-
tott ifjúsági és zarándokszállás, valamint 
a földszinten kialakított rendezvény és ki-
állító terem. Budajenő a Mária zarándokút 
vonalán helyezkedik el, így a zarándokok és 
az erdei iskolák részére is ideális hely, mi-
vel az állandó kiállítás és a kulturált szállás 
egy épületen belül található. A földszinten 
a rendezvény és kiállítóterem jól kihasznál-
ható kiállítások és rendezvények megtar-
tásához. A résztvevők részére kellemes ki-
kapcsolódást nyújt a magtár körül elterülő 
ligetes, tavas park. Ez a beruházás ennek a 
választási ciklusnak minőségi beruházása, 
amit 2018-ban az év homlokzata díjjal és az 
örökségvédelem példaértékű rehabilitáció-
jáért ICOMOS díjban részesült 2019-ben.

A nyár folyamán teljes lendülettel folyik 
Pest-megye legnagyobb óvodafejlesztése, 
ami volumenében a település eddigi legna-
gyobb középületi beruházása. Az új óvoda 
várhatóan december 10-ig fog elkészül-
ni. Az engedélyezési eljárásokat figyelem-
be véve, jövő tavasszal vehetik birtokba a 
kis óvodások. Ezzel a beruházással kialakul 
hosszú időre Budajenő központjának vég-

leges arculata. Ezután kerülhet sor a régi 
óvodai épület település számára hasznos 
funkciójának kialakítására. A posta áttelepí-
tésével a teljes Skót-bencés épületegyüttes 
az iskola üzemeltetésébe fog kerülni és az 
egész intézmény komplexum zárttá válik. 
Megvalósul a több évvel ezelőtti elképzelés 
az igazgatási és oktatási központ.

Szeptemberben elkezdődik a sportpá-
lya felett, a posta és az iskolaépület vona-
lában a két új iskolai tanterem kialakítása 
a Nemzeti Sport Központ (NSK) bonyolítá-
sával, ami a megvalósulás után az önkor-
mányzat tulajdonába kerül.

A település átmenő útjához csatlakoz-
va a be- és kivezető szakasz mentén a 
vegyes beépítettségű övezetekben foly-
nak a magánerős, ipari beruházások. Az 
Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) regionális 
ügyfélfogadó és műszaki, technikai be-
avatkozó csoport telephelye, az AGROVÍZ 
iroda és technika részleg kereskedelmi és 
szolgáltató centrum, egy gumi szerviz és 
autókozmetika, valamint a nemzeti do-
hánybolt beruházásai. Reményeink szerint 
ezek a beruházások hozzájárulnak közép- 
és hosszútávon településünk szolgáltatói 
hálózatának bővüléséhez és a működőké-
pességünk fenntartásához.

Az önkormányzat 2019-ben pályázott 
„A jövő nyomában” Falumegújítási díjra, 
amit a belügyminiszter és a vidékfejlesztési 
miniszter közösen adományoz. Budajenő 
ezt az elismerést már 2012-ben elnyerte 
a falumegújítás több területén elért ki-
emelkedő teljesítményéért. Idén a zsűri a 
települést magasabb kategóriába sorolta, 
ami az első helyezett, Környe után ado-
mányoznak. Budajenő a Magyarországi 
Falumegújítási Díját a fenntartható fej-
lesztés kiváló színvonalú megvalósításá-
ért nyerte el, ami 2019. szeptember 12-én 
kerül átadásra Iszkaszentgyörgyön.

Pest Megye Közgyűlése elnökének fel-
hívására a Magtár és környezetével pá-
lyáztunk a „Kulturált Települési Környe-
zet Díj”-ra, amit minden évben december 
4-én a megyenapon adnak át. Ezt a díjat 
már elnyertük 2009-ben a település mű-
emléki környezetében található oktatási és 
közigazgatási központjának (tornaterem, 
Polgármesteri Hivatal, iskola) fejlesztéséért.

A Magyar Falu Program keretén be-
lül pályáztunk az egészségügyi intézmé-
nyünk felújítására 2019-ben. Településünk 
a kért támogatást 18 646 141,-forintot 
elnyerte, ezzel az orvosi rendelőnk és a vé-
dőnői szolgáltatás körülményei lényegesen 
javulnak.

A nyár elején komoly gondot okozott 
a Budajenői patak mentén lakóknak a 
Telki szennyvíztisztítóból kiömlő, részben 
tisztítatlan szennyvíz. Együttműködve a 
Telki Önkormányzattal és az üzemeltető 
ÉDV-vel, függetlenül az uborkaszezontól, a 
problémát mielőbb meg kell oldani. Felvet-
tük a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal 
a víz- és iszapminták megvizsgálása céljá-
ból. Árajánlatot kértünk be a patak tisztí-
tására. Ebben az időben nehézkesebbek a 
reakciók, de mi azon leszünk, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül rendezzük a prob-
lémát.

Az iskolai szünetben a diákoknak több 
ideje van a szórakozásra és kikapcsoló-
dásra, ezért jobban oda kell figyelnünk a 
közterületeken hogyan viselkednek. Ennek 
érdekében lépést teszünk a játszóterek, 
parkok jobb kivilágítására, a játszó esz-
közök átvizsgálására és a kerítések meg-
erősítésére, ahol szükséges és indokolt. 
Tervezzük a kiemelt helyeken kamerák el-
helyezését is. A vegetációs időszakban sok 
gondot jelent a lenyesett zöldhulladékok 
és építési anyagok illegális lerakása. Kéré-
sünkre a közterület-felügyelők és a rend-
őrök nagyobb figyelmet fognak fordítani 
ezen jelenségek visszaszorítására.

Minden lakos számára fontos kell, hogy 
legyen a település élhető környezetének 
fenntartása és a létrehozott értékek meg-
óvása. Ez független attól, hogy nyár van 
vagy közeleg a helyi önkormányzati válasz-
tás. A meghatározó feladatokat és a felme-
rült napi ügyeket kezelni kell folyamatosan.

Budai István, polgármester

A polgármester 
válaszol

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I 
T Á J É K O Z T A T Ó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2019. JÚNIUS 27-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
BESZÁMOLÓ A HÍD SZOCIÁLIS, CSALÁD 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZ-
PONT MUNKÁJÁRÓL, GYERMEKVÉDELMI 
BESZÁMOLÓ
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó 
értékelést, valamint a HÍD Szociális, Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
éves beszámolóját elfogadja.

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK TÁJÉKOZ-
TATÓJA MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAIRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy az ÉDV Zrt. 
2018. évi ivóvíz- és szennyvíz ágazati be-
számolóját elfogadja.

TÁJÉKOZTATÓ A BÖT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a polgármester tájékoztatását 
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
tevékenységéről jóváhagyta.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA FEJLESZTÉSI 
BERUHÁZÁS HELYZETÉRŐL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a polgármester tájékoztatását 
az óvoda fejlesztési beruházás helyzetéről 
jóváhagyta.

DÖNTÉS BÖLCSŐDEI FELADATELLÁTÁS-
RÓL, FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
JÓVÁHAGYÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete áprilisi ülésén döntött 
(26/2019.(IV.24.)) a bölcsődei feladatellátás 
keretében a Budajenőn lakcímmel rendel-
kező, a Gyvt. 42/A. §-a szerinti korcsoport-
ba tartozó gyermekek támogatásáról, akik 
más település bölcsődei ellátást biztosító 
valamely intézményében kerülnek elhelye-
zésre. A képviselő testület fenti határozatát 
módosította az alábbiak szerint:

A támogatás akkor adható, ha a szülők, 
egyedülálló szülő esetén a gondozó (fel-
ügyeleti jogot gyakorló) szülő kereső tevé-
kenységet végez(nek).

Jelen határozat az elfogadásától alkal-
mazandó. A támogatást azon gyermek 
után is igénybe lehet venni, akik ezen idő-
pont előtt már bölcsődei elhelyezést nyer-
tek és azt jelenleg is igénybe veszik.

A támogatás összege a nem költségve-
tési szerv által fenntartott bölcsőde esetén 
1 500,-Ft/nap, de maximum 30.000,-Ft/
fő/hó, amelyre támogatási szerződést kell 
kötni az elhelyezést biztosító bölcsődével. 
Egyben döntött a képviselő testület a böl-
csődei feladatok ellátására feladat-ellátási 
megállapodás megkötéséről Budakeszi 
Város Önkormányzatával és a Csibe Bölcsi 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

ÓVODAI CSOPORTLÉTSZÁM-TÚLLÉPÉS 
ENGEDÉLYEZÉSE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján, hatáskörében eljárva en-
gedélyezte a Budajenői Óvoda részére a 
maximális csoportlétszám 20%-kal történő 
túllépését a 2019/2020. nevelési évre, a 
Bambi kiscsoportban, a Misi Mókus kis-
középső, a Pillangó nagy-középső és a Mi-
cimackó nagycsoportban.

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ 
SZABÁLYAIRÓL ÉS AZOK MEGSÉRTÉSÉ-
NEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Az új rendeletet a tavalyi évben alkotta 
meg a Testület, elsősorban új vagy módo-
sított magasabb szintű jogszabályoknak 
való megfeleltetés miatt, de lényegében a 
korábbi, hasonló című rendelet szabályait 
emelte át az új Rendeletbe. A szabálysze-
gőkre közigazgatási bírságot lehet kiszab-
ni. A Magtárral együtt április 11-én átadott 
tavas park lakossági használatával kapcso-
latban az elmúlt időszakban több komoly 
probléma merült fel (kavicsok felszedése, 
illetve ezek vagy más tárgyak tóba dobá-
lása, fürdés a tóban, kutyák póráz nélküli 
sétáltatása a tó körül, illetve az ebek für-
detése, a tóparti és tavi dísznövények tép-
kedése, kikotrása, a csónak, a kisház, az 
öntözőrendszer és egyéb kerti berendezé-
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„ÍZŐRZŐK” forgatása 
településünkön

A közelmúltban, 2019. július 15-16-án 
a Duna Televízió „ÍZŐRZŐK” stáb-

ja forgatott Budajenőn. A forgatások a 
Magtárban, az árpád kori Szent Mihály 
templomban, a pincesoron, a Hagyo-
mányőrzők Házában és az Öregház Ét-
teremben folytak. Ezenkívül felvételek 
készültek a Szent Péter és Pál templom-
nál, a Skót-bencés kastélyról és néhány 
jellegzetes budajenői házról, pincéről. 
A hagyományőrző egyesületek közül 
szerepeltek a Budajenő-Telki Székely 
Társulat és a Ringlein Tánccsoport. Az 
Öregház Étteremben két, háromfogásos 
ételt készítettek a helyi sajátos ételekből. 
Az ÍZŐRZŐK budajenői műsora várható-
an szeptember második felében látható 
majd a Duna Televízióban. Nézzék meg 
minél többen, érdemes!

Budai István, polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat

2019. szeptember 18-án (szerdán) 18 órakor
a Hagyományőrzők Házában 

(Budajenő, Fő u. 18.).

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Herb József, elnök

KÖZMEGHALLGATÁST tart

sek rongálása, halak telepítése, dohányzás, 
cigaretta csikkek szétdobálása), amely ma-
gatartásoknak a rongálás szabálysértési és 
bűncselekményi alakzata is van, így e tör-
vények rendelkezése alapján büntethető, 
helyi jogszabályban nem kell rendezni. 
A tó a látogatóknak nyugalmat biztosítan-
dó pihenő tónak lett tervezve. A fent sorolt 
magatartások nagyon zavaróak a tavat a 
célja szerint használó lakosságnak, illetve 
komoly károkat is okoznak a költségesen 
kiépített környezetben, ezért volt szüksé-
ges a rendelet módosítása, amelyet a kép-
viselő testület elfogadott.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Az utóbbi időszakban megnövekedett te-
lepülésünkön a közterületen elhelyezett és 
huzamos ideig ott tárolt gépjárművek szá-
ma. Ezek többségében a jármű tulajdono-
sa nem ismert, így nem tudjuk az érintettet 
a közterület használati díj megfizetésére 
felszólítani. Az üzemképtelen vagy sza-
bálytalanul, jogtalanul tárolt gépjárművek 
ezidáig az önkormányzati rendeletünk-
ben nem kerültek szabályozásra. Fentiek 
tárgyában felvettük a kapcsolatot a BÖT 
Közterület-felügyelet vezetőjével, akinek 
javaslatára a rendelet módosítást a képvi-
selő testület elfogadta. 

ZSÁMBÉKI-MEDENCE SZENNYVÍZTISZTÍ-
TÁS FEJLESZTÉSE
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy Zsám-
béki medence szennyvíztisztítás fejleszté-
se (ÉMO 17) című projekt megvalósítása 
érdekében Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal. Egyben felhatal-
mazta a polgármestert a Megállapodás, 
valamint a projekttel kapcsolatos bármely 
releváns dokumentum aláírására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2019. JÚNIUS 27-I ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ 
JOGI ÜGYEKRŐL
Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a polgármester tájékoz-
tatását a folyamatban lévő jogi ügyekről 
jóváhagyta.

JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(AUGUSZTUS 20.)
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az idei évben, augusztus 20-a alkalmá-
ból budajenőért kitüntetést adományoz.  
A kitüntetett személy értesítéséről gon-
doskodik.

Felhívjuk  a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-

testülete a 3/2019. (IV.29.)  
önkormányzati rendeletében 

szabályozza a 2019. évi igazga-
tási szünet elrendelését. 

A Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatalban 
a  nyári igazgatási szünet

2019. július 29. napjától - 
2019. augusztus 20. napjáig tart.

(AZ ELSŐ 
ÜGYFÉLFOGADÁSI NAP 2019. 

AUGUSZTUS 21., SZERDA)

Az igazgatási szünet alatt a 
Hivatal ügyeletet tart, amely 

az iratok átvételét, továbbá az 
anyakönyv-vezetési feladatkör-
be tartozó sürgős ügyek intézé-

sét jelenti.

Szíves megértésüket köszönjük.
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Falunap és Búcsú

Az idei falunap és búcsú rendezvé-
nyünk a település Szent Péter és 

Szent Pál katolikus templomának 260. 
jubileumi évfordulója jegyében ke-
rült megrendezésre június 28-29-én. A 
gaildorfi delegáció június 28-án a délutá-
ni órákban érkezett meg hozzánk Frank 
Zimmermann polgármester vezetésével. 
A hivatalos program este 18 órakor kez-
dődött a Magtár rendezvénytermében, 
ahol templomunk 260. évfordulója alkal-
mából az Egyház és Települési Értéktár 
Bizottság szervezésében egy színvonalas 

A Szent Péter 
és Pál templom 
megépítésének 
260. évfordulója

Szent Péter és Pál ünnepe június 29-én 
van, idén a Falunap és búcsú éppen 

hétvégére esett. Az ünnephez kapcsolódva 
péntek este a Magtárban kiállítás keretében 
a 260 éves templomunk történetét mutattuk 
be. Köszönet az Önkormányzatnak, Budai 
István polgármester úrnak, hogy a helyszín 
és a költségek biztosításával, a Települési 
Értéktár szervezésében e kiállítás megva-
lósult. Látogatóink megismerhették a mű-
emlék apáti kelyhet, a templom épületének 
részleteit és százéves tárgyait: zászlókat, mi-
sekönyveket, imakönyveket, a Székely Bet-
lehem tárgyait. Régi fotókkal és tárgyakkal 
idéztük fel az egyház közösségi életét (ke-
resztelő, elsőáldozás, házasságkötés, halál, 
cserkészet, karitász). Nagy segítségünkre 
volt Bozzai Attila és felesége, Jandó Zsuzsa 
a fotók elkészítésében, a tablók összeállítá-
sában és elhelyezésében. Köszönet Radics 
Margó aktív gyűjtőmunkájáért, és Olasz 
Andrásnak a technikai szervezésért, de nem 
feledkezhetünk meg az önkormányzati se-
gítőkről sem, akik Szűcs Ernő vezetésével a 

helyszín kialakításában segédkeztek. Hálával 
és köszönettel tartozunk a tárgyak adomá-
nyozóinak: Gábor atyának, a Buchoffer, a 
Csibi, a Hoffer, a Jeck, a Kókai és a Reisner 
családnak, valamint Simon Árpádnak és csa-
patának, akik kicsinyített Úrnapi sátrat készí-
tettek a kiállításra. A cserkészcsapat életéről 
beszámolót, fényképet, cserkészinget, nyak-
kendőt Mutschler Milán bocsátott rendelke-
zésünkre. Köszönet a fellépőknek!

A visszajelzések azt mutatják, hogy nagy 
sikere volt a kiállításnak, sajnálták azok, akik 
nem láthatták. Talán legközelebb a kiállítá-
sok hosszabb idejű nyitva tartására is sor 
kerülhet! Köszönjük a sok-sok segítséget!

Budajenői Települési Értéktár
Csörgő Józsefné elnök

kiállítás megnyitójának lehettünk tanúi. 
A kiállított tárgyak között fellelhető volt 
több régi imakönyv, menyasszonyi ruha, 
betlehemes, miseruhák, rózsafűzérek, 
festmények, ministráns ruhák, egyházi 
szertartások alkalmával használt zászlók, 
templomunkat bemutató tablók, és töb-
bek között egy Úrnapi körmenet alatt fel-
állított „Jézus szíve” sátrat is bemutattak a 
szervezők. A kiállítás egyik legszebb da-
rabja az apáti kehely volt. A kiállítást és a 
falunapot Budai István polgármester nyi-
totta meg, majd Harkai Gábor plébános 

mondta el köszöntőjét. A rendezvény alatt 
meghallgathattuk a Budajenői Német Ha-
gyományőrző Dalkört, az Adocco kórust 
és az Osztie testvérek gitárduóját. Az este 
kellemes hangulatban telt el. Másnap, 29-
én a Falunapon az önkormányzat tanács-
termében került sor a szokásos belső kö-
szöntésre, ahol a két polgármester átadta 
egymásnak ajándékait, majd a budajenői 
temetőben található Ötvös József és fe-
lesége által állított kőkereszt szentelésén 
vettek részt. A kőkereszt a Budajenői 
Német Nemzetiségi Önkormányzat szer-
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vezésében, a Miniszterelnökség Egyházi 
és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága támogatásával került fel-
újításra. A falunap fő rendezvényére 15 
órakor került sor a Magtár előtti rendez-
vénytéren. A rendezvényen Budai István 
polgármester köszöntötte a vendégeket 
és kihirdette a díszpolgári cím kitünte-
tettjét, amit 2019—ben Günther Kubin 
Gaildorf város alpolgármester kapott, 
majd ezután került sor a helyi és vendég 
együttesek ünnepi műsorára. Fellépett a 
Budajenői Hagyományőrző Dalkör, a Bu-
dajenő-Telki Székely Társulat, a Ringlein 

Tánccsoport és a vendégként érkezett 
mányi Mazsorettcsoport. 17 órától a 
Shadow Hungary Band zenekar szórakoz-
tatta a jelenlévőket. Az est főszereplői az 
Aurevoir zenekar volt, akik nagysikerű élő 
koncertet adtak a közönségnek. 21 órától 
a Simple zenekar zárta az estet, kifulladá-
sig lehetett táncolni a résztvevők örömé-
re. Vasárnap július 30-án került megtar-
tásra a Budajenői Búcsú szentmise a Szent 
Péter és Szent Pál katolikus templomban. 
A szentmisét Harkai Gábor plébános ce-
lebrálta.  Ezzel a 2019. évi Falunap és Bú-
csú hivatalosan is lezárult. Bízunk benne, 
hogy a jelenlévők és a meghívott német 
delegáció is pozitív élménnyel gazdagod-
tak. Köszönet mindazoknak, akik a ren-
dezvény előkészítésében, szervezésében 
és lebonyolításában részt vettek és a ven-
dégekről gondoskodtak. 

A felújított kereszt megszentelése 
a Budajenői köztemetőben

A Budajenői Német Nemzetiség Ön-
kormányzat és a helyi közösség szá-

mára fontos a sváb kultúra megőrzése, 
ápolása, amit a községi önkormányzat-
tal és a hagyományőrző egyesületekkel 
közösen megtartott rendezvényeken, és 
az épített örökségünkön keresztül ismer-
hetnek meg a Budajenőre beköltözők és 
az ide látogatók. A mai település köz-
ponti részein számtalan hagyományos 
lakóház, köztéri építmény, a temetőben 
és az utak mentén emlékkeresztek ma-
radtak ránk örökségül.

A Nemzetiségi Önkormányzat célul és 
feladatként tűzte ki magának a közterü-
leteken található emlékek felújítását, és 
az ó temető kegyeleti helynek megfelelő 
kialakítását, gondozását. Az értékmeg-
őrző munka során évről-évre felvállal-
ja egy-egy építészeti emlék felújítását. 
Korábban önerőből felújította a Szent 
Péter-és Pál templom előtti Nepomuki 
Szent János szobrot, a perbáli út melletti 
keresztet, a Kormányzat támogatásával 

pedig 2017-ben a temetőben található 
másik emlékkeresztet és 2018-ban a Fő 
utca végén lévő keresztet.

Budajenő Német Nemzetiség Ön-
kormányzat 2018-ban ismét támogatási 
igényt nyújtott be a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárságára a Budajenői 
Köztemető I. parcellában található 
emlékkereszt felújítására. A német 
nemzetiségű lakosság a temető terüle-
tén több keresztet állított. Jelen támo-
gatással a legjelentősebb méretű (5,4 
m magasságú), az évezredes keresztény 
hitünket is hirdető emlékkereszt felújí-
tását tervezte. A pályázat sikeres volt. 
Soltész Miklós államtitkár úr segítségé-
vel jelentős támogatást kapott a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a nagyke-
reszt felújítására. A pályázat sikeressé-
géhez segítséget nyújtott Budai István 
polgármester úr és Légárné Gulyás Rita, 
községünk településrendezési vezető 
főtanácsosa. Az emlékkereszt felújítá-

sa egyrészt pályázati pénzből, másrészt 
pedig a Budajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat anyagi támogatásából 
valósult meg. A felújítást Fejér Máté kő-
faragó, épületszobrász mester végezte.

A felújított emlékkereszt megszen-
telésére 2019. június 29-én a Budajenői 
búcsú és falunap alkalmával került sor. 
Herb József elnök köszöntője után Budai 
István polgármester mondott beszédet. 
Az emlékkeresztet Harkai Gábor atya 
szentelte meg. Az ünnepségen fellépett 
a Budajenői Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Dalkör. A keresztnél koszorút 
helyezett el Budajenő Község Önkor-
mányzata valamint Budajenő Német 
Nemzetiségi Önkormányzata.   

Gaildorfi testvértelepülés küldöttsége 
is részt vett a keresztszentelésen.

Köszönetet mondunk Kompp György 
támogatónak (vállalkozónak), aki a nagy-
kereszt el- és visszaszállítását bonyolítot-
ta le.

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Gyergyóditrói 
Falunap és Búcsú 2019

Idén egy időben került megrendezésre 
a Budajenői és a Gyergyóditrói Falunap 

és Búcsú. Abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy családommal Budajenő 
községet képviselni tudtam testvértelepü-
lésünk e jeles eseményén.

Június utolsó hétvégéjén gyönyörű ar-
cát mutatta a ditrói medence, az itthoni 
szokatlanul meleg időjárással ellentétben 
a Gyergyói-medencében kellemes, napos, 
kora-nyári idő fogadott minket. Szállásunk 
egy kedves vendégházban volt, egy patak 
partján. Vendéglátónk és idegenvezetőnk 
a helyi képviselő, Madaras Albert bátyám 
volt, aki megmutatta nekünk a környék 
néhány nevezetességét is.

Szombaton a közigazgatásilag Ditróhoz 
tartozó, festői fekvésű Orotva településen 

volt búcsúmise a Péter-Pál templomban. 
A mise után a megújult közösségi házban 
Puskás Elemér polgármester úr és a helyi 
képviselők látták vendégül egy ebédre a 
testvértelepülések küldöttségeit. Délután 
pedig Ditróban megkezdődtek a színvo-
nalas és programokban gazdag hétvégi 
rendezvénynek. A kirakodóvásárral, főző-
versennyel, sportvetélkedőkkel, motoros 
bemutatóval, autós ügyességi versennyel, 
sakkbajnoksággal, táncos eseményekkel 
tarkított hétvégén mindenki megtalálta a 
neki legkedvesebb időtöltést.

Vasárnap a Ditrói Jézus szíve templom-
ban volt búcsúmise, amire elkísért minket 
vendéglátónk is. A vasárnapi díszebéd 
előtt alkalmunk volt átadni ajándékainkat 
a polgármester úrnak és ők is ajándékkal 
kedveskedtek nekünk. A díszebéd alatt a 
testvértelepülések küldöttségeinek alkal-
ma volt ismerkedésre és eszmecserére is. 
A szívélyes vendéglátás és a baráti han-
gulat az egész hétvégén végigkísért min-
ket és élményekkel gazdagon térhettünk 
haza, elhozva a testvértelepülés üdvözle-
tét.

Kuli László, alpolgármester

Megépült a falu kemencéje

Budajenőn felmerült a falu kemence 
építésének az ötlete, amelyet Budai 

István polgármester úr is támogatott. 

Kuli László alpolgármester kezdeménye-
zésére építész hallgatóknak hirdettünk 
ezzel kapcsolatban tervpályázatot. A 

nyertes terv készítőjét, Verasztó Gyulát 
felkértük a részletek kidolgozására. Egy-
hetes munkával, közösen, építő tábor 
keretei között megépítettük a kemen-
cét a Hagyományőrzők Háza udvarán. A 
kivitelezés ideje alatt egyre jobban ösz-
szekovácsolódott a több intézményből 
érkezett csapat és számtalan tapaszta-
latot gyűjtöttek, sok szakmai fogást sa-
játítottak el az egyetemisták. A lányok, 
fiúk szorgalmasan, nagy lelkesedéssel 
dolgoztak. Ahogy egyre jobban kezdett 
a kemence formája kialakulni, mindenki 
munkakedvét megsokszorozta a vég-
eredmény elképzelt látványa, ezért az 
egyetemisták önként, késő estig dolgoz-
tak. Aztán eljött a péntek és begyújtottuk 
a kemencét, amit pizza, kenyér és külön-
féle hús sütésével avattuk fel.

Tele élményekkel, a jól elvégzett mun-
ka örömével és a sülő ételek által keltett 
gasztronómiai élvezetekkel zárult az épí-
tőtábor. Köszönet Tóth Bence Péternek, 
a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolásá-
nak, a Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar hallgatóinak, , Da-
nyi Andrásnak, Illényi Somának, Tóth Ni-
kolettnek és Verasztó Gyulának, valamint 
Vidovics Rékának a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatójának.

Kóbor József, települési főépítész
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Tarjánban jártunk
Júniusban a 2.a osztály elindult első erdei iskolájába. Első-

ként Tatán jártunk, ahol kisvonattal megnéztük Tata neve-
zetességeit, majd a várat tekintettük meg belülről. Utunkat 
egy „Bözsi” veterán busszal folytattuk Tarjánba, ahol állatbe-
mutatón vettünk részt, pólót festettünk, nudlit készítettünk és 
métáztunk is. A sok tartalmas program után fáradtan, de lelke-
sen tértünk vissza várva a jövő évi kirándulást.

Csereklyei Dánielné

TérTánc Koncert

Idén iskolánk diákjai részt vehettek a Budapesti Fesztivál Ze-
nekar szervezésében megvalósuló TérTanc koncert rendez-

vényen. Az esemény lényege, a komoly zene népszerűsítése 
mellett, hogy hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek 
táncolhatnak együtt, ezzel is kifejezve, a zene, tánc vagyis a 
művészet minden különbséget áthidal, eltöröl. Iskolánkból 
12 diák csatlakozott a kezdeményezéshez. A közös fellépést 
hosszú hónapokig tartó próbák és csapatépítő alkalmak előz-
ték meg. A koncertre június 16-án került sor Budapesten, a 
Bazilika előtti téren, ahol a Budapesti Fesztivál Zenekar Bee-
thoven VII. szimfóniáját adta elő, és a több mint 400 gyerek a 
4. tételre közösen mutatta be a betanult táncot. Mindenkinek 
nagy élmény volt ez a lehetőség, remélhetőleg a továbbiakban 
is részesei lehetünk ennek a különleges kezdeményezésnek.

Papné Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch Diana

Pilismaróton a 4.b
Az idei év záróakkordjaként a 4.b osztály Pilismaróton kempin-

gezett. Sátrakat állítottunk, horgásztunk, vízipisztolyoztunk, 
együtt készítettük az ennivalónkat, métáztunk, számháborúztunk, 
csónakáztunk, együtt mostunk fogat, hot-dogot ettünk, rákot 
fogtunk, fát gyűjtöttünk, tábortüzet gyújtottunk, hallgattuk egy-
más horkolását a sátrakból, este zenét hallgattunk...Tartalmas 2 
napot tudhatunk magunk mögött, ahol a felhőtlen szórakozás, és 
az együttlét volt a cél! A második napon átcsónakáztunk Szobra 
fagyizni, majd komppal visszamentünk sátrainkhoz, és a szülők-
höz, akik az aznapi ebéddel kedveskedtek nekünk. A felejthetet-
len percekért köszönetet mondok páromnak, a szülők sokasá-
gának és a gyerekeknek! Ez a „dunai sátrazás” számomra méltó 
zárása és búcsúja volt ennek a felejthetetlen 4 évnek, melyet ezzel 
a kiváló kis gyermeksereggel tölthettem. Negyedik év végére iga-
zi kis „család” lettünk hátunk mögött sok munkával, örömmel és 
bánattal, játékkal és tudással, jókedvvel és szeretettel! 

Krizsák Zsóka

Iskolánk tanévzáró és egyben ballagási ünnepségére 2019. jú-
nius 21-én ünnepélyes hangulatban gyülekeztek diákjaink, és 

a kedves vendégek. Az utolsó csengőszó után a „Ballag már a 
vén diák” kezdetű dal éneklésével léptek ki a nyolcadikosok az 
ötödik osztályosok által feldíszített kapun, és ezzel szimboliku-
san lezárult életük egy fontos szakasza. Gulácsiné Kozma Sa-
rolta és Kóródi Kristóf osztályfőnökök vezetésével a két osztály 
diákjai a hetedik osztályosoktól kapott tarisznyával vállukon és 
hozzátartozóktól, barátoktól kapott virágcsokrokkal utoljára 
vonultak végig az udvaron a tornacsarnokba, ahol ünnepélye-
sen is búcsút vettünk tőlük. Rainer Ferencné igazgató asszony, 
és Gábor atya kedves szavakkal indította útjára a ballagókat, 
majd a hetedikes diákok és a végzős osztályok búcsúbeszédei 
hangzottak el.

A ballagási ünnepség az évzáróval folytatódott, amelyen 
Igazgató asszony köszöntötte Budai István polgármester urat, 
aki jelenlétével megtisztelte az eseményt, a vendégeket, a szü-
lőket, a pedagógusokat és a gyerekeket. Polgármester úr is 
szólt néhány kedves szót a végzősökhöz búcsúzóul, majd meg-

köszönte az iskola pedagógusainak és minden dolgozójának 
magas színvonalú, áldozatos munkáját. Kiemelte, mennyire fon-
tos, hogy a Szülői szervezet támogatja az iskolát, az itt tanuló 
gyermekeket. Tájékoztatta a jelenlévőket az iskolával, óvodával 
kapcsolatos fejlesztésekről és további tervekről is.

Idén először vehetett át két pedagógus Budai István polgár-
mester úrtól Oktatásért Emléklapot, amellyel a gyerekek, az isko-
la érdekében végzett kiemelkedő munkájukat ismerte el. Gulá-
csiné Kozma Sarolta oktató-nevelő munkájáért és a tanulmányi 
versenyekre való eredményes felkészítéséért, Póka György több 
évtizedes oktató-nevelő munkájáért és sportversenyekre való 
eredményes felkészítéséért kapott díjat és egy Budajenő címe-
rével díszített kerámia vázát. Gratulálunk kollégáinknak!

A tanévzáró ünnepségen 80 kitűnő tanuló kapott jutalom-
könyvet, amelyet Rainer Ferencné igazgató asszony adott át. 
Nagy tapsot kaptak a kihívott gyerekek, de a legnagyobb sikere 
annak a mondatnak volt, amely így hangzott: a 2018/2019-es 
tanévet bezárom! A bizonyítványosztás után már valóban kitört 
a vakáció minden diák számára.

Elballagtak 
végzős diákjaink



14 | Budajenő mindennapok Budajenő mindennapok | 15

Együtt könnyebb
Június 12-én a 2.a és 6.a testvérosztályok közös tanulmányi 

kirándulásra indultak Telkibe, az Öreg tölgy tanösvényre. A 
túra állomásain különböző feladatokat kellett közösen megol-
dani a csapatoknak, s a 6. osztályosok ügyesen mentorálták a 
kisebb tanulókat. Az együttműködés minden csapat számára 
sikerrel zárult.

Gánti erdei iskola
A 4.b osztály idén, Gántot és Csákvárt fedezte fel az erdei 

iskolai program keretén belül. Ám első nap tettünk egy 
kis kitérőt még Tabajdra a Mezítlábas Parkba, ahol különböző 
járófelületeken haladva sétálhattuk végig a parkot mezítláb. 
Ezután indultunk szállásunkra, Gántra, egy igazán kellemes, 
mindennel felszerelt turistaházba. Az étkezéseinket „királyi” 
módon egy gyönyörű, elegáns étteremben tölthettük el. Ha 
arra járnak, érdemes betérni a Vértes Vendéglőbe! Gánt egy 

csodálatos kis falucska a Vértes hegység lábánál. Legfőbb lát-
ványossága a bauxitbánya, ahol a gyerekek nagyon lelkesen 
fel-le szaladgáltak a „bauxit dombokon” és kitartóan keres-
gélték a foszíliákat, amit kincsként el is vihettek haza. Csákvárt 
egy lovaskocsi hátán fedezhettük fel pihenés gyanánt az igen 
fárasztó Haraszt-hegyi tanösvény bejárása után. Túránk végén 
a híres Csuta Cukrászdában hűsítő fagylaltot ehettünk. Utol-
só napunkat Gánton töltöttük el a helyi vendéglátók adták a 
programokat, mint az ostorcsattogtatás, íjászkodás, langalló 
sütés. Sok játékot is csempésztünk a napokba, métáztunk, 
számháborúztunk, röplabdáztunk, és maradandó élményként 
pólót festettünk. 

Nagyon kellemes 3 napot töltöttünk együtt, köszönöm a 
4.b osztálynak, és Dia néninek!

Krizsák Zsóka

Diadal! 
Aranyceruza-díj: 

Dakó Virág
DAKÓ VIRÁG nyolcadikos tanulónk lett a „Süvegemen nem-

zetiszín rózsa” című Kárpát-medencei rajpályázat fődíja-
sa! A 2019. évi, „Süvegemen nemzetiszín rózsa” elnevezésű, 
Kárpát-medencei gyermekrajz-pályázatra 1.635 pályamunka 
érkezett! Ami önmagában is egy csodás eredmény. Iskolánk 
öt tanulója is részese lehetett ennek a sikernek: Bartha Ábel 
6.a, Szabó Veronika 6.a, Furka Zoé Hanka 6.b, György Enikő 
6.b, és Dakó Virág, 8.b.  Lelkesedésükért, tenni akarásukért, 
a pályázati felhíváshoz 
való csatlakozásukért 
külön köszönet, és 
egy-egy egyedi ter-
vezésű emléklap jár. A 
rangos kiállítást június 
4-én, a Trianoni béke-
diktátum aláírásának 
99-ik évfordulóján, 13 
órakor, Székesfehér-
váron, a Szent István 
Művelődési Házban 
nyitották meg. A há-
rom fődíj: az Arany-, 
ezüst- és bronzceru-
za-díj voltak. Öröm-
mel értesültünk, hogy 
idén iskolánk diákja, 
DAKÓ VIRÁG nyerte el 
a legrangosabb I. he-
lyezést: Kárpát-medencei Aranyceruza-díjjal tüntették ki! Vi-
rág nagyszerű lovashuszár-rajzát immár csak reprodukcióban 
láthatjuk viszont iskolánk honlapján. Az eredeti rajz ugyanis 
már a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári 
Szervezete (honlapja: www.htbkszfvar.hu) gyűjteményét gaz-
dagítja. Gratulálunk Dakó Virágnak a párját ritkító eredményé-
hez, és sok sikert kívánunk neki a jövőben is! Hajrá, Virág, csak 
így tovább :-)

Továbbtanulás 
2019. 

A Budajenői Általános Iskola végzős diákjai valamennyien 
sikeresen teljesítették a középiskolai felvételi követelmé-

nyeket, és jellemzően az 1. vagy a 2. helyen bejelölt középfokú 
intézményben folytatják szeptembertől tanulmányaikat.

Gimnáziumban 19, szakgimnáziumban 6 és szakközépisko-
lában 1 fő tanul tovább. A reálisan kitűzött célok és a jól sike-
rült központi írásbeli felvételi volt a siker záloga. Gratulálunk 
nyolcadikosainknak, és sok sikert kívánunk további tanulmá-
nyaikhoz!

Természettudo-
mányos sikereink

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája
A 21. századi oktatás egyik fontos feladata, hogy fejlessze a 
gyerekek önálló gondolkodását, segítse őket a nyomtatott és 
digitális források felkutatásában, az információk értelmezé-
sében, és következtetések levonásában. Ez a verseny a tudo-
mányos ismeretterjesztésre, és tudományos kutatásra készít 
fel azzal, hogy lehetőséget ad a 3.-8. osztályos diákoknak egy 
írásos pályamunka elkészítésére saját maguk által választott 
témából, majd ennek ismertetésére 10 perces prezentáció ke-
retében. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája idei 
felhívására 30 tanulónk jelentkezett, és örömünkre 5 pálya-
munka bejutott a százhalombattai regionális fordulóba. A ran-
gos zsűri értékelése alapján négy diákunk két témával az or-
szágos döntőben versenyzett tovább, ahol kiváló eredményt 
ért el. Három versenyzőnk pedig, szintén két témával, 3. díjat 
kapott a regionális fordulón. Hatalmas munka állt minden pá-
lyamunka mögött, a diákok sokat tanultak belőle, és fejlődött 

előadói képességük is. Köszön-
jük az őket támogató szüleik-
nek és gratulálunk felkészítő 
tanáruknak, Gulácsiné Kozma 
Saroltának!

A Jedlik Ányos Országos 
Matematika/Fizika Verseny 
nyíregyházi döntőjében Bart-
ha Zsombor 4. b osztályos ta-
nulónk megismételte tavalyi 
eredményét, és bronzérmet 
szerzett.

Binó Emese-
Venczel Sára 
3.o

A szénkukac 
születése

Regionális 
forduló      
3. díj

Kováts Anna 
Zsófia 
6.a

Kedvenc 
állatom: 
a ló

Regionális 
forduló      
3. díj

Forgó Márton-
Hamar Zétény-
Magyari Zoltán 
5.b

A vulkánok
Országos 
döntő           
6. díj

Kókai Mária 
6.a

Az 1930-40-es 
évek nagyapám 
emlékeinek tük-
rében

Országos 
döntő          
 4. díj
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Pedagógus napi 
kirándulás

Az idei nevelési év végén, pedagógus nap alkalmából az 
önkormányzat egy tatai kirándulással lepte meg az óvo-

da dolgozóit. Ezzel köszönve meg minden óvodai dolgozó-
nak egész éves munkáját. A tatai Öreg-tó környékén mesé-
be illő környezetben egy nagyot sétáltunk. Kisvonatra szállva 
az Angolpark ölelésében található Cseke tavat, majd a város 

nevezetességeit néztük meg. A tatai karsztjelenségnek lehet-
tünk szemtanúi a Fényes tanösvényben. A tanösvény szemet 
gyönyörködtető látványát mindenkinek csak ajánlani tudjuk. 
Köszönjük szépen ezt a remek csapatépítő napot! A séták, 
túrázás és a közösen elfogyasztott ebéd jó alkalom volt arra, 
hogy még jobban megismerjük egymást és kikapcsolódjunk 
egy kicsit.

Benka Krisztina, óvodavezető

Nyugdíjba 
vonuló kolléganő 

búcsúztatása
Közel hat év közös munka után 2019. június 17-én búcsúz-

tunk Csapkó Ferencné Rita nénitől, a Misi Mókus, majd 
a Bambi csoport óvodapedagógusától. Ezúton is köszönjük 
Neki, hogy meghozta azt az áldozatos döntést, hogy Emődről 
járt hozzánk és családjától távol töltötte el utolsó munkaéveit. 
Nyugdíjba vonulásához nagy szeretettel gratulálunk! Kívánjuk, 
hogy megtalálja az aktív, élményekkel teli nyugdíjas évekhez 
vezető utat.  Erőben, egészségben, családja körében eltöltött 
örömteli, hosszú éveket kívánunk Neki. Kolléganőnktől Budai 
István Polgármester Úr is búcsúzott. Nyugdíjba vonulása al-
kalmából a Budajenői Óvodában végzett oktató-nevelő mun-
kájának megbecsüléseként „Oktatásért emléklappal” és a te-
lepülés emlékét idéző ajándékkal köszöntötte, jutalmazta Rita 
nénit!

Az óvoda dolgozói

Gyereknap az óvodában

Június 12-én tartottuk meg óvodánkban a gyereknapot, me-
lyet az idei évben is az óvoda alapítványa finanszírozott. Erre 

a napra csupa olyan programot szerveztünk, amit minden gye-
rek nagyon szeret. A Mosolybirodalom Alapítvány jóvoltából 
ugrálóvárat, népi játékokat vehettek birtokba a gyerekek az 
óvoda udvarán. Óvodapedagógusaink arcfestéssel kedvesked-
tek a gyerekeknek. A Budakeszi Vadaspark is kitelepült óvo-
dánkba egy, a gyerekek életkorához, érdeklődéséhez igazodó, 

interaktív foglalkozással Farkas Ádám zoopedagógus vezeté-
sével. Ezen a napon óvodánk konyhai dolgozói is kedvesked-
tek a gyerekeknek, mindenki kedvencét, piskótát csokiöntettel, 
készítettek. Köszönjük!

Egy vidám, élményekkel teli gyereknapnak lehetett minden-
ki részese.
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Derűs napocskák 
alkotótábora

Július 15-18-ig került megrendezésre a Budajenői Ön-
kormányzat támogatásával az első Derűs Napocskák 

Hagyományőrző Alkotótábor, melynek a Hagyományőr-
zők Háza adott otthont. Ezúton is köszönjük Budai István 
polgármásternek, hogy megvalósulhatott táborunk! 

E négy nap alatt a táborban megforduló összesen 23 kis-
gyermek délelőttönként alkotó munkába merülhetett: bete-
kinthetett a bábkészítés, a nemezelés rejtelmeibe, elkészíthet-
te a tábori pólóját, festhetett kavicsot; délutánonként pedig 
különböző mozgásos népi játékokkal ismerkedhetett, felfede-
ző túrára indulhatott Budajenőn. Mindemelett a tábor szerve-
zői – Kácsor-Mezey Zsuzsanna, Herman Csilla és Király Eszter 
– nagy hangsúlyt fektettek az iskolai készségek fejlesztésére: 
a koncentráció, az emlékezet, a régi és új ismeretek összekap-
csolása, a lényegkiemelés, a szempontváltás és egyéb kognitív 
képességek elmélyítésével. Így a táborozók észrevétlen, játé-
kos módszerekkel olyan ismeretek birtokába juthattak, amiket 
hasznosíthatnak az iskolában is. A nagy érdekődésre való te-
kintettel már talán az őszi szünetben következik a folytatás…

Király Eszter

Karitásztábor 
2019

Az idei karitásztábort „Öt nap alatt a Föld körül” címmel 
hirdettük meg, melynek keretében a világon élő katoli-

kus családok, és azon belül a gyerekek életével ismerked-
hettek meg táborozóink júniusban. Naponta más-más föld-

résszel foglalkoztunk. Kiemelt vendégünk kedden Sebastian 
atya volt (16 éve Indiából érkezett Magyarországra), aki az 
ottani gyerekek életéről beszélt, csütörtökön pedig az Er-
délyből származó Sanyi atya számolt be kétéves missziójáról, 
amit Brazíliában töltött. A résztvevők élvezték a bemutatott 
képeket, ruhadarabokat, zenét és énekeket. Szerdán utunk 
Ferihegyre vezetett, ahol két órát töltöttünk a repülőtéren, 
megismerkedve a repülőkkel, járatokkal, az utasokat kiszol-
gáló személyzet életével. A fennmaradó időben kézműves 
foglalkozások, vetélkedők, mozgás töltötte ki a napot, amiben 
kiemelt szerepet vállalt Bátori Adrienn. Az ebédet Gyafinál fo-
gyasztottuk. 25 gyerek mellett 7 fiatal önkéntesünk volt, akik 
a foglalkozásokban, illetve a reggeli és uzsonna készítésében 
segítettek. A földrészek ízeit Kósa Gabi és Téglássy Janka kós-
toltatta meg a gyerekekkel kedden és csütörtökön délután. A 
tábort és a kirándulást felnőtt kísérők segítették. A település 
önkormányzata, mint állandó bázisként biztosította a Hagyo-
mányőrzők Házát, a polgármester úr meglátogatta és külön 
támogatásban is részesítette táborunkat. Köszönjük a sütemé-
nyeket, üdítőket, gyümölcsöket, amit a gyerekek ellátásához 
kaptunk. Gábor atya a héten többször is velünk volt, a Ferihe-
gyi kiránduláson is velünk tartott. A tábort imával kezdtük és 
Gábor atya áldásával zártuk abban a reményben – a gyerekek 
értékelését is meghallgatva –, hogy jövőre újra együtt lehes-
sünk egy héten át!

Budajenői Karitászcsoport

Ballagás az óvodában
Mintha tegnap lett volna, mikor először átléptük az óvo-

da küszöbét és búcsút intve kisbaba korszakunknak, 
megkezdtük óvodás életünket a Bambi csoportban. Kriszta 
óvónéni szeretettel, türelemmel, következetességgel es vi-
dámsággal gondoskodott rólunk végig a 4 év alatt, amit az 
óvodában töltöttünk. De Erika néni, Erzsi néni, Borika néni, 
Kata néni, Ildikó néni es Rita néni is gondosan nevelgetett 
minket, ahogy szinte kisbabából iskolaérett gyermekekké 
fejlődtünk. A 4 év alatt kivételesen jó kis közösséggé for-
málódtunk, együtt játszottunk, tanultunk, nevettünk. Június 
8-án eljött a napja, hogy elbúcsúzzunk ettől a szép 4 évtől, 
szeretett gondozó nénieinktől, óvodánktól. Rengeteget 
készültünk, mert tudtuk, ennek rendhagyó búcsúnak kell 
lenni.

Izgalommal, de jó kedvvel érkeztünk a Hagyományőr-
zők Házába szombaton reggel. Minden gondosan elő volt 
készítve, a terem gyönyörűen feldíszítve, vetítővászon a 
színpad mögött, hangtechnikus, videokamerások készen-
létben. Miután a szülők, rokonok, elfoglalták helyüket a 
közönség soraiban, a kivetítőn Lukács Sándort láthatta a 
közönség, amint Szabó Lőrinc „Ima a gyermekekért” című 
gyönyörű versét szavalta el. A megható pillanatok után be-
masíroztunk a színpadra egy vidám dal kíséretében és kez-
detét vette a ballagási műsorunk. Verseket szavaltunk kö-
zösen, és egyedül is mindenki ügyesen elmondott egy-egy 
sort, hibátlanul sikerült mindenkinek! Énekeltünk szebbnél 
szebb dalokat, vidám, modern dalocskáktól kezdve hagyo-
mányos, népi énekekig, és persze közben végig roptuk a 
táncot! Megmutattuk a közönségnek, hogy mennyit ta-
nultunk az elmúlt években. A műsor után megkaptuk az 

óvónéniktől, dadus nénitől a kis tarisznyát, virágot, majd 
a hagyományokhoz híven mindenki átlépett a virágok-
ból készített 6-os számon. És ezután, mindenki örömére, 
megpihentünk kicsit és minden szem a kivetítőre szegező-
dött, hiszen egy olyan video műsort nézhettünk meg, ami 
mindannyiunkról szólt; szép zene kíséretében egy fénykép-
válogatást láthattunk, és mindenkiről megtudtuk, milyen 
volt kiskorában, és hogyan cseperedett ilyen nagy gyerek-
ké, mint amilyenek most vagyunk. És visszatekinthettünk 
néhány vidám pillanatra is, amit az óvodában tölthettünk. 

Az óvónénik ekkor már azt hitték, a műsor vége felé 
közeledünk, de tévedtek; ugyanis egy kis meglepetéssel 
készültünk nekik! Nem tudták (vagy csak sejtették ;), hogy 
titokban egy kis dalocskával készültünk nekik, és együtt 
énekeltük nekik az ovis búcsúdalt, amelyben elbúcsúztunk 
tőlük és megköszöntünk nekik minden fáradozást. Közben 
mindannyiunk megpuszilta, megölelgette őket. Szem nem 
maradt szárazon!

De hogy ne sírással végződjön a műsor, egy vidám kis dal 
hangzott föl, és millió szappanbuborék repült be a színpad 
fölé. Azonnal bulizni kezdtünk, táncolt es ugrált mindenki 
fel es le, csak néztünk, hogy az óvónénik is milyen magas-
ra tudnak ugrani! Ezzel tényleg lezárult a ballagási műsor, 
már csak a morzsa party volt hátra, ahol együtt falatoztunk, 
iszogattunk búcsúzóul. Ez a ballagás méltó befejezése volt 
az elmúlt csodás óvodás éveknek, és hála az óvónéniknek, 
gondozónéniknek, készen állunk, hogy együtt nekivágjunk 
életünk új korszakának az iskolában!

Egy édesanya gyermeke szemével
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M Á R I A  Ú T J A I N — Z A R Á N D O K L AT O K  A  K Á R P Á T - M E D E N C É B E N  
K á r p á t - m e d e n c e i  N e m z e t i s é g e k  z a r á n d o k  é s  k e g y h e l y e i n e k  

á l l a n d ó  k i á l l í t á s a  
NYITVATARTÁS: egész évben az alábbiak szerint 
  Hétfő:  zárva 
  Kedd:  9:00 – 16:00 
  Szerda:  9:00 – 16:00 
  Csütörtök: 9:00 – 17:00 
  Péntek:  9:00 – 17:00 
  Szombat: 10:00 – 16:00 (igény szerint) 
  Vasárnap: 13:00 – 17:00 (igény szerint) 

 A hétvégi (szombati, vasárnapi) látogatási igényt pénteken 15 óráig kell bejelenteni.    

 BELÉPŐDÍJAK:  
 Felnőtt:      1 000,-Ft/fő 
 Diák:      600,-Ft/fő 
 Nyugdíjas:     600,-Ft/fő 
 Csoportos kedvezmény: 500,-Ft/fő (10 főtől) 
 Családi jegy:    2 000,-Ft (2 felnőtt + 1 vagy több 14 év alatti gyermek) 

Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák! 
 telefonos elérhetőség biztosított az alábbi telefonszámokon: 

Olasz András 70/850-5560 
Radics Margit  70/850-8797 

Néptánc Tábor

Az idén úgy alakult, hogy a Budajenő-Telki Székely Társu-
lat a június 24-28-ig meghirdetett néptánc táborát a Telki 

Kodolányi János Közösségi Házban tartotta. Nagy örömünkre 
sok néptáncot kedvelő gyerek jelentkezett, akik szívesen ta-
nulták meg a Sárközi tánc alaplépéseit, a tájegység népdalait 
és az úgynevezett polgártáncokat is. Természetesen nem csak 
tanulásról szólt a tábor, sokat játszottunk, kézműveskedtünk, 
agyagoztunk, repülőt készítettünk csipeszből és spatulából, 
dugóból vitorlás hajót, fontunk karkötőt, festettünk pólót. Volt 
mese és csapatverseny, szituációs játék, vízi lufi és más vizes 
játék, amit nagyon élveztek a gyerekek a nagy melegben. A 
tábor utolsó napján a szülők is megnézhették, hogy egy hét 
alatt mi mindent tanultak a gyerekek. A visszajelzésekből azt 
mondhatjuk, hogy az idei tábor is nagyon jól sikerült. Reméljük, 
egyre több gyerek kedveli meg a néptáncot. 

TIRITARKA tábor 2019

A tavalyi lelkesedésünk az idei nyáron is folytatódott, így 
már két hetet is táboroztatunk. A júniusi tábornak vége, 

de még augusztusban lesz egy hét, ami reméljük hasonlóképp 
rengeteg élményt, vidámságot, és szórakozást biztosít majd a 
gyerekeknek és nekünk is. Sajnos most a gyerekek létszáma 
kevesebb volt, de annál jobban sikerült a hét. Minden napot 
mozgással nyitottunk, és napközben számos program várta a 
gyerekeket: pólófestés, gyöngyvasalás, Vadaspark, a mamut-
fenyőknél mesetanösvény, mozi Budapesten, fagyizás Pátyon, 
nemezelés, kenyérsütés medencézéssel, és sok-sok önfeledt 
játék. Köszönjük mindenkinek, aki segítette munkánkat. Köszö-
netet szeretnénk mondani Budai István polgármesternek, hogy 

támogatja táborunkat, és mint mindig biztosította a Hagyo-
mányőrzők Házát a tábor számára, ami már állandó bázisként 
szolgál minden alkalommal.

Az augusztus 12-16-i hétre még lehet jelentkezni a tábor-
vezetőknél: lezli007@hotmail.com, vagy akár messengeren is.

A programok között lesznek többek között kirándulások 
a Budai-hegyekbe, Budapestre moziba, ill.a Mesemúzeumba, 
kézműves foglalkozások, fagyizás, kenyérsütés, sütikészítés, 
gyöngyvasalás és reggeli torna minden nap.

Pappné Polacsek Orsolya és Blaskó Szilvia, táborvezető tanárok 
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FORGALMI VÁLTOZÁS
SERVICE CHANGE

A Széna téri autóbusz-állomás a Széll Kálmán térre költözik
The Széna tér bus terminal is relocated to Széll Kálmán tér

2019. augusztus 10-étől / From 10 August 2019

781–787 789 791 793–795
A Zsámbéki-medencébe közlekedő autóbuszok a Széna tér helyett a Széll Kálmán
térről, a Dékán utca kereszteződésénél kijelölt megállóhelyekről indulnak.
The buses to the vicinity of Zsámbék will depart from the stops at the intersection
of Dékán utca on Széll Kálmán tér instead of Széna tér.

!

Az autóbuszok változatlan időpontban indulnak az új megállókból.
The buses start from the new stop at their original departure times.
További változások:
A munkanapokon 14:35-kor induló 793-as busz helyett 794-es közlekedik Budajenőn túl, Perbálig.
A munkanapokon eredetileg 15:40-kor, Széna térről induló, Etyekre közlekedő 782-es busz csak
a Budagyöngyétől jár, ahonnan 16:02-kor indul.
Other changes:
On workdays at 14:35, bus 794 runs past Budajenő to Perbal instead of bus 793.
On workdays, bus 782 to Etyek originally departing from Széna tér starts only from Budagyöngye at 16:02.

A jegy- és bérletértékesítés, információ a BKK ügyfélközpontjában található.
Nyitva tartás: 05:30–22:00
The ticket office and information can be found at the BKK Customer service centre.
Open: 05:30–22:00

www.volanbusz.hu
volanbusz

info@volanbusz.hu
volanbusz.hu

793–795
Budajenő, Budakeszi, Páty,
Perbál, Telki, Tök, Zsámbék

781–787 789 791
Bajna, Biatorbágy, Bicske, Budakeszi, Gyermely, Herceghalom,
Mány, Nagysáp, Páty, Szomor, Zsámbék

Megszűnt
autóbusz-állomás
Closed bus station

BKK ügyfélközpont
BKK Service centre

05:30–22:00

1 2

Va
rs

án
yi

   
 Ir

én
 u

tc
a

jegyautomaták
ticket machines

Lemezfelvétel

Tavaly közmeghallgatáson vetődött fel, hogy a sváb kórusról 
kevés felvétel készült az évek, évtizedek folyamán. 2019. júli-

us 9-én a Budajenői és a Német Nemzetiség Önkormányzat se-
gítségének köszönhetően a Német Hagyományőrző Dalkörnek 
lehetősége nyílt lemezfelvételre. Mivel kórusunk jövő januárban 
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, örülünk, hogy egy ma-
radandó emlék a falu birtokába kerülhet. Márciustól készültünk 
erre az alkalomra, sok-sok munkával, vidám és kevésbé vidám 
próbákkal. A Ray Stúdió vállalta a lemez elkészítését. Ray Rudolf 
stúdióvezetőtől tudjuk, hogy a legtöbb, sváb kórussal készült 
lemezfelvétel az ő stúdiójából került ki. Budai István polgár-
mester biztosította a Hagyományőrzők Házának nagytermét. A 
teljes csend megteremtésében a mellettünk felújítandó házak 
építői és a szemben lévő árok kaszálásába kezdő fiatalember is 
segítségünkre sietett. A 45 percnyi anyag felvétele után Gyafi fi-
nom ebédjét fogyasztottuk, majd a faluról készülő videó, illetve 
a lemezborítóra kerülő kép elkészítésében működtünk közre. 
Sajnáljuk, hogy a felvételen Varjú Zsuzsa a halála miatt (Buda-
kesziről járt hozzánk), és Taffi Kati néni, Lenci halála miatt nem 
lehetett közöttünk. Köszönjük Pregitzer Gábor harmonikásunk 
türelmét és bizalmát, sok éves munkáját, de hála a 30 éve ki-
tartó kórustagoknak is! Mindenkinek nagyon köszönjük a sok 
segítséget és támogatást!

Budajenői Hagyományőrző Dalkör

Óbudai 
kórustalálkozón 

jártunk
Már sokszor kaptunk meghívást Óbudáról, a Braunhaxler 

Dalkörtől a Szent Péter és Pál búcsú kapcsán rendezett 
kórustalálkozóra. Mivel a mi templomunk búcsúja is erre a 
napra esik, sok elutasítás és töprengés után idén elfogadtuk a 
meghívást. A „Kirschen Kiritog” (Cseresznyés búcsú), mintegy 
háromszáz éves múltra tekint vissza. A Szent Péter és Pál Fő-
plébánia-templom védőszentjeinek a búcsújához kapcsolódott 
idén a 25 éves sváb dalkör kórustalálkozója. A rendezvényt Dr. 
Cserháti Ferenc püspök atya által bemutatott szentmise nyitot-
ta meg, melyen részt vett Tarlós István főpolgármester úr, Varga 
Mihály miniszter úr és Bús Balázs úr, Óbuda polgármestere. A 
szentmisét követően a kórustalálkozóra érkező együttesek fú-
vószenekar felvezetésével érkeztek a Fő térre. Az ez évi össze-
jövetelre 20 csapatot hívtak meg, ebben voltak énekkarok és 
táncegyüttesek. Díszvendég idén Pilisvörösvár volt, de felléptek 
Érdről, Tátról, Pilisborosjenőről, Tarjánból és még sorolhatnánk. 
A nagy meleg ellenére örömmel vettünk részt az óbudai kórus 
meghívásának, bár szomorú volt a lelkünk, hogy az itthoni bú-
csús szentmisén nem vehettünk részt, ahol Halbauer Lenci sem 
kísérte már a szentmisét.

Hargitainé Bárczy Orsolya

Megemlékezés 
Halbauer Lőrinc 

elhunyt 
kántorunkról

A budajenői kereszteltek anyakönyvének VIII. kötetében, a 
176. oldalon 6. bejegyzésként ezt olvashatjuk: Halbauer 

Lőrincet, aki Halbauer Lőrinc kőműves és Lack Anna római 
katolikus szülők gyermekeként 1955. március 1-én született 
Budapesten a János Kórházban, megkeresztelte Budajenőn, 
ugyanezen év márciusának 20. napján dr. Donáth József 
plébános. 1969-ben 
Budajenőn bérmál-
kozott majd 1981. jú-
nius 13-án itt is kötött 
házasságot Springó 
Katalinnal.

Akik ismertük őt, 
tudjuk a felsorolást 
tovább folytatni. Bol-
dog házasságából 
született két szép 
gyermeke: egy fiú és 
egy lány. És az ő há-
zasságukból két uno-
ka. Tudjuk azt is róla, 
hogy azt a szakmát, 
amit évekig gyakorolt, abba kellett hagynia. A tévék egyre 
modernebb technológiával készültek, és javítani ritkábban és 
ritkábban kellett. Könyvelő lett, a diódák és tranzisztorok vi-
lágából a számok, az ÁFA-bevallás, a bérszámfejtés világába 
lépett. 

Tizenéves kora óta Budajenőn nagyon sok minden meg-
változott. Új utcák nyíltak, megváltoztak utcák és terek nevei, 
házakat bontottak le, más helyen pedig építettek, változtak 
plébánosok, iskolaigazgatók, tanácselnökök majd polgármes-
terek, ő viszont állandó hűséggel maradt a hosszú évtizedek 
alatt a budajenői templom kántora. Több mint 40 évig ült a 
templom orgonájánál, énekelt a szentmiséken, esküvőkön. 
Ott volt a temetéseken, hogy szolgálatával segítse a családta-
gokat. Köszönet mindazért, amit az itt élőkért sok szeretettel 
és odaadással tett! Talán nem vagyok egyedül, aki úgy érzi, 
hogy legnagyobb örömmel a régi német templomi énekeket 
énekelte. A valóságot oly nehéz elfogadni: elhunyt 2019. júni-
us 26-án, 64 éves korában.

Sóskúton, ahol családjával élt, temettük el július 2-án. Hi-
ányzik mindnyájunknak, és nehéz elfogadni azért is ennek 
szomorú valóságát, mert teljesen váratlanul, hirtelen szólította 
őt el e földi világból teremtő és megváltó Istenünk. Ő adjon 
neki örök nyugodalmat boldog országában!

Harkai Gábor plébános
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ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE 

 KORONAUDVAR MEGTEKINTÉSE 
18.00 ÓRAI KEZDETTEL BORKA TESTVÉREK 
KONCERTJE A SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. 
A MŰSORBAN J.S. BACH, BARRIÈRE, MASSENET, 
BRITTEN, LIGETI MŰVEK SZEREPELNEK. 
 

MEGHÍVÓ 


