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A Jeine Udvarház 
ünnepélyes átadásaBővebben az 6. oldalon
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Közeledik az év vége és már körvonalazódnak, hogy a máso-
dik pandémiás év hogyan befolyásolta tevékenységünket 

és a közösségi élet hogyan alakult. A fejlesztések vonatkozásá-
ban folytattuk a településközpont végleges építészeti arcula-
tának kialakítását. Kiemelt feladatunk lett a régi óvoda (a kite-
lepített svábok volt iskolája) épületének új funkcióval történő 
felruházása és kialakítása. Mindenki nagy figyelemmel kísérte 
a sváb korszak utolsó még fel nem újított épített örökségének 
munkálatait. Most már elmondhatjuk a „Jeine Udvarház” nevet 
kapó épület küllemében teljesen elkészült. Berendezésre került 

az épületben a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat irodája, 
valamint kialakítottuk a már régóta tervezett Tájházat, ami be-
mutatja településünk elmúlt 300 évét. Az épülethez csatlakozva 
kiépítettünk egy nyílt fedett teraszt, egy rendezvényt előkészítő 
konyhával, ahol a település önkormányzati, egyházi, kulturális 
és civil szervezeteinek lehetősége nyílik rendezvények megtar-
tására. Kialakítottunk egy szellős ligetes parkot, ami az ide lá-
togatók kikapcsolódását szolgálja hasonlóan a Magtár melletti 
parkhoz. Az udvarházba átköltöztettük a Budajenői Postát, ami 
már elkezdte működését az új helyen. A polgárőrségnek is itt biz-
tosítottunk helyiséget. A közeljövőben várhatóan két vállalkozói 
szolgáltatás indul be várhatóan. Egy magas minőségű termék 
gyártására szakosodott pékség, valamint a hazai és környékbeli 
minőségi termékeket forgalmazó alapvetően élelmiszer szak-
bolt. A beruházás jelentős Kormány támogatásával valósult meg.  
A Magyar Faluprogram keretében tavasszal felújítottunk bel-
területi és külterületi utakat. A nyár folyamán A Belügymi-
nisztérium támogatásával megújult a Polgármesteri Hivatal, 
ahol a padlástérben kialakított irattárolónak köszönhetően az 
irodai munkahelyek komfortosabbá váltak. A műemlék épü-
let küllemében is megszépült. Így a skót-bencés épületegyüt-
tes összképe az idelátogatók részére kellemes látványélményt 
nyújt. Az előző posta helyén elkezdtük a faluközpont utolsó 
műemléképületének homlokzati felújítását az utcai kerítéssel 
együtt. Ezen a helyen a Budajenői Általános Iskola részére 
természettudományi szaktanterem fog megépülni. A meg-
valósítását részben a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Államtitkársága és részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Köznevelési Államtitkársága támogatja. Szeretnénk, ha ebben 
az évben a külső és belső munkálatok is elkészülnének. Amint 
tapasztalhatták saját forrásból elkezdtük a Sport utca és a Pá-
tyi utca járdaszakaszainak a felújítását. A Sport utca terve-
zett szakasza elkészült, a Pátyi utca szakasz kiépítése a felénél 
tart. Ezek a járdaszakaszok megépítése jelentősen hozzájárul 
a balesetmentes gyalogos közlekedéshez. Láthatták, hogy a 
Kormány finanszírozásával elkezdődött a Zsámbéki-meden-
cei szennyvíztisztító projekt megvalósítása, ami a Kossuth 
Lajos úton jelentős forgalomszabályozást igényel. Az útszakasz 
várhatóan októberben elkészül és utána kerül sor a Harmat ut-
cai csatornaszakasz megépítésére. A Kossut Lajos úti szakasz 
melegaszfaltos végleges befejezése jövő év márciusában várha-
tó. Ez miatt az óvoda előtti okos zebra kiépítése csak ez után fog 
kivitelezésre kerülni. Az elmúlt napokban kaptuk meg az érte-

sítést, hogy a Magyar Falu Program pályázat keretében elnyer-
tük a támogatást a kommunális eszközök beszerzésére. Az 
eszközökkel a megnövekedett közterületi feladatainkat tudjuk 
hatékonyabban ellátni. A Hagyományőrzők Háza kistermében 
elkezdtük a Pest-megyei könyvtár keretében a helyi könyvtár 
kialakítását. A könyvtárat a jövő év elejétől már szeretnénk 
működtetni. Amint láthatták a pandémiás körülmények sem 
hátráltattak minket abban, hogy jelentős fejlesztési terveinket 
megvalósítsuk. 

A közösségi életet rendkívül hátráltatta a távolságtartás 
és a személyes érintkezések korlátozása. A kulturális és he-
lyi folklór egyesületeink nehezen kezdenek újra beindulni. Mi 
minden támogatást megadunk részükre, hogy újból kezdjenek 
működni. Ennek ellenére az év második felében sikeres kö-
zösségi rendezvényeket bonyolítottunk le. Augusztus 20-án 
a szokásos helyen az Árpád-kori Szent Mihály templom kör-
nyezetében ünnepeltük Szent István király és az államalapítás 
napját. Megszenteltük az új kenyeret. Két év után sokak örö-
mére megtartottuk a Szüret- és Borünnepet. Az ezt megelőző 
napon a Miniszterelnökség Egyház és Nemzetiségi Államtitkár-
ság felkérésére otthont adtunk a Magyarországi nemzetisé-
gek gasztronómiai találkozójának, ahol a 13 Magyarországi 
nemzetiségből 12 képviseltette magát. Mindkét rendezvény 
nagy sikert aratott. A részleteket a Kisbíró ebben a számában 
két másik cikkében olvashatják.

Egy év csúszással, de sikerült megrendeznünk a Budajenői 
Dalkör 30. évi jubilemuát egy kórustalálkozó keretében. A ren-
dezvényről ebben a számban olvashatnak részletesen. Lassan 
de fokozatosan kezdenek beindulni a megszokott rendezvé-
nyeink. A nagyobbak közül, ha nem lesznek új korlátozások 
a pandémia 4. üteme miatt, megtartjuk az óvodások Márton 
napi lámpást felvonulását. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat megrendezi most kivételesen az első gyertyagyújtáskor 
a szokásos adventi rendezvényét. Az Önkormányzat szintén 
tervezi az adventi rendezvényeit megtartani. Szeretnénk, ha a 
közösségi élet és a rendezvényeink visszakerülnének a rendes 
kerékvágásba. Ehhez kiemelten fontos, hogy korlátozó szabá-
lyok nélkül is tartsuk be az emberi érintkezés egészségügyi 
szabályait. Tartsuk rendbe környezetünket. Kerüljük az avarok 
égetését, ami jelentős légszennyezettséggel jár és fokozza a 
fertőzésveszélyt. Végezetül becsüljük meg azt, amit létrehoz-
tunk és figyeljünk oda egymásra. 

Budai István,  polgármester

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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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2021. SZEPTEM BER  23-I 
 NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Buda jenő Község Önkor mány-
zatá nak Képviselő- testülete a 
Buda  környéki Közterület- 
felügyeletet 2020. évben 
végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta.
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogad-
ta az ÉDV Zrt. (Észak-Dunán-
túli Vízművek) beszámolóját a 
budajenői víziközművek 2020. 
évi üzemeltetéséről. Továbbá a 
víziközműveink 2022-2036. 
évi gördülő fejlesztési tervét 
is megtárgyalta és jóváhagyta 
erre az időszakra vonatkozóan, 
melynek részletei megtalálha-
tók a honlapon testületi anya-
gok mellékletében.
A Képviselő-testület döntött 
az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének módosí-
tásáról, melyről a módosító 
rendeletet és annak részleteit a 
honlapon olvashatják.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
Településrendezési eszközök 
módosítása kapcsán a Képvi-
selő-testület határozatot ho-
zott arról, hogy a Völgyzugoly 
Műhely Kft.-vel kíván tervezési 
szerződést kötni, a Kft-től ka-
pott 4 500 000 Ft + áfa áraján-
lat alapján, amelyet valameny-
nyi költséggel egyetemben 
a kérelmezők térítenek meg. 
A területek melyeket érint a 
módosítás:
A Helyi Építési Szabályzat ren-
delete az előírt eljárások lefoly-
tatása után módosításra került 
hosszas előkészítések után. 
Ennek részletei a honlapon a 
rendeletek menüpont alatt 
olvashatók.

FORGALOM -
SZABÁLYOZÁSI  
DÖNTÉSEK
A Képviselő-testület döntés ho-
zott arról, hogy a Laska utcából 
zsákutcát alakít ki. Ennek érde-
kében a Szőlődomb felőli végén 
oszlopokkal zárja le a keresz-
teződést, a Mélyárok utca felől 
pedig „zsákutca kerékpáros 
tovább haladási lehetőséggel” 
táblát helyez ki. Az Akácfa utca 
végében, a Rozmaring utcával 
alkotott kereszteződésben 
„elsőbbségadás kötelező” táb-
lát helyez ki. A Petőfi utca felső 
részén elhelyezett forgalom-
lassító akadályt (fekvőrendőr) 
nem távolítja el.

JEINE UDVARHÁZ 
A régi óvoda területén kialakí-
tott új szolgáltatóház kertészeti 
munkáinak elvégzésére az 
Önkormányzat Gyermelyi Kert-
építő Kft.-vel kötött szerződést. 
Az udvarházban a teraszhoz 
tartozó kiszolgálóhelyiségben 
a rendezvények gördülékeny 
lebonyolítása érdekében is 
szükség van konyhabútor be-
építésére. Ennek kivitelezését 
Kaiser Gusztáv egyéni vállalko-
zó végezte el.

AZ ISKOLA  
ÚJ SZAK TAN TEREMMEL 
BŐVÜL
A posta helyén (azaz az iskola 
Kossuth utca felöli részén el-
helyezkedő műemléki épület) 
felújításra kerül. A skót bencés 
épületegyüttes kisebb épülete, 
ami egy hasznos, funkcionális 
szaktanteremmel járul hozzá 
az iskola színvonalas fizika, 
kémia, biológia és földrajz tan-
tárgyak oktatásához. Az épület 
külső felújítása a Miniszter-
elnökségtől kapott támoga-
tásból valósul meg, melyhez 
az Önkormányzat önrésszel 

hozzájárul. Hogy egy rendezett 
környezetet és funkcióban 
elkülönített részt kapjunk, 
elengedhetetlen a kerítés fel-
újítása is, így egy teljesen zárt 
elkerített iskolaudvart kapunk. 
A homlokzat, a csatlakozó 
kerítés és kapuk felújítására a 
Maros 35 Bt. ajánlatát fogadta 
el a testület.

BELTERÜLETBE 
VONÁSI KÉRELEM
A Képviselő-testület  tá mo gat-
ja a Budajenő 1200/1,1200/2 
hrsz-ú ingatlan belterülethez 
csatolását, a helyi építési sza-
bályzatról szóló 12/2017.(X.27.) 
önkormányzati rendeletében 
és az SZT-1AM3 szabályozási 
tervlapban meghatározott 
településfejlesztési céloknak és 
szabályozásnak megfelelően, 
az ingatlantulajdonos kérelme 
és nyilatkozata alapján.

ÓVODAI  
CSOPORTBŐVÍTÉS  
JÓVÁHAGYÁSA
A nemrég épített 6 csoportos 
óvodába már annyi gyermek 
jár, hogy 25-30 közé esik a 
létszám. Így szükségessé vált a 
csoportbővítés, melyet a Képvi-
selő-testület jóvá hagyott. Így 
a maximális csoportlétszámtól 
felfelé való eltérést 3 csoport-
ban - a Süni kis-középső, Maci 
középső, Csigabiga nagy-kö-
zépső csoportban - 20 %-kal 
engedélyezte.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2021. SZEPTEMBER 23-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(OKTÓBER 23.)
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete október 
23. nemzeti ünnepünk alkal-
mából Budajenőért kitüntetést 
adományozásról döntött. Az 
Önkormányzat a kitüntetett 
értesítéséről gondoskodik.

MEGHÍVÓ
Budajenő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 

2021. november 22-én, 
hétfőn, 1800 órától 

a Hagyományőrzők Házában 

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart.

Minden érdeklődőt  
tisztelettel várunk!

Budai István, polgármester

(Az eseményen csak védettségi igazol-
vány bemutatásával lehet részt venni.)
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A nagy érdeklődéssel várt Jeine Udvarház ünnepélyes át-
adására került sor október 15-én, pénteken. A Magyar 

Himnusz elhangzása után a rendezvényt az óvodások kedves 
műsora nyitotta meg. Ezután Budai István polgármester kö-
szöntötte a vendégeket és a szép számmal megjelent Buda-
jenői lakosokat. A hosszútávú fejlesztési program utolsó sváb 

korszakhoz kötődő volt sváb iskola és legutóbb az óvoda funk-
cióját ellátó épület az új óvoda átadása után egy impozáns 
Udvarházzá alakult új funkciókkal. Köztük a helyi a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat irodája és a helyi Tájház valósult 
meg. Részleteket a jelen Kisbíró polgármester válaszol cikké-
ben olvashatják. A polgármester beszéde után Soltész Miklós 

A JEINE UDVARHÁZ átadása
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi ügyekért felelős 
államtitkára, a fejlesztés fő támogatója mondott beszédet. 
Kiemelte a fejlesztésben dolgozók jó minőségű, áldozatos 
munkáját. Bejelentést tett a nemzetiségek kisértékű támoga-
tásáról, amire 500 ezer és 2 millió forint közötti értékben lehet 
pályázni. A beszédek után a helyi általános iskola színvonalas 
műsorát láthattuk a tanárok és a gyerekek közös fellépésével. 
A műsor után Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium államtitkára Pest megye 2. számű országgyűlési 
választókerület FIDESZ-KDMP képviselő-jelöltje szólalt fel. 
Köszöntötte az impozáns fejlesztés megvalósításán dolgozó-
kat, majd bejelentette, hogy a Kormány támogatja 30 millió 
forinttal a régi posta helyén megvalósuló természettudomá-
nyi szaktanterem kialakítását. AZ ünnepi műsor zárásaként a 
jelenlévők elénekelték a magyarországi németek Himnuszát. 
Ezután került sor az ünnepi szalagok átvágására, majd Harkai 
Gábor plébános felszentelte az Udvarház épületet.
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A pandémia okozta hosszú szünet után egy jelentős 
nemzetiségi rendezvény házigazdája lett Budajenő. A 

Miniszterelnökség Egyház és Nemzetiségi Államtitkársága 
felkérésére és támogatásával megrendeztük az első nemzeti-
ségi gasztronómiai találkozót. A német nemzetiséget a helyi 
német nemzetiségi önkormányzat csapata képviselte sikere-
sen. A helyi gasztronómiát képviselte még a székelyföldi és 
helyi termékeket kiállító székely kiállítók. A Magyarországi 
nemzetiségeket a helyi német nemzetiségen túl még tizenegy 
nemzetiség képviselte. Részt vettek a Bolgárok, a Görögök, a 
Horvátok, a Lengyelek, az Örmények, a Románok, a Ruszinok, 
a Szerbek, a Szlovákok, a Szlovének és az Ukránok. A kiállító 
csapatokon túl többségükben megjelentek a nemzetiségek 
parlamenti szószólói és az országos elnökök. A kiállított ter-
mékek és ételek gazdagon reprezentálták a nemzetiségek 
gasztronómiai kultúráját. A résztvevők megkóstolhatták több-
ségében jelképes áron a kínált finomságokat. A Miniszterel-
nökség Nemzetiségi Főosztálya Tircsi Richárd főosztályvezető 
személyes irányításával, együttműködve a helyi önkormány-
zattal nagyszerű szervezési munkát végzett, mozgósítva a 

Magyarországi nemzetiségeket. A jelenlévőket köszöntötte 
Budai István polgármester, majd a rendezvényt megnyitotta 
a fővédnök Soltész Miklós a Miniszterelnökség államtitkára. 
Meghívott vendégként beszédet mondott a Pest megye 2. 
számú országgyűlési választókerület Fidesz-KDNP képviselő 
jelöltje, Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium államtitkára. A nagysikerű rendezvényen részt vettek a 
környező sváb települések német nemzetiségi elnökei és kép-
viselők, valamint számos helyi civil szervezet és lakos. A gaszt-
ronómiai kínálaton túl a színpadon a nemzetiségi kultúrákat 
bemutató együttesek szórakoztatták a jelenlévőket. A sváb ze-
nekultúrát a Perbáli és helyi Kövérhattyúk fúvós zenekar mu-
tatta be. Felléptek a lengyel Polonéz táncegyüttes táncosai. 
Végül a nagysikerű Magyarországi Szerb Színház előadását 
láthattuk, ami késő estig tartó táncházzal fejezte be műsorát. 
Az első nemzetiségi gasztronómiai találkozó nagy sikerű ren-
dezvény lett köszönve a nemzetiségi részt vevők odaadó mun-
kájának, a szervezők körültekintő szervezésének és a helyi 
rendezésben munkálkodók színvonalas munkájának feladat-
ellátásának.                                                  Budai István, polgármester

Nemzetiségi gasztro fesztivál

KÖNYV- 
BEMUTATÓ

2021. november 3. 
szerda 1800 óra

Bemutatásra kerül az 
„Utazás a múltból” című könyv, 

mely Budajenő épített 
örökségeinek megújulásáról szóló   
történeti és építészeti kiadmány. 

HELYSZÍN: 

Budajenő, 
Magtár épülete

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Budai István
polgármester 

Kuli László
vezető építész

alpolgármester 

Soltész Miklós
Miniszterelnökség Egyházi
 és nemzetiségi államtitkár
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Budajenő kulturális hagyományai közül az egyik legran-
gosabb rendezvény a Szüret és Borünnep, mely-egy év 

kihagyással- szeptember 18-án megrendezésre kerülhetett. 
Programjaiból több helyszínen válogathattak az érdeklődők, 
akik közül sokan az ország távolabbi régióiból érkeztek.

A friss őszi nap a Budakeszi Fúvós zenekar vendég csaló-

gató koncertjével kezdődött.
Azokat, akiket a dallamok már reggel a sétáló utcának át-

alakuló Kossuth útra csaltak, szemtanúi lehettek a vásárosok 
és borászok lázas készülődésének.

10 órára már minden stand elrendeződött és kezdetét 
vette a Kézműves Vásár.

A pincék előtti területen vendégborászok kínálgatták táj-
boraikat és jónéhány történelmi múltú borospince ajtaja is 
kitárult.

  A szüreti hangulatról- hogy mulatozás nélkül ne marad-
jon a sokadalom!- Sándor Gábor cigányzenekara gondosko-
dott. Gasztronómiai utazásra Bartos Gyárfás invitált hagyo-
mányos kakaspörköltjével, de lángost, kürtös kalácsot, házi 
készítésű sajtokat és helyi termelői fürjtojás-különlegessé-
geket is lehetett kóstolni.

Fabók Mariann nem csupán gyerekeknek szóló, impozáns 
díszletekkel és művészi kidolgozású figurákkal bemutatott 
bábelőadása a Műemlék Magtár előtti nézőtérre hívogatta a 
kis- és nagy mesekedvelőket.

   A családok az épület melletti füves területen folytat-
hatták felfedezésüket, méghozzá a mustkészítő Merende 
Műhelyben (spontán ivóversenyt rendezvén a kósza dara-
zsakkal).

A népi játszótér fajátékait  a lelkes szülők is szívesen ki-
próbálták. A kicsik körében legnagyobb népszerűségnek a 
kézi hajtású, kosaras körhinta örvendett.

A nagyobbacskák a tűzzománc-készítés rejtelmeibe is 

betekintést nyerhettek, ha a várakozás türelempróbáját ki-
állták.

   A Magtár rendezvényterme adott helyet a budajenői 
kézimunka kör hagyományos és már egyre inkább a valós 
igényekhez alkalmazkodó, kötött-horgolt-hímzett műreme-
keinek.

Délben a közönség újból a “sétáló utca” felé vette az 
irányt: felsorakoztak a cifrán, de ízlésesen feldíszített 
lovaskocsik és kezdetét vette a Szüreti Felvonulás. A Töki Lo-
vas Egyesület parádés menetét Simon Árpád ménjei vezet-
ték, ahol a szokásos polgármester vendégek foglaltak helyet, 
bort kínáltak az érdeklődőknek.

   Délután 3 órától a figyelem újra a színpadra irányult. 
Kezdetét vette a helyi- és környékbeli települések hagyo-
mányőrző műsora. Fellépett a Budajenői Hagyományőrző 
Dalkör, a Budajenő-Telki Székely Társulat, a Perbáli Tücsök 
Citerazenekar, a Madách Művészeti Iskola tánccsoportja és a 
budajenői óvodások.

Majd következett az ünnepségen a protokolláris rész, 
Budai István polgármester üdvözlő beszédét, majd Menczer 
Tamás Külgadzasági és Külügyminisztérium államtitkárának 
köszöntőjét hallhattuk.

   A borünnep vendégei sorában üdvözölhettük többek 
között, Dr. Győri Ottilia polgármester asszonyt Budakesziről, 
Varga László polgármestert Perbálról, Szathmáry Gergely 
polgármester Remeteszőlősről, továbbá Budajenő testvérte-

Budajenői Szüret- és Borünnep

lepülése, Gyergyóditró képviseletében is érkeztek vendégek.
A kisgyerekes családok nagy örömére ellátogatott hoz-

zánk egy koncert erejéig Tompeti a Barátaival. Késő délután 
a Shadow Hungary Band alapozta az est hangulatát, ami 
fénypontját Janicsák Veca elektroakusztikus koncertjén érte 
el. Záróműsorként a Live Party Band rockbandája lépett a 
színpadra. A csapat jó hangulata, lelkesedése átragadt a kö-
zönségre, pillanatok alatt fergeteges utcabál kerekedett, ami 
méltó befejezése volt a szüreti mulatságnak.

Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához: azon szervezetek képvise-
lőinek, akik garantálták a rendezvény technikai előkésztését, 
biztonságát, zavartalan lebonyolítását. Ide tartoznak a kör-
nyező települések vendég-polgárőrei, a rendőrség képvise-
letében a Budakeszi Rendőrőrs Állománya, a BÖT közterület 
felügyelői és nem utolsó sorban a szervezők és a gondnokság 
véksőkig kitartó csapata.

Köszönet az iskola tanárainak, az óvónőknek a dekoráció 
elkészítéséért. Az Önkormányzat dolgozóinak, akik észrevét-
lenül mindenhol ott voltak. A jó szervezés biztosította, hogy a 
résztvevők újra jó hangulatú közösségé válhattak.

Megemlékezés

Ebben az évben szeptember 25-én ünnepeltük meg a 
Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről, Börvelybe és 

onnan Budajenőre és Telkibe kitelepített székelyek 75. évfor-
dulóját.

Az ünnepség szombaton délután öt órakor kezdődött a 
Péter Pál Katolikus templomelőtti kopjafánál. Szabó Atti-
la köszöntötte a megjelenteket, ezt követően elénekeltük a 
Magyar Himnuszt. Majd Wass Albert: Dalol a honvágy című 
versét Kókai Mária szavalta el. A műsor György Enikő és Kókai 
Mária énekével folytatódott. Ezt követően Budai István pol-
gármester tartotta meg ünnepi beszédét. Végül elénekeltük 
a Székely Himnuszt.

A templom előtti kopjafánál koszorút helyezett el a Bu-
dajenői Önkormányzat képviseltében Budai István polgár-
mester, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Herb 
József elnök, valamint a Budajenő-Telki Székely Társulat ne-
vében Szabó Attila és a gyermekcsoport két tagja.

A megemlékezést követően a Budajenői Péter Pál Katoli-
kus Templomban a 75. évforduló alkalmával szent misét tar-
tott Harkai Gábor plébános.

Budajenő-Telki Székely Társulat
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A Budajenői Hagyományőrző Dalkör tavaly januárjában 
ünnepelte volna fennállásának 30. évfordulóját. Na-

gyon készültünk erre az alkalomra, mivel harmonikásunk, 
Pregitzer Gábor addig a fellépésig vállalta a kórus kísérését. 
A Covid azonban minden tervünket felülírta, nemcsak az ün-
neplés csúszott, hanem nagy bizonytalanságba kerültünk, 
mi lesz a sorsunk, mi lesz a kórussal?

Amikor az ország felszabadult a kötöttségek alól, új terve-
ket szőhettünk. Sikerült Sax Norbertet felkérni a kórussal való 
foglalkozásra és új, fiatalabb tagok is társultak hozzánk. Lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy a Borünnepen felléphessünk, és októ-
ber 9-én Kórustalálkozót tarthassunk. A bezártság után nehéz 
volt szabad énekkarokat találnunk, hiszen minden hétvégén 
rendezvények sokasága között lehetett válogatni. Hagyomá-
nyosan először a budakeszi és a zsámbéki kórust kerestük 

meg, társuljanak hozzánk. Sajnos, mindkét kórus már lekötött 
volt. 2020-ban találtuk meg a szekszárdi Mondschein Kórust, 
akik tavaly is eljöttek volna, így velük vettük fel a kapcsolatot, 
másodikként pedig a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Vegyeskórusát kerestük meg. Végül a fellépők társaságát 
Sax Norbert és fiai (a Sax Buam), valamint a Schoarokscharer 
Burschen Zenekar gazdagították. 

Október 9-én eljött a nagy nap, amit izgatottan vártunk. 
A szekszárdi kórus már dél körül Budajenőre érkezett, és az 
értéktár vezető Csörgő Józsefné Pannika vezetésével bejár-
tuk a faluközpont nevezetességeit: a Magtár és környkét, a 
Pincesort, a Szent Péter és Pál templomot, az iskolának he-
lyet adó Skót-Bencés kolostort, és alkalmunk volt a kialakuló 
tájszobába is bekukkantani.

A Kórustalálkozó 3 órakor kezdődött. Pintér Zsófia köszön-
tötte a megjelenteket kiemelve Budai István polgármester 
urat, Harkai Gábor plébános urat, Csörgő Józsefné képviselő 
asszonyt, valamint a szekszárdi, a dorogi, a helyi énekkart, a 
Soroksári zenekar tagjait és Sax Norbertet fiaival együtt.

A magyarországi németek himnuszának eléneklése után 
Budai István polgármester úr köszöntő szavaival folytatódott 
az ünnepség. A polgármester úr elmondta, hogy már tavaly 
tervezte a Budajenő Község Önkormányzata és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Hagyományőrző Dalkör 30. 
éves jubileumának a megünneplését. Sajnos a járvány ezt 
megakadályozta. Most örömmel vette, hogy a Hagyomány-
őrzők Házában szép és illő környezetben gyűltünk össze. A 
budajenői kórus tagjai között örömmel köszöntötte az ala-
pítók közül Lack Annát, Kompp Ferencné Rózsikát és Hoffer 
Györgyné Irma nénit. Hangsúlyozta azt is, hogy a kórus sok-
szor szerepelt ezen a színpadon, és jó érzés, hogy idén olyan 
résztvevőket láthatunk vendégül, akik még sohasem jártak 
Budajenőn. Ezek után reményét fejezte ki, hogy a fellépők és 
az érdeklődők jó benyomásokkal, új barátságokat köttetve, 
gazdagodva térnek haza!

A polgármester úr minden fellépő kórust virággal és egy 
üveg borral köszöntötte.

Először a Szekszárdi Mondschein kórus lépett a színpadra. 
Kórusvezetőjük, Mikola Péterné Éva számolt be arról, hogy 
1978-ban alakultak, az akkori időben még titokban a pincék-
ben énekeltek. Később már svábbálokat is tarthattak, majd 
a környékbeli népdalokat gyűjtötték össze és énekelték. 
Egyesületként saját találkozókat rendezhettek, saját népvi-
seletet is készíthettek. Hozzánk Tolna megyei népdalokkal 
érkeztek. Molnár Márta karvezető és Keller Antal harmonikás 
segítségével adták elő nagysikerű műsorukat. A dorogi ének-
kart Csáthyné Hengán Ágnes mutatta be. Ők 2008-ban ala-
kultak Kolonics Péterné vezetésével. 2013-ban ezüst, majd 
2019-ben arany minősítési fokozatott nyertek. A műsorukat 
Sasvári Katalin ás Széher Lajos harmonikás vezetésével ad-
ták elő. Nagy sikert aratott Sax Norbert és fiai, akik családi 
hagyományt folytatva, otthoni együttlétek alkalmával kós-
toltak bele a sváb dalok szeretetébe. Magyarországi és kör-
nyékbeli országok német dalait adták elő.

Végül kórusunk lépett a színpadra. Ormainé Taródi Má-
ria mutatott be minket a közönségnek. A Budajenői Hagyo-
mányőrző Dalkör 1990-ben alakult több, lelkes, énekelni 
szerető taggal. A kezdeti létszám 25 fő volt. Harminc év alatt 
összességében 44 fő énekelt a kórusban, 9 karvezető és/vagy 
kísérő közreműködésével. Karmesterünk hosszú ideig Nagy-
né Starcz Terézia volt, Több ízben szerepeltünk a környékbeli 
településeken – hagyományosan Budakeszin és Zsámbékon 
–, de hosszan sorolhatnánk a Pest, Fejér, Esztergom-Komá-
rom megyei helységeket. Testvérvárosainkba is eljutottunk, 
így alkalmunk volt Gaildorfban és Gyergyóditróban is fellép-
ni. Budajenő Község Önkormányzati rendezvényein is rend-
szeresen részt veszünk évente több alkalommal. Dalkörük két 
ízben ezüst fokozatú minősítést kapott. Tavaly nyáron a Ray 
Stúdió lemezfelvételt készített a kórussal. Harmonikásunk 
az utóbbi tíz évben Pregitzer Gábor volt, jelenleg pedig Sax 
Norbert hamonikás kíséri a Dalkört. A Dalkör műsorát nagy 
szeretettel fogadta a közönség.

Ezek után a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő 
testülete névre szóló oklevéllel, gravírozott vázával köszönte 
meg a jelenlévő kórustagoknak az évek alatt nyújtott telje-
sítményt. A színpadon Eindenpencz Aurélia, Füredi Róbert-

né Ricci, Hargitainé Bárczy Orsolya, Hoffer Györgyné Irma, 
Kompp Ferencné Rózsika, Lantai Gáborné Zsuzsa, Maracska 
Károlyné Annus, Ormainé Taródi Mária, Reisner Ferenc, Sax 
Norbert, Tafferner Jánosné Kati és Tóthné Kompp Éva vehette 
át az elismerést. A teremben jelen voltak még a kórus korábbi 
tagjai: Jeck Jánosné Erzsike néni, Lack Józsefné Etus néni, 
Baricz András, akiket ugyancsak oklevéllel, virággal, borral 
köszöntöttek. Kompp Ferenc és Pregitzer Gábor betegség mi-
att nem lehettek velünk, de az oklevél és az üveg bor hozzá-
juk is eljutott.

Az együttlétet finom vacsora, jó beszélgetés, közös ének-
lés és tánc zárta. Közben megtisztelt jelenlétével a rendez-
vényt Soltész Miklós államtitkár és kedves felesége.

Ezt a kórustalálkozót a résztvevők mellett a Dalkör tagjai 
tették különlegessé, akik a nehézségek ellenére kitartottak, és 
Sax Norbert vezetésével tovább viszik a régi hagyományokat!

Köszönet a Budajenő Önkormányzat és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szervezési és lebonyolítási munkájáért, 
Gyafinak pedig a finom vacsoráért!

A Budajenői Hagyományőrző Dalkör nevében, Hargitainé Bárczy Orsolya

Egy különleges kórustalálkozó
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Magyar Népi 
Játékok Napja

A hagyományok, a magyar kultúra megőrzésének fon-
tossága mindenki előtt közismert. Népi játékaink 

gyermeki lélekre gyakorolt pozitív hatása megkérdőjelez-
hetetlen. Segíti a világban való eligazodást, a társakkal való 
együttműködést a közösségi érzés erősödését. 

Iskolánkban második éve ünnepeljük a Magyar Népi Já-
ték Napját, mely idén október 4-én került megrendezésre. A 
napközis csoportok népi körjátékokat, ügyességi és erőjáté-
kokat, fogócskákat játszottak az udvaron. 

Játékok:Benn a bárány kinn a farkas, Lipem, lopom a sző-
lőt, Elvesztettem zsebkendőmet, Adj király katonát! Üsd a 
harmadikat! Hátulsó pár előre fuss! 

Pozsonyiné Bujdosó Tünde

Schall Eszter 
illusztrátor 
az 1. b-ben 

Tudod mi az az illusztrátor? Tényleg egész nap csak raj-
zol? Többek között erre is választ kaptunk Esztertől, aki 

egy péntek délután ellátogatott az 1. b osztályba, hogy bete-
kintést nyújtson munkájába. Kiderült, hogy nem csak rajzol 
egész nap és manapság már főként számítógépen dolgozik 
inkább. Az elsősökkel egy Nyulász Péter vershez rajzolt vi-
dám bogarakat különböző technikákat vegyítve.

„Az én Széchenyim” című országos 
rajzpályázaton elért sikereinkről

Az elmúlt iskolaévben a Budajenői Iskola diákjai nagy 
lelkesedéssel vettek részt a százhalombattai Comp-

rend Kft.   által meghirdetett országos  Széchenyi Rajzpá-
lyázaton. A szervező honlapján is közzétette a szakmai zsűri 
döntése alapján megszületett, számunkra kellemes megle-
petést erő eredményét. A megmérettetésen, két kategóriá-
ban négy tanulók is kitűnően szerepelt:

1/2 korosztály: KÓKAI BOGLÁRKA 8. A - ELSŐ DÍJ
1/2 korosztály: MÉSZÁROS LILI 7.o. - HARMADIK DÍJ
1/3 korosztály: NAGY BOTOND 5.o. -  ELSŐ DÍJ
1/3 korosztály: RACK ANDRÁS 5.o. - MÁSODIK DÍJ
Külön dicséretben részesült Farkas Enikő 6. osztályos 
tanulónk. 

Az eredmény nagy örömünkre volt, a gyerekekkel pedig 
madarat lehetett fogatni. 

A járvány országos elharapódzására és más nehézségek 
miatt azonban, az iskolai év végére tanulóink ajándékcso-
magjai még nem érkeztek meg. Szeptember 24-én, pén-
teken  ezért kellemes meglepetésként éltük meg, amikor a 
rajzpályázatot levezető cég képviselője, Tóth Ágnes, a Comp-
rend Kft.   ügyvezető Igazgatója két gyermekével személye-
sen hozta el díjazottjainknak az ajándékcsomagokat. 

A díjátadás a nagyszünetben, iskolánk felsős tanulóinak 
körében történt meg. 

Köszönjük Tóth Ágnes asszony kedvességét, a dicsérő 
szép szavakat, és a díjazott gyermekeink által már nagyon 
várt és örömmel fogadott értékes ajándékokat. Vendégeink 
rövid fogadására tanítási időben került sor, azonban  foga-
dásukkal kellemes beszélgetésnek örülhettünk. Tóth Ágnes 
gondos, törődő édesanyaként különösen nagy érdeklődéssel 
figyeli a fejlődő gyermekek lelki rezdüléseit, és támogatja a 
tehetséges tanulók kibontakozását. Természetesen az intéz-
ményünk vezetői és mi tanárok is lelkiismeretesen követjük 
a sorsukat, hiszen iskolánk kiemelten támogatja tehetséges 
diákok haladását. Külön örömmel nyugtázhatjuk, hogy   te-
hetségeink egyre szaporodnak, közülük is évente többeket 
sikerül a művészetek irányába, világába elkalauzolni.

Az óraadások/munkaidő sűrű elfoglaltságai miatt sajnos 
nem tudtunk mindannyian részt venni a beszélgetésben, 
azonban intézményvezetőnk Blaskó Szilvia igazgatónő és 
helyettesei, Bogáti Beatrix és Németh László is kifejezték a 
jóérzésüket és szimpátiájukat kedves vendégeink iránt. Kö-
szönjük Tóth Ágnes asszony kedvességét és figyelmessé-
gét. Nagyvonalú gesztusként éltük meg a látogatást, és re-
méljük, hogy lesz még alkalmunk egy újbóli találkozásra.  

Külön köszönetet mondunk iskolánk vezetőinek is a gon-
dos törődésért, ami bíztatólag hat, és tovább lelkesíti tehet-
séges diákjainkat is. 

P. L. rajztanár

Elektromos és 
elektronikai

hulladék 
begyűjtés

Budajenő Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakossá-
got, hogy 2021. november 8-án, hétfőn elektronikai 
hulladék gyűjtést szervez Budajenőn a Patak utcai 
parkolóban.

AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL VESZIK ÁT  
AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT:
• a szolgáltatás csak a település lakosai számára vo-

natkozik (a leadáshoz lakcímkártyával és személyi 
igazolvánnyal kell igazolni)

• 8 és 11 óra között van lehetőség a leadásra (11 óra 
után már nem tudnak átvenni elektronikai hulla-
dékot, illetve akkor sem, ha az autók megtelnek)

• az átvételi helyen 6:00 órától felügyeletet biztosí-
tunk, ez időpont előtt elektronikai hulladék elhe-
lyezésére nincsen lehetőség

• gyűjthető hulladékok: TV, videó, magnó, rádió, 
hűtő (csak motorral), mosógép, centrifuga, háztar-
tási kisgépek, háztartási nagygépek, információs 
és távközlési berendezések, rádiótelefon készü-
lékek, elektromos és  elektronikai  barkácsgépek, 
szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú 
sütő, elektromos sütő, számítógép és tartozékai, 
nyomtató, számológép, lemezjátszó, stb. (akku-
mu lá tor csak abban az esetben, ha tartozék)

• motor berendezés nélküli készülékvázat nem lehet 
leadni

• az elektronikai hulladék mindennemű csomagolás 
nélkül adható le

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az 
Önök segítségét és ahatáridő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont előtt és után  
tilos elhelyezni elektronikai hulladékot.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel  
saját környezetük és településünk tisztasága  

és rendezettsége érdekében is.
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Az Állatok 
Világnapja!       

„A természet hatalmas, az ember parányi, 
ezért aztán az ember léte attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a természettel.”
(Dr. Szentgyörgyi Albert)

Október 4-e az állatok szeretetéről ismert Assisi Szent 
Ferenc ünnepe. Ekkor emlékezünk meg az Állatok Vi-

lágnapjáról.
Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, 

megtanítani. Az élmény nyújtás, tapasztalatszerzés, tevé-
kenykedés a legjobb módszer arra, hogy az óvodás gyerme-
kek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kiala-
kuljon bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése.

Környezetünk megismerése kiemelt feladatunk, ezért 
célunk volt a projekt során, hogy erősítsük az ember és ál-
lat közötti barátságokat, valamint felhívjuk a figyelmet az 
együttélés szabályaira. Az Állatok Világnapján, illetve egész 
héten játékos formában gazdagítottuk ismereteinket az álla-
tok életéről, védelméről.

A témahéten felelevenítettük az állatokról szóló élménye-
iket. Szó esett a minden égövön élő állatokról, haszonállatok-
ról, hobby állatokról. Csoportosítottunk az élőhelyek szerint 
is. Erre a napra a gyerekek behozhatták a kedvenc plüssálla-
taikat, melyekből  kiállítást szerveztünk. Barátaim az állatok 
címszó alatt beszélgettünk az erdei állatok elvackolódásáról 
és téli gondoskodásukról is.

Próbáltuk megteremteni annak lehetőségét, hogy a gyer-
mek az önfeledt játékon, a mondókákon, a zenén, az alkotó 
munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg az 
élményeket, amelyek megnyitják és ébren tartják benne a 
vágyat az állatvilág, a közvetlen környezetünk természeti ér-
tékeinek megismerésére és megóvására.

Csulakné Királycsík Sarolta, Méhecskés óvodapedagógus

Szőlő érik a lugasba, 
rakd bele a kosaradba! 
Finom, édes, kerek szemek, 
a mustjuk is igen remek!

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert minden 
ősszel visszatérő jeles nap az óvodában, a szüreti szo-

kások felelevenítése, a hozzá kapcsolódó játékok, vidám 
körjátékok eljátszása. A Budajenői Óvodában régóta hagyo-
mány a falu határában található Nyakas Pincészet tulajdo-

nában lévő szőlősbe elmenni, szüretelni. Egész héten erről 
szólt a gyermekek minden tevékenysége. Idén a Csigabi-
ga csoport látogatott el a szőlősbe a szülők bevonásával. A 
gyermekek kis kosarakkal érkeztek az óvodába és izgatottan 
várták az indulás időpontját. A szőlőskertben a megbeszéltek 
szerint csak abban a sorban szüreteltek, ami ki volt jelölve. 
Vigyáztak, hogy ne szórják el a szőlőszemeket és minden-
ki kiskosara megteljen. Jó hangulatban és vidáman telt az 
ott töltőt délelőtt. Élményekben gazdag napot tudhatunk 
magunk mögött. 

Bujdosó Krisztina, óvodapedagógus, megbízott óvodavezető                                                                                    

Nevetnek a szőlőszemek,
mindegyikük édes.
Mosolyukat begyűjteni
most lett esedékes. 
/Aranyosi Ervin:Szüret/ 

A Budajenői Önkormányzat jóvoltából szeptember kö-
zepén újra megrendezésre került a Budajenői Szüret 

és Borünnep. Óvodánk Csigabiga csoportja felkérést kapott 
Polgármester Úrtól az ünnepség keretén belül egy fellépésre. 
Nagy örömmel fogadtuk a lehetőséget, hiszen ez által is meg-
tudtuk mutatni, hogy a bezárások ellenére is komoly munka 
folyik az intézményen belül. A gyermekek izgalommal ké-
szültek versekkel és körjátékokkal a nagy napra. Nemzetiségi 
ruhába öltözve izgatottan várakoztak, míg rájuk került a sor. 
Külön öröm volt számukra, hogy a színpadon szerepelhetnek 
és az ott összegyűlt Budajenői lakosok, vendégek, érdeklő-
dök megnézték Őket és tapssal jutalmazták előadásukat, il-
letve mindenki kapott egy finom desszertet és üdítőt. Még 
napokkal utána is lelkesen beszélgettek a fellépésről és az 
előadásokról, amiket ott láttak- hallottak.   

Bujdosó Krisztina, óvodapedagógus, megbízott óvodavezető                                                                                    

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére ünnepeljük meg 2005 óta. Céljuk 

az volt a felhívással, hogy a népmesék fennmaradjanak és a 
mesékben élő bölcsesség öröklődjön apáról fiúra. A jeles ün-
nepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki, szeptem-
ber utolsó napját. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, 
de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttér-
be szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élet-
hosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olva-
sástársaság 2005-ös felhívásából). 

Óvodánkban évről évre jeles nap a Népmese napja. Peda-
gógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a magyar népmesék 
élő szavas megismerésére, megszerettetésére. Gyermekeink 
rendszeresen találkozhatnak a király legkisebb fiával, Nya-
kiglábbal, Kacor királlyal, tündérekkel, boszorkányokkal és 
sorolhatnám még a tengernyi mesehőst. 

Az idei népmese napját a Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack című mesével ünnepeltünk, az Álomzug tár-
sulat bábjátékával. Kicsiket és nagyokat is elvarázsolt az élő 
hegedűszóval színesített előadás, igazi közösségi élményt 
élhettünk át. Mi óvó nénik minden családot buzdítunk a nép-
mesék mesélésére, mesélni jó, mesét hallgatni öröm!

Vén Erika, Macis óvó néni
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Zöldhulladék 
gyűjtési akció!

Budajenő Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2021. 
november 20-án, szombaton zöldhulladék gyűjtést 
szervez Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötöz-
ve (maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű), vagy 
zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük kihe-
lyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű 
forgalmat ne zavarja.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
−	 kommunális jellegű hulladék
−	 egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében  

kerül elszállításra
−	  veszélyes hulladék

A kihelyezést a jelzett időpontot megelőző este vagy 
legkésőbb reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az 
Önök segítségét és a határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladé-
kot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhul-
ladék szállítás keretében és a lakos köteles saját telkén 
megsemmisíteni.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel  
saját portájuk és településünk  

tisztasága és rendezettsége érdekében is. 

Temetői 
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy nov-
ember 1-jéhez közeledve akinek lejár a sír-
megváltási ideje, az alábbi tájékoztatót kapja 
a temetőben a sírhelynél elhelyezve. Kérjük az 
érintetteket, szíveskedjenek az Önkormány-
zatban a szükséges teendőket elintézni.

Tisztelt hozzá-
tartozó, sírhely-

gondozó!
Budajenő Község Önkormányzata ezúton tá-

jékoztatja, hogy a sírhely megváltási ideje
-- nyilvántartásunk szerint -- lejárt.
Amennyiben továbbra is szándékában áll 

megváltani, a hivatalban minél előbb rendezni 
szíveskedjen!

Ha nem kívánja megváltani, arról írásban 
nyilatkozzon az önkormányzat felé.

Amennyiben nem váltja meg a sírhelyet, il-
letve nem rendelkezik a sírhelyről való lemon-
dásról, a sírhely rendelkezési jog 6 hónap után 
a fenntartót illeti, így a temetési hely újra bete-
methetővé válik.

Tisztelettel: Budajenő Község Önkormányzata

Márton napi 
rendezvény

2021. november  12-én pénteken

17 órai kezdettel tartjuk 

MÁRTON NAPI LÁMPÁS 

FELVONULÁSUNKAT 

A felvonulás után a gyerekek 

műsorával és a szokásos slambuccal 

várjuk a kedves érdeklődőket! 

Jöjjenek kicsik-nagyok,

 ovisok-iskolások, 

szülők-nagyszülők, és barátok is! 

Gyülekező: 16
45 

órakor az Óvoda előtt 

 Budajenői ÓvodaKata, idén nem voltunk Borünnepen! Én szüretelni men-
tem, és ezúttal te se jöttél. Igazolatlan mulasztás, ugye 

tudod?
Pedig milyen jó lett volna enni egy jó flekkent Gyafinál, 

kóstolni egy kis fehéret a Nyakastól, valami jó vöröset Mucsi 
Zalántól, nem is beszélve a jenei borászok kincseiről. Milyen 
klassz lett volna megtárgyalni a falu építkezéseit, az új ká-
vézót, a Magtár-beli programokat, mozit, színházat, operát, 
koncertet. Meg persze politikát, focit, vagy akár cicákat, 
kutyákat; csupa olyan témát, amiben elismert kosárlabda 
edzőként is mind otthon voltál és amikhez rendre volt valami 
érdekes és értékes gondolatod, amiért annyira jó volt veled 
lenni. 

Az idei Borünnep mellett elmaradtál mindenhonnan. He-
tek óta nem veled, csak rólad tudunk beszélgetni, de ebből 
kiderül, mennyi mindenkinek hiányzol. Vidámságod, élet-
szereteted, empátiád, na meg a bölcsesség, a hit, a tartás, a 
becsület – mert sokan látták ezt és sokan értékelték. De még 
a Sport utca kutyái is vártak volna egy kis simogatást, nem is 
kicsit, inkább sokat és sok éven át… 

Egyik kedvenc történetemben a nagymama halálát az-
zal magyarázták az unokának, hogy mindig is szeretett a 
Jóistennel sétálni, aki egyszer azt mondta neki: most már 
közelebb vagyunk hozzám, menjünk inkább hozzám. Te is 
sokat sétáltál és az Égieknek is mindenben partnere voltál, 
az utóbbi időben pedig – bár ezt kevesen tudták – te is egyre 
közelebb sétáltál a Jóisten otthonához, míg végül elfogadtad 
az ő meghívását. 

„I-i-i-i-itt a Törökkata!” – mondtad mindig élénken a tele-
fonba. Hiányzik ez a hang, de tudjuk, hogy a legjobb helyen 
vagy. Szeretettel gondolunk rád ott is.

H. Adrienne 

Utolsó levél 
Török Katának



Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy koszorúzási szándékukat 
2021. október 22. 1130 óráig jelezni szíveskedjenek  

(telefonon: 371-068, vagy e-mailben: titkarsag@budajeno.hu) az Önkormányzatnál 

OKTÓBER 23.-i 
MEGEMLÉKEZÉS

Budajenő Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

2021. október 23-án, 
szombaton, 930 órára 

az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 

tiszteletére rendezett 
ünnepi megemlékezésre 

  Helyszín: 

Iskola tornaterme

MŰSOR: 

Himnusz 

Ünnepi beszédet mond  
Csörgő Józsefné  

a Budajenői Értéktár elnöke 

Budajenőért kitüntetés átadása 
Budai István polgármester 

Általános iskolások műsora 

Szózat 

Koszorúzás az ’56-os  
emlékműnél  

a Fő téri emlékparkban 

Ünnepi szentmise 1030 órakor  
a Szt. Péter-Pál templomban. 


