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Az év utolsó számában szeretnék áttekintést 
adni az év jelentős eseményeiről és fejlesz-

téseiről. A szokásos év elejei eseményeket (falu 
disznótora, farsangi rendezvények) követően 
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal nagy 
szabású megemlékezést tartottunk április 1-én 
a német ajkúak (svábok) Budajenőről törté-
nő elűzetésének 70. évfordulóján. A rendez-
vényen részt vettek településünk lakóin kívül 
a környékbeli települések német nemzetiségi 
küldöttei, a gaildorfi testvértelepülés küldöttsé-
ge élükön Frank Zimmermann polgármesterrel 
és közel 30 fő még élő budajenői születésű ki-
telepített, elűzött sváb gaildorfi polgár. A ren-
dezvényen ünnepi beszédet mondott Soltész 
Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
államtitkára. A saját rendezvényeinken túl részt 
vettünk a testvértelepülések rendezvényein. 
Gaildorfban a farsangi lóvásáron, Ottendorf 
és Eutendorf települések 950. évi jubileumi 
rendezvényén. Mindkét rendezvényen egy-
egy küldöttség és a Ringlein táncegyüttes vett 
részt. Első alkalommal hívtak meg bennünket 
az U-14 labdarúgó tornára Eutendorfba, ahol 
diákjaink részt vettek másik 11 német csapattal 
a tornán, ahol neves német klubok fiataljaival 
játszhattak. Ditróban képviseltettük magunkat 
önkormányzati küldöttséggel és a budajenői 
Székely Társulattal a székely települések far-
sangi rendezvényén és küldöttséggel a júniusi 
Ditrói falunapon. A Budajenői falunapon és bú-
csún vendégül láthattuk Gaildorf város delegá-
cióját és a szüret és borünnepen Gyergyóditró 
és Gaildorf testvértelepülések küldöttségeit, 
továbbá gaildorfi és ditrói hagyományőrző 
egyesületeket. Gaildorf és Budajenő együtt-
működése keretében gaildorfi és budajenői 
diákok vettek részt diákcsere programban 
Gaildorfban és Budajenőn. Elmondhatjuk, 
hogy ebben az évben a helyi és testvérvárosi 
együttműködés keretében megrendezett ren-
dezvényeink méltó és színvonalas szórakozást 
nyújtottak lakóinknak és a hozzánk látogatók-
nak egyaránt.

Ebben az évben nagyot léptünk előre a gaz-
dálkodási programunkban megfogalmazott 
fejlesztések megvalósítása terén. Folytattuk az 
út- és járdaépítési programunkat. Megépült a 
Kápolna köz, felújítottuk a Szőlő közt és a Szőlő 
utcát. Akadálymentes járdát építettünk a tor-
naterem mellet a Fő út és a Kossuth út között. 
Ezzel az iskolán keresztül történő átjárást sikerült 
megszüntetni. Az iskola területén megújítottuk 
a balesetveszélyes lépcsőket és járdaszakaszt. 
Kialakítottunk egy számítógépes tantermet és 
egy kiscsoportos oktatásra alkalmas csoport-
szobát mellékhelységekkel. Az iskolai fejlesztés 
keretén belül sikerült nagy részben restaurálni az 
iskolai fő épület homlokzatán és a bejárati kapun 
a skót-bencés címert és a kő kosarakat. A két 
főpapi süveg még hiányzik a címerről, mivel azo-

kat 1947 után eltávolították. A hiteles restaurá-
láshoz keresünk olyan fényképet vagy rajzot, 
ami alapján pótolhatók a süvegek. Akinek van 
ilyen forrása sokat segítene, ha eljuttatná azt 
a hivatalunkba. Az iskolai fejlesztésekhez és a 
diákcsere programokhoz jelentősen hozzájárult 
Gerhard Schick Budajenő díszpolgára. A Domb-
tető Egyesülettel közösen felújítottuk a Hilltop 
játszóteret. Az önkormányzat közétkeztetési 
konyháját felújítottuk, az elavult gépészeti 
berendezéseket lecseréltük, új zöldségtárolót 
alakítottunk ki. Ezzel a fejlesztéssel igyekeztünk 

hozzájárulni a konyhai dolgozók jobb munka-
körülményeihez és az elkészült ételek minőségi 
javításához. Gazdasági programunk idei jelentős 
fejlesztése a közvilágítás korszerűsítése volt. Az 
volt a célunk, hogy a településünk lakott részein 
a közvilágítást szabványos, de lehetőleg az előző 
állapotnál jobb, elfogadható szintre emeljük. En-
nek keretében, ahol indokolt volt ott sűrítettük 
a lámpatesteket, illetve korszerű új égőkre cse-
réltük. Azokon a helyeken, ahol egyáltalán nem 
volt közvilágítás, teljes egészében kiépítettük a 
rendszert. Úgy gondolom, ezzel a beruházással, 
közeledve a téli hónapokhoz sokat tudtunk javí-
tani az itt lakók közérzetén. Utoljára hagytam az 
ez évi legjelentősebb fejlesztésünket a Magtár 
felújítását. Nagy fába vágtuk a fejszét, amikor 
úgy döntöttünk, hogy legalább az alsó két szin-
tet és a külső homlokzatot ebben a választási 
ciklusban felújítjuk. Ehhez számítottunk pályázati 
forrásra, saját erőre, esetleg más támogatásra is. 
Nagyot lendített az ez évi lehetőségen az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 34 millió forintos 
támogatása, amit Soltész Miklós államtitkár úr 
a német ajkúak 70. évi elűzetésének megemlé-
kezésén jelentett be Budajenőn. Az önkormány-
zat a járulékos költségekkel együtt szintén 34 
milliót költött az épületre. A homlokzat felújítá-
sához a Nemzeti Kulturális Alap 4 millió forinttal 
járult hozzá. Az ez évi munkálatok összesen 72 
millió forintba kerültek. A magtár épület első két 
szintje közül a földszinti kiállító és rendezvény te-
rem fűtés nélkül és a külső homlokzat teljes egé-
szében kész. A földszinten a fűtőtestek a falba 
beépítésre kerültek. A második szint az ifjúsági és 
zarándok szállás jövő év szeptemberéig készül el 
a gépészeti egységgel együtt. Ezután a felújított 
két szint négy évszakosan lesz használható. Az 
átadási ünnepség egyéb részleteit ugyanebben a 
számban külön cikkben olvashatják.

Ezeknek a fejlesztéseknek a lebonyolítása 
hatalmas erőfeszítést jelentett és jelent a hivatal 

dolgozói számára. A fejlesztések kigondolásától 
a sikeres átadásig több lépcsős, átgondolt te-
vékenység szükséges. Az elgondolások tervbe 
öntése, az engedélyezési eljárások bonyolítása, 
az engedélyes tervek után a kiviteli tervek el-
készítése. Ezután a közbeszerzés körültekintő 
sikeres lebonyolítása. Ha már bármelyik fej-
lesztésnél eljutunk a kivitelezőhöz időinterval-
lumban a fejlesztési folyamat kétharmadán túl 
vagyunk. A mi fejlesztéseink jelentős része kö-
tődik műemléki engedélyezéshez, ami számos 
ilyen jellegű egyeztetést is igényel. A hivatal 
minden dolgozója valamilyen mértékig hozzájá-
rul ahhoz, hogy ezek a fejlesztések szakszerűen, 
jogszerűen és határidőre megvalósulhassanak. 
A többiek közül ezen a téren mégis kiemelem 
Légárné Gulyás Ritát, aki precízen, pontosan és 
szakszerűen kezeli ezeket a nem egyszerű folya-
matokat, a pályázatok és fejlesztések elindításá-
tól a záró elszámolásig. Ezt azért írtam le, hogy 
szeretném, ha belelátnának azokba a kívülről 
nem látható munkába, amit a hivatal dolgozói 
a falu fejlesztése és fejlődése érdekében ezen a 
téren tesznek, az egyéb közigazgatási feladataik 
ellátása mellett. Szinte ugyanezt mondhatom a 
kommunikáció és a rendezvényeink előkészítő, 
azokat lebonyolító munkákra is. 

Amint a fentiekből láthatták az idén is jelen-
tős beruházásokkal járultunk hozzá a telepü-
lésünk egyes részein a komfortosság és a jobb 
élhetőség javításához. A lakók a közvetlen kör-
nyezetük rendbetételével tudnak ehhez még 
hozzátenni. Jövő évben folytatjuk az út és járda-
építési programot, a Magtár felújítását. Pályá-
zati eredménytől függően az iskola energetikai 
korszerűsítését és az új óvoda megvalósítását.

Köszönöm az Önök ez évi támogató közre-
működését, lehetőségeik szerint támogassák 
munkánkat a jövőben is.

Budai István, polgármester
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A polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET 2016. OKTÓBER 
6-I RENDKÍVÜLI NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

Döntés térburkolat költsé-
gének elszámolásáról
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te egyetértett azzal, hogy 
a megújult magtárépület 
környezetében a közműve-
sítés után a helyreállítás a 
végleges térkőburkolattal 
készült el. Hozzájárult 96 
m2 térkőburkolat 2017. 
évi tervben szereplő építé-
si költségének, azaz bruttó 
670 560,- Ft 2016-ban törté-
nő kifizetéséhez.

A KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET 2016. OKTÓBER 
6-I RENDKÍVÜLI ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

Magtár épület második, 
harmadik emelet fejleszté-
sével kapcsolatos döntés
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te tulajdonosi hozzájárulást 
adott a magtár épület har-
madik és negyedik szintjé-
nek (2. emelet és tetőtér) 
megvalósulásra tervezett 
fejlesztésének megindításá-
hoz. A fejlesztést az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi Kapcso-
latokért Felelős Államtit-
kársága, a Magyarországi 
Németek Országos Önkor-
mányzata, azon beül az 
Észak-Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetsé-
ge, Egyesület támogatja. A 
Képviselő-testület teljeskörű 
felhatalmazást adott a Pol-
gármesternek a fejlesztés-
ben résztvevőkkel történő 
tárgyalások során az Ön-

kormányzat képviseletére. 
Egyben felhatalmazta a pol-
gármestert a fejlesztéshez 
kapcsolódó tervezési meg-
bízási szerződés megköté-
sére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. OKTÓBER 27-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Budajenői Óvoda 2015-
2016. nevelési évének 
beszámolója
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a Budajenői Óvoda 
2015/2016-os nevelési év-
ben végzett munkájáról szó-
ló beszámolót elfogadta.

Az önkormányzati tulaj-
donban álló közterületek 
filmforgatási célú hasz-
nálatáról szóló rendelet 
megalkotása
A mozgóképről szóló tör-
vény (a továbbiakban: Film-
törvény) közterületek és 
az állami tulajdonban álló 
ingatlanok filmforgatási 
célú használatáról szóló IV. 
fejezetének 2016. október 
1. napjával hatályba lépő 
módosítása indokolta az új 
rendelet megalkotását. Az 
Önkormányzatnak külön 
rendeletben kell szabályoz-
nia a tulajdonában álló köz-
területek filmforgatási célú 
használatának díjára vonat-
kozó részletes szabályokat, 
az alkalmazható mentessé-
gek és kedvezmények kö-
rét, a használat területi és 
időbeli korlátait és egyéb 
feltételeit, valamint a turisz-
tikailag kiemelt közterületek 
körét. Mindezek miatt szük-
ségessé vált a helyi rendele-
tünk felülvizsgálata és egy új 
rendelet megalkotása, mely 
kizárólag a filmforgatási célú 

közterület-használattal fog-
lalkozik. A képviselő-testület 
a rendeletet megalkotta.

BÖT Társulási megállapo-
dás 7.számú módosításá-
nak elfogadása
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete jóváhagyta a 
Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás Társulási Taná-
csa által elfogadott Társu-
lási Megállapodás 7. számú 
módosított rendelkezéseit, 
valamint a Társulási Megál-
lapodás 7. számú módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatát.

BÖT házi orvosi ügyelet 
közbeszerzési eljárás meg-
indításának elfogadása
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete a budakeszi 
orvosi ügyelet ellátása tár-
gyában felhatalmazta a 
Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás Társulási Taná-
csát a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.

Döntés járdaépítési enge-
délyek benyújtására
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megismerte és megtárgyalta 
a (Kis köz) Fő utca – Kos-
suth utca közötti szakaszon 
épülő gyalogjárda, valamint 
a Budajenő Szüret utca, Ká-
polna u. – Kert u. – Erdő-
kerülő u. közötti szakaszon 
épülő gyalogjárda terveket. 
A Képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a 
tervdokumentációk alapján 
az építési engedély kérelem 
benyújtására, az engedélye-
zési eljárás során az önkor-
mányzat teljes körű képvi-
seletére és az eljárási díjak 
megfizetésére.

Belterületbe vonási kére-
lem elbírálása
Belterületbe csatolási kére-
lem érkezett önkormányza-
tunkhoz a Budajenő 1200/6 
és 1205 hrsz-ú ingatlanok-
ra vonatkozóan. Budajenő 

Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a kérelmet 
megvizsgálta és támogatja 
a nevezett ingatlanok belte-
rülethez csatolását, mivel az 
megfelel Budajenő község 
helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati ren-
delet „belterületbe vonandó 
területek” szabályozásának.

Területrendezési szer-
ződéshez kapcsolódó 
döntések
A szennyvíztelep „üzem” 
megnevezésű terület, ter-
mészetben már „útként” 
és „üzemként” funkcioná-
ló területek megosztását 
szükséges volt a földhivatali 
nyilvántartásban is rendezni. 
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te döntött a Budajenő 06/2 
hrsz-ú „üzem” megnevezésű 
földrészlet megosztásáról, 
„közút” és „üzem” haszná-
latú és megnevezésű terü-
letekre, összhangban a helyi 
építési szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelettel.
Kérelmet nyújtott be az új 
tulajdonos a 06/2 hrsz-ú 
földrészleten szolgalmi jog 
alapítása tárgyában. A 90/3 
hrsz-ú ingatlan szennyvíz-
rendszerre történő beköté-
se érdekében szükséges a 
szolgalmi jog létesítése. A 
nevezett ingatlan szennyvíz-
bekötési megoldása az ÉDV 
Zrt. szakmai véleményén és 
hozzájárulásán alapul, mely 
szerint kérelmező a szenny-
víztisztító saját hálózatára 
közvetlenül ráköthet. Buda-
jenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete – a 90/3 
helyrajzi számú ingatlan 
szennyvíz rendszerre való 
csatlakozása érdekében, az 
ÉDV Zrt. szakmai állásfog-
lalására figyelemmel - hoz-
zájárult a jelenleg Budaje-
nő 06/2 hrsz-ú kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlanból (szennyvíztelep) 
az út lejegyzése miatti meg-
osztás után kialakított ingat-
lanon szolgalmi jog (vezeték 
jog) alapításához. 
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MEGHÍVÓ
Budajenő Község 

Önkormányzat képviselő-testülete 
2016. november 28-án, 

hétfőn, 1800 órától 
a Hagyományőrzők Házában 

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Tisztelt Lakosok!

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztériumnál a „He-
lyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra”. Tűzifa támogatás annak nyújtható, aki 
kérelmet nyújt be az önkormányzathoz és megfelel az 1/2015.(II.16.) szá-
mú szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-
ben foglalt feltételeknek. A kérelmet (a települési támogatás iránti kérelem 
nyomtatványon) az önkormányzat hivatalába 2016. december 9-ig lehet 
benyújtani.

Budajenő Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a De-
pónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. november 26-án, szomba-

ton, zöldhulladék gyűjtést szervez Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva 
a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni 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 kipakolást 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 zöldhulladékot a Depónia Nonpro-
fit Kft. nem szállítja el az ingyenes zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk 
tisztasága érdekében is.

Téli 
igazgatási 

szünet 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 6/2016.(V.02.) önkormányzati 
rendeletében szabályozottak szerint a Buda-
jenői Közös Önkormányzati Hivatalban a téli 
igazgatási szünet

2016. december 19. napjától 
2016. december 30. napjáig tart.

(Az első ügyfélfogadási nap 2017. 
január 2., hétfő)

Az érintett időszakban, a munkanapokon, 
a Hivatal ügyeletet tart, amely az iratok át-
vételét, továbbá az anyakönyv-vezetési fel-
adatkörbe tartozó sürgős ügyek intézését 
jelenti.

Szíves megértésüket köszönjük.

Zöldhulladék gyűjtési akció!
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Budajenő Község Önkormányzata kiemel-
ten fontosnak tartja Budajenő épített és 

természeti értékeinek megőrzését. Céljai 
megvalósításában együttműködik a Budaje-
nő Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a 
Budajenői Római Katolikus Plébániával és a 
hagyományőrző civilszervezetekkel.

Az önkormányzat 2012 évben a plébánia 
kezdeményezésre döntött arról, hogy a Buda-
jenő északnyugati szélén található kegyeleti 
park területén lévő egykori papi sírkert hely-
reállítását, kegyeleti helyhez méltó kialakítását 
megkezdi. 

A középkori település központja a mai 
Szent Mihály templom körüli dombon volt. 
A falu a török uralom idején elnéptelenedett, 
majd 1703-ban az apátsági birtok a Bécsi 
Skót Bencés Apátság tulajdonába került, akik 
német telepesekkel telepítették be a falut. A 
település új központja a budajenői patak két 
oldalán a völgyben lett kialakítva. A lakosság 
száma 700-800 fő körül volt a XIX. század 
végén. A bencések jelenléte alatt létesültek 
Budajenő arculatát máig meghatározó épüle-
tek: Péter-Pál templom, rendház (ma iskola és 
posta), magtár… 

A skót bencések az új templom megépí-
tésével egy időben az „öregtemplom” (Szent 
Mihály templom) dombjára kálváriát épí-
tettek és mellette alakították ki a temetőt. A 
ma fellelhető síremlékek között olvasható 
legrégebbi felirat 1787-ből való. A kőbábok-

hoz rögzített kovácsoltvas kerítéssel körülvett 
egykori papi sírkertben 1795-ben nagymére-
tő keresztet állítottak korpusszal. Fennmaradt 
iratok alapján vélhetően 1759 évtől kezdődő-
en temették ide a szerzeteseket, apátokat. Egy 
fennmaradt részleges, törött sírkő Columban 
Daigele apátnak állít emléket, akiben a rend-
ház ma látható formájú főépülete építtetőjét 
tisztelhetjük. A bencések Budajenőről történt 
távozása (1881) után a helyben szolgálatot 
teljesítő egyházmegyei papok, plébánosok 
nyughelye lett e temetőrész. A Kálvária ke-
reszt 2001-ben lett felújítva (a műemléki res-
taurátor Ludányi Gábor volt), majd 2006-ban 
a Szent Mihály templommal és a Kálváriával 
együtt Budajenő Önkormányzata Képviselő 

testülete helyi védettségűnek nyilvánította. 
Az egykori papi sírkertet övező műemléki 
környezetben az Önkormányzat a következő 
években lehetőségeihez mérten jelentős fel-
újítási munkákat végzett, a kegyeleti parkot az 
elvadult, elburjánzott növényzetétől a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal együtt meg-
tisztította és azóta is folyamatosan karban 
tartja. A terület megtisztítása után vált látható-
vá az egykori kerített, kb. 10 x 14 m nagyságú 
papi sírkert, melynek már csak a kerítésoszlop 
tartókövei voltak meg, valamint egy viszony-
lag ép, és egy törött sírkő. A papi sírkert fel-
újítására vonatkozó tervet Budajenő község 
lakóközössége és a helyben élő művészek is 
támogatták. 2012-ben Beregszászi Olga mű-
vésznő a MH Légerő Zenekarral közösen nagy 
sikerű jótékonysági koncertet adott a helyszín 
közvetlen környezetében található árpád-kori 
templomnál. Az ebből befolyt bevételt is a sír-
kert felújítása fordította az Önkormányzat. Az 
alapos előkészítés után 2015-ben kezdődött 
meg a helyreállítása munka, amelynek terveit 
Dékány Margit tájépítész tervező készítette. 
Ennek során a területet megtisztították a tus-
kóktól és rendezték a sírkövek körül a terepet. 
A meglévő kőkerítés tartóköveit letakarítot-
ták, új kovácsoltvas kerítés és kapu készült. 
A területen lévő sírköveket restaurálták, vala-
mint régi sírköveket helyeztek el a területen 
az ide temetett apátoknak és plébánosoknak. 
A sírkövek körül elkészült a kertrendezés és 
egy új emléktábla tájékoztatja az arra járókat 
a temetőrészben eltemetett személyekről, a 
bécsi skót bencések Budajenő történetében 
betöltött szerepéről, a papi sírkertről és a sír-
kert helyreállítását támogatókról.

További célok között szerepel az ó-temető 
síremlékeinek «felújítása», a széttört, de meg-
maradt és összeilleszthető sírkövek helyreállí-
tása, hogy jelenlegi romantikus hangulatában 
ne változzon a ligetes emlékhely, emlékeztes-
sen arra, hogy már több, mint 200 éve állnak 
e helyen a sírkövek.

Légárné Gulyás Rita és Csóka Balázs

Tudta-e
a papi sírkertről?
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+3670-211-7688
+3630-516-1731 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 
SOFŐRSZOLGÁLAT

REPTÉR ÉS BUDAPEST 
TRANSFER

FACEBOOK: TELKI-TRANSFER

Református 
istentisztelet
Minden hónap 2. vasárnapján 
REFORMÁTUS
ISTENTISZTELET VAN 
a Hagyományőrzők Házában 
du. 4 órakor.

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH
ÁDÁM
RENDŐR 
főtörzs-őrmester
Tel.:  70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007
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A magtár tetőszerkezet állagmegőrző fel-
újítása óta több, mint tíz év telt el. Azóta 

kerestük a lehetőségeket és azt a funkciót, 
amit településünk lakossága elfogad. Egy 
ilyen méretű műemlék épület funkcióval el-
látása és a rekonstrukciója az elgondolástól, 
a tervek elkészítésétől, a műemlékvédelmi 
hivatal által az engedélyes tervek jóváhagyá-
sától, a több lépcsős kivitelezés közbeszerzé-
si eljárásának a lebonyolítása átlagon felüli 
odafigyelést igényelt. A kivitelező kiválasztá-
sa után ez év tavaszán elkezdtük a munkát. 
Az első két ütem, a homlokzat felújítása és a 
földszinti rendezvény és kiállító terem a ter-
vek szerint szeptember 30-ig elkészült. A na-
gyon látványos első két ütem átadási ünnep-
ségére október 14-én 12 órakor került sor. 
Az ünnepségen részt vett az első két ütem-
hez jelentős támogatást nyújtó Soltész Mik-
lós az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(továbbiakban EMMI) államtitkára, Tircsi Ri-
chárd EMMI főosztályvezető, Gallai Gergely 
nemzetiségpolitikai tanácsadó, Ritter Imre 

Átadási ünnepség a Magtárnál
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Átadási ünnepség a Magtárnál

a parlament német nemzetiségi szószólója 
képviseletében. Budai István polgármes-
ter megnyitó köszöntőjében köszöntötte a 
megjelenteket és rövid tájékoztatást adott 
a Magtár projekt megvalósult részének kivi-
telezéséről és a jövő évben várható további 
feladatokról. Kiemelte a tervező csoport ve-
zetőjének Csóka Balázs főépítésznek a har-
monikus tervezői munkáját és a Maros 95Bt. 
György Attila vezetésével végzett szakszerű, 
körültekintő kivitelezést. Megköszönte a mű-
emlékvédelmi hivatal részéről Klaniczay Pé-
ternek a szakmai együttműködését. Soltész 

Miklós államtitkár köszöntötte a jelenlévő-
ket, különös tekintettel a Budajenői Általános 
Iskola tanulóit. Például állította eléjük azokat 
a régi svábokat, akik létrehozták közel három 
évszázad alatt budajenő műemlék épületeit, 
köztük a felújított Magtárat. Ebben az évben 
70 éve, hogy többségük el lett űzetve a te-
lepülésünkről, de mi megőrizve a hagyomá-
nyokat megóvjuk az általuk létrehozott érté-
keket. Ez után bejelentette, hogy a meglévő 
terveken túl a helyi és az országos német 
nemzetiségi önkormányzattal közösen kez-
deményezik a „magyarországi németek egy-

házi gyűjteményeinek kiállítása” megvalósí-
tását a Magtárban, amihez még 2016-ban 
az Államtitkárság 50 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást tervez nyújtani. Az ál-
lamtitkár úr beszédét követően az iskolások 
adtak alkalomhoz illő, színvonalas műsort a 
hűvös, szeles időben. Végül a vendégek és a 
résztvevők a polgármester invitálására meg-
tekintették az épület felújított részét, amit a 
jelenlévők elismeréssel fogadtak.

Budajenő Község Önkormányzata
Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Budajenő Község Önkormányzata a 
forradalom 60. évfordulóján, októ-

ber 23-án, megtartotta ünnepi megem-
lékezését az iskola tornatermében. A 
megemlékezés Kuli László alpolgármes-
ter ünnepi beszédével kezdődött, aki 
az évforduló szlogenjének szellemében 
kiemelte 56 egyedi, a hivatalos törté-
nelemmagyarázatokba nem illeszthető, 
szakrális jellegét, a forradalmárok cso-
dálatra méltó bátorságát és ezt állította 
az elkövetkező nemzedékek elé büszke 
példaképként. Az ünnepi beszéd után 
Budai István polgármester átadta a Bu-
dajenőért kitüntetést Gulyás István la-
kótársunknak, aki Petőfi utcai lakóépü-
letének példaértékű és a hagyományos 
falusi utcaképbe illeszkedő felújításáért 

1956-OS 
MEGEMLÉKEZÉS
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érdemelte ki az elismerést. A polgármes-
ter úr hangsúlyozta, hogy a kitüntetett 
nem csak ezért a tevékenységéért, ha-
nem a faluközösség életében való önzet-
len, lelkes és megbízható munkájáért is 
dicséret illeti. A kitüntetés átadása után a 
színpadon az általános iskola 7. osztályos 
tanulói adták elő, az előző évek műsorá-
hoz hasonló, magas színvonalú, drámai 
emlékműsorokat, melyet az ünneplő kö-
zönség tapssal köszönt meg.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára, a Magyar Kor-
mány által létrehozott Emlékbizottság 
szerte az országban Büszkeségpontok 
létrehozására buzdította a településeket 
és támogatta azok megépítését. E támo-
gatásból Budajenő község is létrehozta 
saját Büszkeségpontját a Fő téri em-
lékparkban álló, Callmayer Ferenc által 
tervezett Emlékoszlop és környezetének 
felújításával, kertépítészeti rendezésével. 
A környezetrendezést Kuli László alpol-
gármester tervei és instrukciói alapján 
Csibi Lajos budajenői kertépítő vállalko-
zó készítette el.

A megemlékezők az ünnepi műsor 
után kisétáltak a Fő téri Emlékparkba és 
részt vettek az emlékoszlop szentelésén, 
majd az Önkormányzat és intézményei 
után a civil szervezetek is elhelyezték ko-
szorúikat az emlékműnél. Az emelkedett 
hangulatú, napsütéses ünnepi délelőtt a 
Péter Pál Templomban Gábor Atya által 
celebrált ünnepi szentmisével ért véget.

A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott 

Emlékbizottság támogatta



12 | Budajenő mindennapok 

Az Önkormányzat szervezésében, 
november 4-én, Nemzeti Gyászna-

punkon a Hagyományőrzők Házában 
levetítésre került a Zrínyi Katonai Film-
stúdió „Kereszthegy” című dokumen-
tumfilmje, mely a Magyar Királyi 65. sz. 

Határvadász Csoport történetét mu-
tatta be, akik a Gyergyói havasokban, 
az Árpád-vonalon védték az ezeréves 
határt a Vörös Hadsereg többszörös 
túlerejével szemben. A filmben olyan 
Gyergyó-vidéki veteránok is megszó-
laltak, akik részt vettek a harcokban, és 
sok olyan név és arc bukkant fel, kiket 
rokoni szálak kötnek a budajenőre te-

lepült székelyekhez. A programon részt 
vevő 30-40 fős budajenői és környék-
beli közönség a vetítés után vendé-
günkkel, Nagy József gyergyóremetei 
történésszel beszélgethetett, aki a film 
egyik társrendezője volt. A filmforgatás 
és a veteránokkal folytatott beszélge-
tések megható, sokszor nevettető tör-
téneteinek felidézése mellett sok olyan 

történelmi érdekességről számolt be a 
történész úr, amelyek átélhetővé és fel-
dolgozhatóvá tették a hallgatóságban e 
nemzeti tragédiánkat. Az estébe nyúló 
beszélgetéshez járó inni-, és harapniva-
lóról Bartos György, Szűcs Ernő, Bartos 
Gyárfás és Kuli László alpolgármester 
gondoskodott, a vetítés műszaki kivite-
lezésében Pintyőke Ákos segített.

Temetőtakarítás
A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint minden évben, 

2016. október 22-én, szombaton délelőtt társadalmi munkát szerve-
zett a temető hátsó részének rendbetételére. Az időjárás ismét kegyes 
volt hozzánk. A szép őszi napsütéses időnek és a megjelent lakosoknak 
köszönhetően a munka eredményes volt. Buchoffer Ferenc segítségével, 
aki biztosította a gépeket, újabb területet sikerült kitisztítani. Szeretném 
megköszönni minden budajenői lakos aktív részvételét, akik eljöttek és 
részt vettek a társadalmi munkában.

Jövő évben is folytatni tervezzük az elkezdett közös munkát.

Éhleiter Tünde elnök helyettes, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Emlékezet 
Napja

MEGHÍVÓ

A Budajenői Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

 
2016. november 21-én, 

hétfőn, 1800 órától 
a Hagyományőrzők 

Házában tartja 

KÖZMEGHALLGATÁS-át.

Minden érdeklődőt 
tisztelettel várnak!
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,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 

Kodály Zoltán

 

Iskolánk évek óta kétoldalú együttműködésben áll a MÜPA-val. 
Ennek célja, hogy a diákjainkat művészeti élményekhez juttas-

suk minél változatosabb és magasabb színvonalon.
1975. óta a Zene világnapja október 1-je. Ezen alkalomból is-

kolánk felső tagozatos tanulói a MÜPA-ban jártak, ahol az isko-
lás koncertek keretében Meglepetéskoncerten vehettek részt. A 
Tóth Aladár Zeneiskola növendékeinek koncertje klasszikus da-
rabokat és jazzt tűzött műsorára. A zeneiskola győztes tanulói 
és együttesei színvonalas koncertet nyújtottak, melyet élvezettel 
hallgattak diákjaink.

A 2.a osztálynak különleges élményben 
volt része október 3-án. A  spanyol 

születésű, de ma már az Amerikai Egye-
sült Államokban élő Ana Galán írónővel 
találkozhattak.

Az írónő Mondragó sorozatából ha-
zánkban eddig hat rész jelent meg, mely-
nek első kötetét A nagy próbatétel című 
könyvet mutatta be illetve járta körül a 
gyerekek kérdései alapján. A Nagyító Ki-
adó a találkozó előtt öt könyvet rendelke-
zésünkre bocsátott, amit a gyerekek elol-

vashattak, és élményeiket le is rajzolhatták. 
Mindezt nagy örömmel vette az írónő és a 
kiadó képviselője, aki a tolmács szerepét is 
betöltötte. A történet a tündérmesék vilá-
gába vezeti az olvasót, és az önmagunkért 
és másokért tudatosan vállalt felelősségre 
nevel a főhős és sárkánya segítségével.

A gyerekeket magával ragadta a törté-
net és azóta is többen olvassák a sorozat 
további köteteit. Többen dedikált pél-
dánnyal is büszkélkedhetnek.

Horváth Szilvia

Író-
olvasó 
TALÁLKOZÓ
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E jeles strófával kezdtük idei októberi 
megemlékezésünket. A 3.b osztály 

meghitt műsorral látta vendégül testvér-
osztályait. Neszti néni és a 3.a osztály fel-
díszítették a termüket, ami méltó keretet 
adott a műsorhoz. Köszönjük a résztvevő 
osztályoknak, hogy ismét együtt ünne-
pelhettünk.

Blaskó Szilvia 

Bár október 15- én szombaton is jönni 
kellett iskolába, de a harmadikosok nem 

bánták, mert kiselőadásokkal, csoportmun-
kával és játékkal töltöttük ezt a napot.

A nyári kötelező olvasmányunkat dol-
goztuk fel. Minden Tersánszky Józsi Jenő 

Misi mókus kalandjai című könyve körül 
forgott. Több régi relikvia, már szülők által 
olvasott könyv is bemutatásra került. Emel-
lett megismerkedtünk az igazi mókus élet-
módjával, szokásaival, érdekességeivel. A 
jó időben mókuscsemegét gyűjtöttünk az 

udvaron, amit a két osztályfőnök, mint két 
mókusmama összeszedett és eltett télire.

Nagyon sokat tanultunk egymástól, és 
jól éreztük magunkat. Köszönjük a szülők 
kedves támogatását:

Neszti néni, Szilvi néni

Projektnap 
az iskolában

„Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet,
Sugáridon szellem járjon
Keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.”

Október 6-i megemlékezés 
az iskolában
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Már második alkalommal valósult meg 
a cserekapcsolat a gaildorfi Schloss-

Realschule és a Budajenői Általános Isko-
la diákjai között. Idén októberben 18 diák 
utazhatott községünk partnervárosába, 
ahol 7 napot tölthettek el a befogadó csa-
ládoknál. Az idei program sokkal színesebb 
volt a tavalyinál. Megérkezésünkkor a bo-
rús idő ellenére meleg szívvel fogadtak 
minket. Többen már másodjára voltak ve-
lünk, így könnyebben megtalálták helyüket 
a fogadó családoknál. Az előző évhez ké-
pest annyi változás történt, hogy csütörtö-
kön érkeztünk. Így a diákoknak volt lehető-
ségük kicsit megszokni a családjukat. 

Péntek délelőtt Frank Zimmermann 
Polgármester Úr fogadott minket hivata-
lában, ahol örömét fejezte ki, hogy foly-
tatódik a cserekapcsolat a diákok között. 
Biztosított miket arról, hogy a gaildorfi 
Bürgerstiftung (Polgári Alapítvány), a 
Schick Család támogatásával, és ő is sze-
mélyesen, kollégáival együtt a jövőben is 
támogatja ezt a kezdeményezést a két is-
kola között. Ezután az első kirándulásunk 
Schwäbisch Hall-ba egy közeli városba 
kalauzolt minket, ahol egy helyi idegenve-
zető bemutatta nekünk a várost, érdekes 

történetekkel fűszerezve, amik tényleg ér-
dekelhetik a mai fiatalokat. Ezután a városi 
uszodában töltöttünk egy pár órát. 

A hétvégén sok programot szervez-
tek a szülők, többeknél közösen, hogy 
oldják a gátlásokat, a szorongást, a hon-
vágyat. Hétfőn mindenki lelkesen szá-
molt be az így eltöltött időről. E napon 
Ludwigsburgban a kastélyt csodálhattuk 
meg, és azután a kertjében megrendezett 
szerintem egyedülálló és fantasztikus tök-
kiállítást. Ebéd után a Mesepark varázsolt 
vissza minket a mesék ősi világába. A ked-
di napon az idő elég borús volt, ami nem 
akadályozott minket abban, hogy a stutt-
garti TV-toronyból megcsodáljuk a várost. 
Ezt követően a Planetáriumban egy ér-
dekes előadást néztünk végig. A napot a 
tanulók által mindig nagyon várt vásárlás 
koronázta meg. Utolsó napunkat nem a 
felszínen töltöttük, hanem Aalen vasérc-
bányájának aknáiban. Délután a búcsúün-
nepségen közösen énekeltük már az előző 
évben megismert dalokat, de előrukkol-
tunk valami újjal is. Az iskola rögtönzött 
énekkara nagy sikerrel adott elő német 
és magyar dalokból egy csokornyit, de a 
fénypont a diákok rap-je volt. Mindenki a 

saját magáról – általunk – írt rappel káp-
ráztatta el a jelenlévőket. A közönségnek 
nagyon tetszett, nagy sikert arattunk. Je-
len volt a szülőkön kívül Frank Zimmer-
mann polgármester úr, Michaela Staleker 
az iskola igazgatónője, Günther Kubin al-
polgármester és Hans Buchhofer újságíró, 
budajenői leszármazott; akik mind szívü-
kön viselik cserekapcsolatunk sorsát. 

Köszönetünket szeretnénk kinyilvá-
nítani minden megemlített személynek, 
emellett Budai István polgármester úrnak 
és Rainer Ferencné igazgató asszonynak, 
hogy ezen törekvést támogatták, és tá-
mogatják a jövőben is. A diákoknak ez egy 
nagy előrelépés a nyelvtanulás terén, amit 
csak most értették meg kint létük alatt. Az, 
hogy egy nyelvet megértek, hogy haszná-
lom, magaménak tudom, a mai világban 
óriási érték. Ezt az értéket, kincset gyara-
pítani kell, ápolni, óvni, mert ezt senki nem 
tudja elvenni tőlünk! A gyerekek írásait 
november folyamán az iskola honlapján 
fogjuk közzétenni rengeteg fényképpel 
mellékelve. /www.budajenoiskola.hu/

Pappné Polacsek Orsolya
német-munkaközösség vezető-szervező és 

Burjánné Heinisch Diána
némettanár-társszervező

Cserekapcsolat 
Gaildorf-Budajenő 

2016. OKTÓBER 17-23.
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…és a Budajenői Óvodában, ahol 
október elején immár több évnyi ha-
gyománnyal bíró Dió- ünnep került 
megrendezésre. A hét napjain kü-
lönböző tevékenységeken keresztül 
ismerkedtek a gyerekek a csonthé-
jas terméssel. A hétfői kézműves na-
pon minden csoportban dióhéjból 
készültek kis csodák: pókok, katicák, 
gombák, diófák. Kedden a főszerep 
a meséké és a verseké volt, szer-
dán diós sütemények illata töltötte 
be a csoportszobákat, csütörtökön 
Diós- táncház és ügyességi játé-
kok kerültek napirendre. Pénteken 
Rutkai Bori és bandájának táncos 
koncertje zárta idei Dió- ünnepün-
ket. Öröm volt látni a sok kicsit és 
nagyot együtt táncolni, játszani. Kö-
szönjük az élményt, már most várjuk 
a következőt!

Vén Erika Micimackó csoportos óvó néni

Dombon törik a diót…
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Tök-jó hét 
az oviban

Az ősz beköszöntével a betakarítások 
idején a gyerekek tökökkel érkeztek 

reggelente az óvodába. Volt ott minden-
féle fajta: kerek, hosszúkás, sütni való, 
dísztök, kicsi és nagy, narancs és zöld, fa-
ragni való és főzőtök. Kicsik és nagyok a 
hét napjain nem tököltek, hanem tökkel 
játszottak, megkóstolták nyersen, sütve, 
tökös sütit sütöttek. A kis Micimackók 
kifaragták Mazsola tökházát, eljátszották 
az Iciri, piciri mesét, narancssárga napot 
tartottak, amikor narancssárga ruhákban 
érkeztek az oviba, tököket festettek. A kis-
középsős Bambi csoportosok a töklám-
pásról tanultak verset, vicces tökfejeket 
ragasztottak, tököt sütöttek. A Misi mó-
kus csoportosok tökmagból csigaházat 
ragasztottak és tökös muffint sütöttek, 
aminek az egész óvoda a csodájára járt.

Tökös muffin 
HOZZÁVALÓI:
1 dl olaj, 1 citrom héja, 25 dkg sü-
tőtök reszelve, 20 dkg darált dió, 
20 dkg finomliszt, 1 kk. sütőpor, 1 
kk. fahéj, 2 tojás, 1 csipet só, 20 dkg 
cukor, 1 csomag vaníliás cukor. Jó 
étvágyat hozzá!

A pillangó nagycsoportosok is meg-
sütötték a tökös muffint, magokból man-
dalát ragasztottak, tököt faragtak. Milyen 
volt ez a hetünk? Tök jó!

Vén Erika Micimackó csoportos óvó néni

Gyerekszáj az oviból:
4 éves kislány mondta:
Óvó néni, tudod mit kapok ajándékba? Marikürt! (Manikürre gondolt)

5 éves kisgyermek, amikor jó étvágyat kíván az óvó néni, így köszöni meg németül:
danke sün.

3 éves kisfiúnak mondta az óvó néni tudja-e, hol van a dereka? 
Óvó néni, nekem olyan nincs. 
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Osvald Hanna és Lacza Ábel is 

aranyérmes az ob-n
Nyolc dobogós helyezéssel zárta az újfehértói országos baj-

noki fordulót a Budajenő Kempo Klub. Technikai és küzdelmi 
kategóriában is sikerült aranyérmet szerezni.

A budajenői-hegyvidéki kettős igazolású Lacza Ábel négy 
versenyszámban lépett tatamira a II. Izsó Mihály Emlékverseny, 
Újfehértói Kempo Kupán, és mindegyikben első lett. Osvald 
Hanna is győzelemmel zárta a kelet-magyarországi ob-fordulót: 
formagyakorlatban (kata) végzett az élen. Az eredményhirdetés 
alkalmával Komlenecz Roland kétszer is felállhatott a dobogó 
második fokára, miután submission és kempo kumite számban 
is ezüstérmet ért a teljesítménye. Osvald Hanna testvére, László 
bronzérmes lett semi contact szabályrendszerben.

A BUDAJENŐ KEMPO KLUB EREDMÉNYEI:
• Lacza Ábel (1. hely, light contact, semi contact, kempo 

kumite, submission, 12-13 év, 46-50 kg)
• Osvald Hanna (1. hely, kata, 9-10 év, haladó)
• Komlenecz Roland (2. hely, submission és kempo kumite, 

12-13 év, +61 kg)
• Osvald László (3. hely, semi contact, 10-11 év, 41-45 kg)

A II. Izsó Mihály Emlékverseny Újfehértói Kempo Kupa tizen-
négy egyesület több mint száz harcművészét látta vendégül a 
település modern sportcsarnokában. A szervezők három techni-
kai (kata, fegyveres kata, gyo) és öt küzdelmi (semi kempo, light 
contact, full kempo, kempo kumite, submission) kategóriában 
versenyeztették meg az indulókat.

A Magyar Kempo Szövetség ez évi utolsó versenye december 
elején lesz Budapesten.

Adventi 
gyertyagyújtás

Gyújtsunk közösen gyertyát advent 2. vasárnapján!

Köszöntőt mond Budai István polgármester, az adventi 
koszorút Gábor atya áldja meg 2016. december 4-én, va-
sárnap, 15:00 órakor az Általános Iskola Tornatermében.

Fellépnek: 
BUDAJENŐI ÓVODA NAGYCSOPORTOSAI
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
BUDAJENŐI NÉMET HAGYOMÁNYŐRZŐ DALKÖR
KÖVÉR HATTYÚK ZENEKAR

Szeretettel várjuk Önöket!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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MEGHÍVÓ  

SZERETETTEL HÍVJUK A KÖZSÉG LAKÓIT A BU-
DAJENŐI FALUKARÁCSONYRA, 

AMELY A SZT. PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM ELŐTTI 
TÉREN KERÜL MEGRENDEZÉSRE 

 

2016. december 24-én 16:00 órától 
 

Karácsonyi program: Székely betlehemes 
 

FORRÓ TEÁVAL, FORRALT BORRAL ÉS SÜLT 
GESZTENYÉVEL  KEDVESKEDÜNK AZ ÜNNEP 

ALKALMÁBÓL! 
 

Önkormányzat, Egyházközség, Betlehemes társulat 

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ -
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ  

 

 
Közös ima és újév köszöntés 

2016. december 31-én 23:30 órától  

a budajenői Szent Mihály templomnál. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

Önkormányzat, Egyházközség, Kápolna Védalap 


