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Tisztelt Budajenői Lakosok!
Néhány időszerű és néhány olyan állan-

dó kérdésben szeretnék tájékoztatást adni, 
illetve kérni a lakosság együttműködését, 
amelyek egyszerű megoldásokat követel-
nek, ugyanakkor a cselekvés elmaradása 
esetenként akár súlyos problémákat okoz-
hat.

Behajtási engedély: Budajenőn az 
utóbbi 2-3 évben megszaporodtak az épít-
kezések, ugyanakkor a község útjai (egy 
külterületi utca kivételével) aszfaltozottak. 
Az utak védelme érdekében a 1003 jelű 
országos összekötő út (közismertebb ne-
vén a Kossuth Lajos utca) összes leágazó 
útjainak kereszteződésében 7,5 tonnás 
korlátozás van érvényben. A 2017. évi ren-
deletmódosítás szerint az az építtető, aki az 
építmények megépüléséig a közútkezelői 
hozzájárulás(oka)t nem szerezte be, utó-
lagosan a rendelet szerint számítandó út-
fenntartási hozzájárulás 1,5 szeres összegét 
köteles megfizetni, büntetés egyidejű meg-
fizetése mellett, ezért fontos odafigyelni, 
hogy a megbízott vállalkozó beszerezte-e a 
behajtási engedélyt.

A közterületek használatáról szóló 
rendelet szerint a közterületeknek a rend-
eletetéstől eltérő használata közterület-
használati engedély birtokában folytatható. 
Lényegében minden magáncélú használat 
díj és engedély köteles. Az egyes közterület 
használati célokat és az ahhoz kapcsolódó 
díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. 

A közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól és azok megsértésének jog-
következményeiről szóló rendelet azon 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 
nem minősülő magatartásokat szabályozza, 
amelyek helyben kialakult gyakorlat alap-
ján a lakosságot zavarják vagy közérdekbe 
ütköznek, ezért azokat e rendelet megtiltja 
és büntetni rendeli. Ezek közül is említenék 
néhány aktuálisan problémát okozó maga-
tartást.

A kerti munkák során keletkezett zöld 
vagy kerti hulladékot a 10/2004. (IX. 30) 
önkormányzati rendelet szabályai szerint 
lehet elégetni. Minden egyéb hulladék 
égetése – mivel környezetszennyező és 
egészségkárosító hatású - TILOS. A kerti 
hulladékégetést szélcsendes időben, cse-
lekvőképes nagykorú személy állandó fel-
ügyelete mellett, oltóanyag kikészítése után 
szabad végezni. Csak száraz kerti hulladékot 
szabad égetni, jól kialakított tűzrakó helyen, 
magánterületen. Vasárnap és ünnepnap 
tilos az égetés. Fontos megjegyezni, hogy 
a prioritást élvező komposztálás és a Depó-
nia Kft. közreműködésével évente két alka-
lommal (április, november) megszervezett 
ingyenes zöldhulladék szállítás mellett csak 
kivételes esetben van szükség égetésre (pl. 
beteg növényi részek megsemmisítése).

A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a 
zöldfelület fenntartásával végzett nagy zaj-
jal járó, motoros kaszálás, - fűnyírás, - fa-
vágás és megmunkálás, - sövény nyírás, 
- permetezés, továbbá a hasonló zajjal járó 
építőipari tevékenység munkanapon 7 óra 
és 20 óra között, szombaton 8 óra és 18 óra 
között, vasárnap és ünnepnapon 9 óra és 13 

óra között végezhető. A templom 200 mé-
teres körzetében vasárnap és ünnepnapon 
semmilyen zajos tevékenység nem végez-
hető 10 óra és 12 óra között. 

Az ingatlan tulajdonosának, használójá-
nak kötelezettsége az ingatlan és az ingat-
lan előtti terület (az úttestig terjedően, be-
leértve az árkot is) tisztántartása és gyom-
mentesítése. Minden ingatlan használónak 
kötelessége védekezni a gyomok és az 
allergén növények elterjedésével szemben. 
A parlagfű elleni védekezés elmulasztása 
esetén belterületen a jegyző rendeli el jú-
lius 1-jét követően a kötelező védekezést, 
amelynek költségeit a tulajdonosra, haszná-
lóra terheli, amelyen felül a kormányhivatal 
e feladatra kijelölt szerve 15.000 – 5 millió 
forintig terjedő, ismételten kiszabható bír-
ságot fog megállapítani. Az egyéb gyomok 
és allergén növények elleni védekezés el-
mulasztása esetén a jegyző kötelezi a tulaj-
donost a munka elvégzésére, amely elmu-
lasztása esetén végrehajtással biztosítható a 
kötelezettség teljesítése.

A birtokviták talán leggyakoribb oka 
a felelőtlenül ültetett fás növények kár-
okozása. Fontos, hogy az adott faj, fajta 
adottságait figyelembe véve ültessük el 
e növényeket, különös figyelemmel arra, 
hogy mekkora lesz annak a gyökere, lombja 
és hogy később milyen fenntartási munkák-
kal jár (pollen-, virág-, termés- és levél hulla-
tás), illetve ezek milyen kellemetlenségeket 
(allergia okozása, átnyúló ágak, „szemete-
lés” stb.), esetenként súlyos anyagi károkat 
(építmény /pl. ház, járda, kerítés, vezeték/ 
rongálása, beárnyékolás stb.) okoznak.

A fenti szabályok betartását folyamato-
san (hétvégén is) ellenőrizzük a közterület-
felügyelet közreműködésével, azonban a 
lakosság figyelmes hozzáállását és együtt-
működését is kérjük a fenti problémák meg-
előzése érdekében!

dr. Kovács Dénes, jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. MÁJUS 24-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
A BÖT KÖZTERÜLET- 
FELÜGYELETÉNEK  
BESZÁMOLÓJA
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a Budakörnyéki Ön-
kormányzati Társulás Buda-
környéki Közterület-felügyelete 
2017. évi működéséről készült 
beszámolóját. A testület elvárá-
sa a szervezet felé a gépjármű-
vek engedély nélküli behajtásai 
és az együttélés szabályainak 
megsértése miatti fokozott el-
lenőrzés.

A 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI 
RENDELET MEGALKOTÁSA
A Képviselő-testületet a 2018. 
április 26-án megtartott ülé-
sén megtárgyalta a 2017. évi 
gazdálkodásról szóló szöveges 
beszámolót, a zárszámadá-
si rendelet elfogadását pedig 
elhalasztotta a májusi ülésre 
azzal, hogy azt a belső ellen-
őr jelentésének ismeretében 
fogja megalkotni. A jelentés az 
önkormányzat és intézménye, 
valamint a Hivatal ellenőrzé-
sére terjedt ki. Minden intéz-
mény tekintetében a 2017. évi 
mérleg és eredménykimutatás 
az ellenőrzés eltéréseket nem 
tapasztalt, a vagyonról valós 
képet mutat. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a 2017. évi zárszámadási 
rendeletet megalkotta.

VAGYONRENDELET MÓDO-
SÍTÁSA ÉS DÖNTÉS INGAT-
LAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL
A Képviselő-testület a 2017. 
március 23-i ülésén megho-
zott 26/2017. (III. 23.) számú 
határozatában döntött a 616/1, 
helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból a 609, 

valamint 610 helyrajzi számú 
földrészletekhez kapcsolódó 
természetben zöldterületként 
művelt ingatlanrészek elidege-
nítéséről és telekhatár rende-
zéséről. A telekalakítást a Pest 
Megyei Kormányhivatal Buda-
keszi Járási Hivatala a 800160-
9/2018. számú határozatában 
engedélyezte. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta a Polgár-
mestert az adásvételi szerződé-
sek megkötésére.
A telekalakításnak megfelelő 
tulajdonváltoztatások végre-
hajtása előtt megtörtént a va-
gyonrendelet módosítása, így 
a képviselő-testület a rendelet 
módosítást elfogadta. 

DÖNTÉS AZ ÓVODA KÖZBE-
SZERZŐJÉNEK ÉS A KIVITELI 
TERV KÉSZÍTŐJÉNEK KIVÁ-
LASZTÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
73/2017.(IX.28.) és a 84/2017.
(X.19.) határozatival döntött ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be 
az „Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében” című 
„PM_OVODAFEJLESZTES_2017” 
kódszámú pályázati kiírás sze-
rint. A pályázat alapján Buda-
jenő Község Önkormányzata 
400 000 000,-Ft támogatásban 
részesült. A projekt indításához 
az alábbi döntések meghoza-
talára volt szükség, így döntött 
a kiviteli terv elkészítésére, a 
közbeszerzési feladatok bonyo-
lítására, a projekt teljes költ-
ségtervének elfogadásáról és a 
polgármestert felhatalmazta a 
projekt teljes körű bonyolítására.

BELTERÜLETBE VONÁSI 
KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
Belterületbe csatolási kérelem 
érkezett a Budajenő Rozmaring 

u. 30. sz. 1227/1 hrsz ingat-
lanra vonatkozóan. Budajenő 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja 
a Budajenő 1227/1 hrsz-ú in-
gatlan belterülethez csatolását 
Budajenő község helyi építési 
szabályzatról szóló Budajenő 
Község képviselő-testületének 
12/2017.(X.27.) sz. önkormány-
zati rendelet SZT-1A szabályo-
zási tervlap belterületbe vonan-
dó területek szabályozásnak 
való megfelelés, valamint az 
ingatlantulajdonos kérelme és 
nyilatkozata alapján.

DÖNTÉS A ZSÁMBÉKI  
MENTŐÁLLOMÁS  
TÁMOGATÁSÁRÓL
Az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány támogatási ké-
relemmel kereste meg Ön-
kormányzatunkat a Zsámbék 
Mentőállomás mentéstechnikai 
eszközeinek mielőbbi meg-
vásárlása ügyében. Budajenő 
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, 
hogy 300 000,-Ft, azaz há-
romszázezer forint összeggel 
támogatja a Zsámbéki Mentő-
állomást mentéstechnikai esz-
közeinek vásárlása céljából.

TŰZOLTÓ SZERTÁR HASZ-
NOSÍTÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete elvi 
szinten támogatja Téglásy Jan-
ka és Kósa Gabriella kérelmét a 
budajenői tűzoltó szertár hasz-
nosítására. A Képviselő-testü-
let felkérte a Polgármestert a 
megállapodás érdekében a to-
vábbi tárgyalások lefolytatására 
és a megkötendő szerződések 
előkészítésére.

DÖNTÉS MEGBÍZOTT ÓVODA-
VEZETŐ KINEVEZÉSÉRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Buda-
jenői Óvoda intézmény veze-
tésével kapcsolatos feladatok 
ellátására Benka Krisztina intéz-
ményvezető szülési szabadsá-
gának idejére Vén Erikát bízta 
meg, intézményvezető-helyet-
tesként pedig Bernát Mihályné 
kapott megbízást.

POLGÁRŐRSÉG PÁLYÁZATÁ-
NAK TÁMOGATÁSA
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a bűnmegelőzési 
koncepcióját és támogatja a 
Budajenő Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Köz-
hasznú Egyesület „Polgárőr 
Város, Polgárőr Község, Fővá-
rosi Polgárőr Kerület” kiírásra 
benyújtott pályázatát.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. MÁJUS 24-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
BESZÁMOLÓ A FOLYAMAT-
BAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL
Dr. Kleszó Mariann ügyvédnő a 
folyamatban lévő peres ügyek-
ről tájékoztatta a képviselőket.

JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI 
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA 
(PÉTER-PÁL NAP)
Budajenő Község Önkormány-
zat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a 2018. június 
30-i Falunap és Búcsú alkalmá-
ból díszpolgári címet nem ado-
mányoz.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. MÁJUS 31-I REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS KAPITÁNYSÁGVE-
ZETŐI KINEVEZÉSRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy támogatja dr. Pál 
Adrián r. alezredes kinevezését 
a Budaörsi Rendőrkapitányság 
élére, kapitányságvezetői be-
osztásban.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. JÚNIUS 21-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
A RENDŐRSÉG TÁJÉKOZ-
TATÓJA A KÖZBIZTONSÁG 
HELYZETÉRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete meg-
hallgatta Hoffmann Kornél 
rendőr őrnagy budakeszi meg-
bízott őrsparancsnok jelentését 
a Budakeszi Rendőrőrs 2017. 
évi munkájáról, valamint Bu-
dajenő község közbiztonsági 
helyzetének értékeléséről, amit 
a jelentés után elfogadott.



Továbbá döntött Hoffmann 
Kornél rendőr őrnagy őrspa-
rancsnoki kinevezése támoga-
tásáról. 

BESZÁMOLÓ  
A HÍD SZOCIÁLIS,  
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT 
MUNKÁJÁRÓL, GYERMEK-
VÉDELMI BESZÁMOLÓ
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete meg-
tárgyalta és elfogadja a Község 
2017. évi gyermekvédelmi és a 
HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Központ 
éves beszámolóját.

BUDAJENŐ TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZEINEK  
MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍ-
TETT ELJÁRÁSBAN,  
VÉLEMÉNYEZÉS LEZÁRÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 
Korm. rendelet alapján Buda-
jenő község településrendezési 
eszközei (településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat) 
módosításának véleményezési 
szakasza lezárásáról szóló dön-
téseket elfogadta.

DÖNTÉS ÚTFELÚJÍTÁSI 
MUNKÁKRÓL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2018. 
évi útfelújítási munkákról dön-
tött a következők szerint:
• padkafelújítás mart asz-

falttal és felületzárással 
(Fő u. Kossuth u.-Tűzoltó 
szertár között 0,6-0,6m, Fő 
u. Tűzoltó szertár – Magtár 
u. között)

• kátyúzás meleg aszfalttal 
• úthézagolás (Hilltop sé-

tány)

A Képviselő-testület a vállal-
kozási szerződést az Aszfalt és 
Bontás Kft-vel köti meg. Felha-
talmazta a Polgármestert a vál-
lalkozási szerződés megköté-

sére és a felújítások teljes körű 
lebonyolítására.

ÚJ RENDELETEK  
ELFOGADÁSA
Az érintett Rendeletek bekez-
désének túlnyomó többségét 
érintő módosításra és a ma-
gasabb szintű jogszabályok 
megváltozására tekintettel új 
rendeletek megalkotása vált 
szükségessé, azonban az új 
rendeletek tervezete a jelenleg 
hatályos rendeleti szabályozás 
szövegezését és rendelkezéseit 
megtartva kerültek előterjesz-
tésre. A változások elsősorban 
a Ket. hatályon kívül helyezé-
se és az Ákr. hatálybalépése 
miatti változtatások. Fentiekre 
tekintettel Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megalkotta: a közösségi 
együttélés alapvető szabálya-
iról szóló rendeletet, a helyi 
közútra történő behajtás korlá-
tozásáról, a behajtáshoz szük-
séges közútkezelői hozzájáru-
lás kiadásáról szóló rendeletet, 
és a közterületek használatáról 
szóló rendeletet.

FORGALOMSZABÁLYOZÁSI 
DÖNTÉSEK
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
közútkezelői hatáskörben az 
1003 jelű országos összekötő 
út (Kossuth Lajos utca) és az 
arról leágazó utcák keresztező-
désébe a járművek forgalmára 
és azok behajtására vonatko-
zó jelzőtáblákat kihelyezéséről 
döntött.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. JÚNIUS 21-I  
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE  
(AUGUSZTUS 20.)
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az idei évben, au-
gusztus 20-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2018. JÚLIUS 4-I RENDKÍ-
VÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS KÖZBESZERZÉSI 

ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL, 
ÚJ ELJÁRÁSRÓL
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 23/2018.(IV.13.) sz. 
határozatával közbeszerzés 
lefolytatásáról döntött a „Vál-
lalkozási szerződés keretében 
a NEMZ-E-18-0031 azonosí-
tószámú „A Kárpát-medencei 
nemzetiségek zarándoklatainak 
kiállítása” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges 
kertépítészeti munkák kivite-
lezése” tárgyú építési munkák 
kivitelezőjének kiválasztására. 
A Képviselő-testület megál-
lapította, hogy a hivatkozott 
közbeszerzési eljárás tekinteté-
ben az ajánlattételi határidőben 
nem nyújtottak be ajánlatot, 
ezért a közbeszerzésekről szó-
ló törvény alapján az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben új közbeszerzés lefoly-
tatásáról döntött fenti projekt 
tárgyában. 

MAXIMÁLIS CSOPORTLÉT-
SZÁMTÓL VALÓ ELTÉRÉS 
ENGEDÉLYEZÉSE  
A BUDAJENŐI ÓVODÁBAN
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25.§-ában 
foglalt hatáskörében eljárva 
engedélyezte a Budajenői Óvo-
da részére, a fent hivatkozott 
törvény 4. sz. mellékletében 
meghatározott maximális cso-
portlétszám 20%-kal történő 
túllépését a 2018/2019. neve-
lési évre, a Pillangó kiscsoport-
ban, a Micimackó kis-középső, 
a Bambi nagy-középső és a 
Misi Mókus nagycsoportban.

AZ ÁLLAMI TULAJDONBA 
ADOTT BUDAJENŐI IVÓVÍZ 
VÍZIKÖZMŰ RENDSZER  
VAGYON ELSZÁMOLÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2017. július 1-jén állami tulaj-
donba adott budajenői ivóvíz 
víziközmű rendszer elszámolá-
sát elfogadta. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgár-
mestert a szerződés aláírására.

Olvasóink kérésére új ro-
vatot indítunk, melyben 
közzé tesszük az újszü-
lött budajenei lakosok 
nevét, ehhez várjuk a 
gyermekeikről készült 
fotókat, esetleg a csöpp-
ség rövid bemutatását 
is. Minden beküldött 
babaképet megjelente-
tünk a Kisbíró Gólyahír 
rovatában. 
A gólyahír ötletgazdája: 
Taródi Mária

Várjuk azon párok 
jelentkezését is, akik 
szívesen hírt adnának 
életük legboldogabb 
napjáról. A friss háza-
sokon kívül szeretettel 
várjuk a szépkorúak 
jelentkezését is.

Amennyiben szertené 
elhúnyt hozzátartozójá-
ról a gyászhírt is közzé 
tesszük.

A FENTI SZOLGÁLTATÁSOK 
INGYENESEK!

A HÍREKET IDE VÁRJUK: 
kornelia.balczo@gmail.com

Rovatainkba 
várjuk
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Falunap és Búcsú

Az idei falunap és búcsú a Gaildorf-
Budajenő testvérvárosi kapcsolatok 

hivatalos felvételének 25. jubileumi év-
fordulója jegyében került megrendezés-
re június 29-július 1 között. A gaildorfi 
delegáció június 28-án az esti órákban 
érkezett hozzánk Frank Zimmermann 
polgármester vezetésével. Az első na-
pon, 29-én, a delegáció tagjaival és 
Gerhard Schick úrral és feleségével 
Egerbe kirándultunk, ahol megnéz-
tük az egri várat, a város történelmi 
központját, a Dobó teret, továbbá az 
egri Bazilikát. Ezután végig sétáltunk 
a Szépasszonyvölgyi pincesoron, ahol 
meg is ebédeltünk. A hivatalos prog-
ram péntek este fél hétkor kezdődött 
a Magtárban, ahol kiállításra kerültek 
a Budajenői III. fotópályázat alkotásai 
és sor került a díjak átadására. Ezután 
hallgathattuk a gaildorfi (Stadtkapelle) 
fúvósok előadását a Magtár előtti ren-
dezvénytéren. Este a Hagyományőrzők 
Házában került sor a közös vacsorára, 
ahol a gaildorfi zenekar gondoskodá-
sát vállaló Ringlein táncegyüttes meg-
hívására az est vendégeit a Heimattöne 
Kapelle sváb együttes szórakoztatta. Itt 

Budai István polgármester köszöntötte 
a delegáció tagjait, Gerhard Schick urat 
budajenő díszpolgárát és a gaildorfi fú-
vósokat. Az est kellemes hangulatban 
telt el. Másnap, 30-án a Falunapon az ön-
kormányzat tanácstermében került sor a 

szokásos belső köszöntésre, ahol a két 
polgármester aláírta a jubileumi emlékla-
pot. Ezután délelőtt 10 órakor a Főtérrel 
szembeni területen számos budajenői és 
gaildorfi polgár részvételével került sor a 
barátság fája (ginkgo biloba) elültetésé-
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re, Frank Zimmermann és Budai István 
polgármesterek közreműködésével. A 
fát a német küldöttség hozta magával 
Németországból, jelképezve a múlt és 
a jövő hosszú, töretlen baráti kapcso-
latát a két település között. A falunap 
következő eseménye a Fő út végén álló 
felújított kereszt megszentelése volt. A 
kereszt felújítását az EMMI vallásügyi és 
nemzetiségi államtitkársága támogatta 
és a Budajenői Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat bonyolította. Herb József 
elnök köszöntője után Budai István pol-
gármester és a rendezvényen megjelent 
Soltész Miklós a Miniszterelnökség ál-
lamtitkára mondott beszédet. A kereszt 
megszentelését Harkai Gábor plébános 
és a vendégként jelen lévő gaildorfi plé-
bános Tommy atya celebrálták. A falu-
nap fő rendezvényére 15 órakor került 

sor a Magtár előtti rendezvénytéren. A 
jubileumi rendezvényen Budai István 
polgármester és Frank Zimmermann 
polgármester mondott beszédet. Mind-
két polgármester kiemelte a 25. éves 
kapcsolatok jelentőségét, azt az utat, 
amit baráti együttműködéssel megtet-
tünk ez idő alatt. A baráti kapcsolatok 
tartósságát és jövőbe mutató szándékát 
jelképezi a délelőtt elültetett barátság 
fája. A kapcsolatok a diákcsere progra-
mon és a kulturális együtteseken keresz-
tül fokozatosan a fiatalabb generációkra 
tevődik át megbecsülve a régiek munká-
ját is. Ezután Budai István polgármester 
Frank Zimmermann polgármesternek és 
Gerhard Schick díszpolgárnak, – akinek 
megköszönte az eddigi támogatásait –, 
Papp Imre helyi fazekas alkotását egy-
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egy jubileumi díszvázát és jubileumi 
emléklapot adott át. Frank Zimmermann 
polgármester ezután Gaildorf ajándéka-
ként átadott egy sztélét, ami részben a 
múltat és a jövőbeni kapcsolatokat jelké-
pezi. Az oszlopon jól látszik a 25 évgyűrű 
a jubileum alkalmából. Ezután került sor 
a helyi és vendég együttesek ünnepi mű-
sorára. Felléptek a Ringlein táncegyüttes, 
a Budajenő-Telki Székely Társulat, a Ve-
gyes Hagyományőrző Dalkör, vendég-
ként a Telki Női Kar és végül a műsort a 
Gaildorfi fúvósok zárták. Az est főszerep-
lői a nagy koncertet adó gyergyószent-
miklósi Bagossy Brothers együttes volt, 
akik nagy sikert arattak. Az est műsorát a 
Heimattöne Kapelle zenekar zárta, ahol a 
rendezvénytéren a résztvevők kedvükre 
táncolhattak.
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Vasárnap július elsején került meg-
tartásra a Budajenői Búcsú szentmise 
a Szent Péter és Szent Pál templom-
ban a helyi és német vendégek rész-
vételével. A szentmisét Gábor atya és 
Tommy atya celebrálták közösen, ahol 
közreműködtek a gaildorfi fúvósok és 
Günther Kubin Gaildorf város alpolgár-
mestere is. A szentmise után a temp-
lom előtti téren a gaildorfi fúvósok 
térzenéjükkel szórakoztatták a jelenlé-
vőket. Ezzel a budajenői 2018. évi Fa-
lunap és Búcsú hivatalosan is lezárult. 
Bízunk benne, hogy a jelenlévők és né-
met vendégeink sok pozitív élménnyel 
gazdagodtak. Köszönet mindazoknak, 
akik a rendezvény előkészítésében, 
szervezésében és lebonyolításában 
aktívan részt vettek és a vendégekről 
gondoskodtak.
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Budajenő III. fotópályázata  2018
Budajenő Község Önkor-
mányzata harmadik alka-
lommal írta ki a település 
fotópályázatát. A pályázat 
fővédnöke Budai István 
polgármester úr, míg bo-
nyolítója a Pro Budajenő 
Egyesület volt. A kivitelezés 
a MAFOSZ (Magyar Fotó-
művészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége) pályá-
zati szabályzatának elfoga-
dásával és az abban foglal-
tak betartásával történt. 

A zsűri tagjai: Baán Katalin a Ceglédi fotóklub E-MAFOSZ/b, 
 Hipságh Gyöngyi a Soproni Fotóklub AFIAP, A-MAFOSZ/g és 
 Tálos Péter a Győri Fotóklub EFIAP, A-MAFOSZ fotódiplomás művészei voltak.

43 pályázó 221 alkotása közül a zsűri 21 alkotó 45 képét fogadta el kiállításra két kategóriában. 

A kötetlen  kategória  helyezettjei:  
 1. helyezett Szabó Ferenc Biatorbágyi Fotóklub Ősi kapcsolat
 2. helyezett Kránitz Roland Soproni Fotóklub Jégmadár és zsákmánya
 3. helyezett Révész László Biatorbágyi Fotóklub Grafikus természet

Budajenő kategória helyezettjei:
 1. helyezett  Jandó Zsuzsa Biatorbágyi Fotóklub Három grácia
 2. helyezett  Szabó Ferenc Biatorbágyi Fotóklub Akiért a harang szól   
 3. helyezett  Csepreghy Éva AESCULAP Fotóklub A kulcs

A fotópályázatra az ország sok 
részéről küldtek alkotásokat.   
A fotópályázat internetes olda-
lára közel 1100 érdeklődő láto-
gatott el. Köszönhető ez annak 
is, hogy hat magyar és hat 
nemzetközi fotóművész dip-
loma tulajdonosa is nevezett. 
A pályázók képeiből készült 
virtuális kiállítás itt tekinthető 
meg:  https://www.irista.com/
gallery/ep3vivth0q8s

Bozzai Attila, Pro Budajenő Egyesület



Budajenő mindennapok | 11

Puskás Elemér polgármester meghívá-
sára négy fős delegáció utazott test-

vértelepülésünk falunapi rendezvényére 
június 8-10. között. A delegáció tagjai vol-
tak Budai István polgármester és felesége, 
Bognár István és Bognárné Kovács Katalin 
a Ringlein táncegyüttes képviseletében. A 
delegáció szombaton látogatást tett Pus-
kás Elemér polgármesternél a Hivatalban, 
majd a rendezvényeket látogatta meg. 
Budai István polgármester részt vett a 10 
csapatból álló főzőverseny zsűrizésében. 
A nap folyamán a ditrói polgármester és 
felesége társaságában találkoztak számos 
ditrói és budajenői ismerőssel. Vasárnap 
a delegáció meglátogatta az impozáns 
gyergyóditrói templomot, majd dr. Csiby 
Andor tiszteletére felállított kopjafa ava-

táson és szentelésen vettek részt. Az ezt 
követő dísztanácsülésen Puskás Elemér 
polgármester köszöntője után Budai Ist-
ván polgármester köszönte meg a meghí-
vást és kölcsönösen jelképes ajándékokat 
adtak át egymásnak. Ezután az ünnepi 
tanácsülést követő fogadáson vettünk 
részt. A részvételünk a kölcsönös barátság 
jegyében jó hangulatban telt el. Másnap 
elköszönve vendéglátóinktól meghívtuk 
őket a szeptemberi Szüret és borünnep-
re, amit pozitívan fogadtak. Sok baráti 
élménnyel gazdagodva indultunk vissza 
Budajenőre. 

Látogatás a gyergyóditrói Falunapon
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Rumini
Május 29- én délelőtt a két első és a második osztály a 

Magyar Színházba látogatott, hogy megnézze Rumini 
kalandjait Ferrit-szigeten. Rumininek és tengerész társainak 
ezúttal Ferrit-sziget gonosz királynőjével gyűlt meg a baja, 
és minden leleményességükre és önfeláldozó bátorságukra 
szükségük volt, hogy megmentsék elvarázsolt társaikat. Az 
elsősök kedvence Rumini mellett a nagyotmondó Negró és 
igazmondó társa, a papagáj volt. A gyerekek folyamatosan 
bíztatták a szereplőket és sokat nevettek vicces kalandjaikon.

Erdei iskola-
Kóspallagon

A 4.a. b. osztályok idén a Börzsönyben töltöttek három él-
ményekkel teli napot. Az országos kék túra útvonalába 

tartozó Királyrétig gyalogtúráztunk, madarászkodás közben 
az odukban néztünk fejlődő kisfiókákat. Megtanultunk csalánt 
enni, számháborúztunk és a nagy melegben medencéztünk. 
A hiúzházban interaktív kiállítás fogadott minket, majd hajtá-
nyoztunk is. Nagyszerű volt a térképészet és a kincskeresés, 
este pedig éjszakai szemmel néztük az erdőt. Nagyon jó volt 
az idei erdei iskola!

A 4.a.b. tanulói

Erdélyben 
a Határtalanul 
programmal

A gyimesi és moldvai csángók életével, történetével ismer-
kedtek a budajenői hetedik osztályosok a perbáli Kisforrás 

Német Nemzetiségi Általános Iskola partnereként, a Határta-
lanul program keretében május utolsó hetében. Pusztinán a 
Magyar Házban a helyi gyerekektől tanultunk néhány tánc-
lépést, míg Gyimesközéplokon a Majláth Gusztáv Iskolában 
rögtönzött röplabda – és focimeccsen barátkoztunk az ottani 
hetedikesekkel. Reméljük, adományainkkal mindkét faluban 
örömöt szereztünk! Külön köszönet illeti Marádics Tamás diá-
kunk szüleit, és a Tesco áruházat nagylelkű felajánlásáért.



Budajenő mindennapok | 13

Március 15. 
BÁBOLNA KOMÁROM 
AJÁNDÉKKIRÁNDULÁS

Felejthetetlen ajándékkirándulást kapott a 4.a és 4.b osztály 
a Budajenői Önkormányzattól és a Pro Budajenő Egyesü-

lettől. Bábolnán megtekintettük a lovasmúzeumot, és a sok 
történelmi ismeret keretében egyre büszkébbek lettünk vi-
lágelső lovas nemzetünkre. A paripák simogatása után, át-
mentünk Komáromba, ahol a komáromi erőd rejtelmeibe 
kaptunk betekintést. Köszönjük Budai István polgármester-
nek, valamint Bozzai Attila egyesületvezetőnek ezt az élmé-
nyekkel teli napot! 

A 4. a és 4.b osztályos tanulók 

A Tisza-tó kapuja
- Poroszló

A 3.a osztály a Tisza-tó kapujaként emlegetett Poroszlón 
töltötte az erdei iskola három napját. Ezen idő alatt gya-

rapodtak ismereteink és hasznos volt a kikapcsolódás minden 
perce is.  Többször csónakáztunk, mely lehetőséget biztosí-

tott a vadvízi világ megismerésére, a madárrezervátum meg-
tekintésére, a vízi sétányon 2000 lépéssel ott sétálhattunk a 
Tisza-tó belsejében a rejtelmes vízi világ részeként, sajtot ké-
szítettünk egy helyi kézműves műhelyben. Egy egész napot 
töltöttünk a Tisza-tavi Ökocentrum látogatóközpont és sza-
badidőparkjában. Szórakoztató, modern, interaktív szemlélet-
tel ismerhettük meg a Tisza-völgy természeti kincseit, és az 
állandó és időszaki kiállítások mellett 3D-s mozi, játszószoba, 
kilátótorony tette változatossá programunkat és nem utolsó 
sorban Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszerében 
ismerkedhettünk a varázslatos víz alatti világgal. 

Horváth Szilvia osztályfőnök
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Tűzoltós gyermeknap 
az óvodában

Június elején ellátogatott 
óvodánkba a Szomjoltóság 

parancsnoka és csapata. A szó-
rakoztató és tartalmas progra-
mok több helyszínen játékosan 
a gyermekek életkorához iga-
zodva nyújtottak felejthetetlen 
élményt kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. A tűzoltóautó 
látványa, tűzoltónak öltözés 
élménye, a tűzoltási bemuta-
tó izgalma tette tökéletessé 
az idei gyermeknapot, mely 
az alapítvány támogatásával 
valósulhatott meg. Köszönjük!

Vén Erika

Micimackós óvó néni

Nyugdíjas 
búcsú

„MINDENKI SOKÁIG 
AKAR ÉLNI, DE SENKI SEM 
AKAR MEGÖREGEDNI.” 
(ismeretlen szerző)

Június elején nem csak a nagycso-
portosoktól búcsúztunk, hanem 

Ander Józsefné dajkánktól, sok kis 
óvodásunk Marika néniétől.

Kívánunk neki jó egészséget, sok 
együtt töltött időt a családjával!

Budajenői Óvoda dolgozói



Budajenő mindennapok | 15

Billegünk, ballagunk… 
– NAGYCSOPORTOSOK BALLAGÁSA

A nevelő munkája olyan, mint a ker-
tészé. A palántát a szülők hozzák. 

Az óvoda másra nem vállalkozhat, csak 
arra, hogy felnöveszti a palántát. Meg-
munkálja a földet körülötte. Ösztönzi, 
hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Fél-
retolja, lenyesi a környezetéből mind-
azt, ami meggátolná, hogy a növeke-
déshez elengedhetetlenül szükséges 
fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős 
a szél, a felnövekvő hajtást erősen meg-
tartja, hogy derékba ne roppanjon. Ettől 
kezdve aggódva figyeli, vajon olyanná 
nő-e fel, amilyennek szerették volna. De 
hogy majd önállóan is megkapaszkod-
jék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy 
megnyugtató, életet sugárzó legyen: 
felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészke-
dik, aki a gyengének látszó hajtást kü-
lön is öntözgeti. 

Robert Fulghum így vélekedik az 
óvoda fontosságáról.

“Életem legfontosabb viselkedési 
szabályait egytől egyig az óvodában 
sajátítottam el. Az egyetemen a böl-
csesség nem volt különösebb érték, az 
óvodában azonban annál inkább. Íme, 
amit tanultam:

Ossz meg mindent másokkal! Ne 
csalj a játékban! Ne bánts másokat! 
Mindent oda tégy vissza, ahonnét el-
vetted! Rakj rendet magad után! Ne 
vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha 
valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt 
moss kezet! Húzd le a vécét! A frissen 

sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj 
mértékkel!  

Mindennap tanulj, gondolkodj, raj-
zolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és 
dolgozz egy keveset! Délutánonként 
szundíts egyet! A nagyvilágban óva-
tosan közlekedj, fogd meg a társad 
kezét, és ne szakadjatok el egymástól! 
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a ma-
gocskát a műanyag pohárban: a gyö-
kerek lefelé terjeszkednek, a növények 
felfelé, és senki nem tudja pontosan, 
mindez hogyan van, de valamennyien 
hasonlóképpen élünk.

Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehér 

egerek, még a magocska is a műanyag 
pohárban – mind meghalnak egyszer. 
Mi is. És emlékezz az első szóra, melyet 
megtanultál – a legfontosabbra – : nézd! 
Minden fontos dolog bennük foglalta-
tik. A szeretet és az alapvető higiénia. 
Az ökológia, a politika, az egyenlőség 
és az értelmes élet.

Válaszd ki bármelyik pontot, fordítsd 
le bölcs, felnőtt szavakra, és alkalmazd 
egész életedre – meglátod, bölcsnek és 
igaznak fogod találni.

Gondold csak el, mennyivel jobb vol-
na a világ, ha összes lakója süteményt 
és tejet uzsonnázna minden délután 
három órakor, aztán pedig fogná a 
plédjét és szunyókálna egy keveset. És 
akárhány éves is vagy, még mindig ér-
vényes a szabály: a nagyvilágban fogd 

meg a társad kezét, és ne szakadjatok 
el egymástól.”

Robert Fulghum: Már az óvodában 
megtanultam mindent, amit tudni ér-
demes

Ezekkel a gondolatokkal kívánjuk, 
hogy az óvodából iskolába készülő 
gyerekek minden álma váljon valóra az 
elkövetkező években. A szülőknek pe-
dig azt, hogy gondosan öntözgessék 
növénykéjüket, hogy amikor majd teljes 
pompájukban virágoznak, akkor nyu-
godt mosollyal mondhassák. Igen! Jó 
munkát végeztünk! 

Bernáth Mihályné, Erika néni (Misi Mókus csoport)
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Karitásztábor 2018.

Június végén ismét megrendeztük az 
iskolai év utáni héten napközis tábo-

runkat. Mivel a Katolikus Karitász támo-
gatásával működünk, táborunk témája a 
Bibliában szereplő növények voltak (fő-
ként az alma, búza, szőlő). Polgármester 
úr támogatásával elfoglaltuk a Hagyo-
mányőrzők Házát, ami a tábor bázisa 
volt. 16 gyerek, 6 gimnazistasegítő és 3-6 
felnőtt töltötte kellemesen a napokat.

Hétfőn a Szent Péter és Pál temp-
lomban Kaufmann Mária nyitotta meg 
a tábort. Imádsággal, énekekkel kér-
tünk Isten áldását a heti együttlétre. A 
Plébánián elfogyasztott reggeli után 
Báthori Adrienn mozgatta meg a gye-
rekeket. Délután a Bázison alkalom 
nyílt arra, hogy elgondolkozzunk a jó és 
rossz tulajdonságokon és elhelyezzük a 
gyümölcsöket a jó és rossz fára. Ezután 
kézműves foglalkozás várta az ifjakat: 
gipszből készítettek különböző formá-
kat, amit aztán festettek, gyöngyökkel 
díszítettek. Kedden is, mint minden nap, 
imával és énekekkel indítottuk a napot, 
majd Oláh István kertjébe látogattunk el. 
A Bibliából kiindulva mesélt arról, hogy a 
természetben harmónia van, és mind az 
állatokra, mind a növényekre nagy szük-
ségünk van. Bemutatta a kertjébe telepí-
tett dísz- és gyümölcsfákat, növényeket, 
majd a haszonnövények termesztésével 
is megismertetett bennünket. A látoga-
tás végén Adrienn vezette sportfoglal-
kozást, illetve az íjat is kipróbálhatták a 

gyerekek. Délután ismét játék, kézműves 
foglalkozás töltötte ki az időnket. Szerda 
nagy nap volt: külön busszal mentünk ki-
rándulni. Nagyon érdekes és tanúságos 
volt a Felcsúti Puskás Akadémián tett 
látogatás. Onnan kisvonattal Alcsútra, az 
Arborétumba mentünk, ahol elfogyasz-
tottuk az ebédünket és egy jót sétáltunk 
a gyönyörű növények között. Gábor 
atyának köszönhetően – aki velünk töl-
tötte a napot – hűsítő fagylaltozás követ-

kezett, majd Tabajdra mentünk. A mezít-
lábas parkban a gyerekek kipróbálhatták 
a különböző felületeken való mezítlábas 
sétát és a Szatmáry gyerekeknek köszön-
hetően akadályversenyen is részt vettek. 
Sok szép élménnyel gazdagodva értünk 
haza délután fél 6 tájban. Csütörtökön 
délelőtt a Reisner portára látogattunk, 
ahol a szőlő termesztéséről és feldolgo-
zásáról hallhattunk sok érdekes dolgot. 
Témánkhoz kapcsolódóan a Kánai me-

nyegzőt is eljátszották a gyerekek. Dél-
után Beregszászi Olga kedves meghívá-
sának tettünk eleget, aki indulót szerzett 
táborunknak, nyelvtörőkkel, versekkel, 
dalokkal szórakoztatott bennünket. Pén-
tekre elromlott az idő, így filmvetítéssel 
foglaltuk le a gyerekeket és a „…gyümöl-
cse Jézus…” kapcsán az ember születésé-
vel kapcsolatos érdekes beszélgetésnek 
is résztvevői lehettünk. 

Ezen a napon Polgármester úr is meg-
látogatott minket, a táborzárón pedig 
Gábor atyával köszöntük meg a heti 
élményeket, szeretetteljes együttlétet. 
Egész héten a finom ebédet Gyafi fala-
tozójában fogyasztottuk el. Neki és a 
kiránduláson résztvevő felnőtt segítő-
inknek (Kaiser Erzsike, Kálmán Erzsike, 
Fodor Valika) és minden támogatónknak 
köszönjük a sok segítséget, szeretetet. 
Reméljük, jövőre ismét együtt lehetünk.

Hargitainé Bárczy Orsolya
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Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok kivételével 
 MINDEN HÓNAP 2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők Házában 16.00 órakor.

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 RENDŐR főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007
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Szakmai rendezvény 
Budajenőn, a felújított magtárban

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 
Egyesület, a műemlékek és műemlé-

ki helyszínek nemzetközi szervezetének 
magyar tagozata Budajenőn, a felújított 
barokk magtárban tartotta május 25-én 
XXVIII. tisztújító közgyűlését.

Budai István polgármester úr örömmel 
fogadta kezdeményezésemet, hogy a mag-
tár már befejezett földszinti, boltozatos te-
rében rendezze meg a szervezet idei össze-
jövetelét, amelyhez a helyszín biztosítása 
mellett az ebéd megszervezését is vállalta 
az Öregház étteremben. A délelőtti beszá-
molók előtti üdvözlő beszédében ismertet-
te a magtár helyreállításának már több éve 
zajló egyes fázisait és reményét fejezte ki, 
hogy az idén őszre tervezett teljes befeje-
zést követen a helyi és nemzetiségi kultúra 
terjesztése mellett még számos más ren-
dezvény, tudományos konferencia és szak-
mai találkozó színhelye is lehet a magtár 
otthonos belső tere és impozáns együttese.

A találkozón az egyesület elmúlt három 
éves időszaka alatti tevékenységről szá-
molt be a dr. Fejérdy Tamás elnök, ame-
lyet az alelnökök (Antal Anna, Klaniczay 
Péter és dr. Visy Zsolt) hozzászólása kö-
vetett. Ezután az egyesület elmúlt évi gaz-
dálkodását ismertette Kacskovics Fruzsina, 
az ellenőrző bizottság vezetője. 

A délelőtti ülésszak legfontosabb része 
az új vezetőség megválasztása volt, ame-

lyen a jelenlévő szavazati joggal rendelke-
ző tagság vehetett részt. Az új elnök dr. 
Nagy Gergely építészmérnök lett. Az alel-
nökök közül kettőt újraválasztottak (Antal 
Anna és Klaniczay Péter) és harmadiknak 
Arnóth Ádám kapott bizalmat. A főtitkári 
posztot ismét a korábbi főtitkár Veöreös 
András kapta. Megválasztásra kerültek 
még az ellenőrző bizottság és tanácsadó 
testület tagjai is.  A közgyűlés fontos fel-
adata volt az alapszabály módosítása az 
aktuális jogszabályi változások miatt. A 

leköszönő és az új elnök közös javaslatára 
a közgyűlés az Icomos MNB tiszteletbeli 
tagjai közé választotta dr. Valter Ilona ré-
gészt, Szebeni Nándor építészt és dr. Visy 
Zsolt régészprofesszort, valamint dr. Nagy 
Gergely javaslata alapján dr. Fejérdy Ta-
más tiszteletbeli elnöki címet kapott. Az 
Öregtölgy étteremben felszolgált kitűnő 
ebédet követően, délután először díjak és 
elismerések átadása következett. A szer-
vezet által alapított Möller István díj 2017. 
évi kitüntetettje Káldy Gyula építész lett. 
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A műemlékvédelmi panteon tagjává már 
elhunyt és a műemlékvédelem területén 
jelentős tevékenységet kifejtő szakember 
javasolható. Idén ezt az elismerést Kisfa-
ludy Attila (1925-2015) szerkezettervező 
mérnök kapta, aki hosszú élete során mű-
emlékek tucatjainak helyreállításában vett 
részt. Ezután szakmai előadásokra került 
sor, melynek keretében funkcióváltással 
megújított műemlékek helyreállítása volt 
a központi téma. Ismertetésre került a 
gyulai Almássy kastély múzeumi látogató-
központtá alakítása és teljes helyreállítása 
(Földes László), a pannohalmi apátság új 
előadó-dísztermének kialakítása a régi 
tornaterem helyén (Gutowski Róbert), az 
albertirsai zsinagóga művészeti házzá ala-
kítása (Klaniczay Péter) és végül, de nem 
utolsósorban budajenői magtár több-
funkciós hasznosítása (Csóka Balázs). 

Az előadások bizony elhúzódtak, de 
szerencsére közben elállt a kellemetlen 
eső és elhárult az akadálya annak, hogy a 
késői órákban még mindig lelkes csapat 

Budajenő jeles műemlékeivel is megis-
merkedjen. A séta vezetését magamra 
vállaltam, de nagy segítség volt Kuli Lász-
ló alpolgármester úr és Légárné Gulyás 
Rita műszaki főelőadó asszony jelenléte 
és értő közreműködése. Elsőként a kálvá-
riadombi öregtemető és Szent Mihály ká-
polna csodálatos együttesét néztük meg, 
majd a skót bencés rendház mára már 
iskolaként szolgáló és egyre szépülő épü-
letét jártuk körbe. Megvizsgáltuk a frissen 
elkészült új nyílászárókat és megnéztük 
az emeleti szobákban feltárt díszítőfesté-
sek látható felületeit, amikről elismerőleg 
nyilatkoztak a jelenlévők, hiszen szakmai 
szemmel nézve érezhető volt, hogy a 
festések helyreállításával a környék leg-

értékesebb belső terei jöhetnének létre. 
Többen megjegyezték, hogy a munkát 
feltétlenül folytatni kell.

Végül a Szent Péter és Pál plébánia-
templomot csodálta meg a társaság, ahol 
a több mint egy évtizede tartó helyreál-
lítás eredményeként már „csak” a barokk 
berendezés restaurálása van hátra. Az 
elegáns külső és harmonikusan megjele-
nő belső összképe lenyűgözte a jelenlévő 
szakembereket. A templomhajó és a szen-
tély restaurált díszítőfestései csak előké-
szítették azt az élményt, aminek a Szent 
Benedek kápolna helyreállított és részben 
kiegészített festése volt a betetőzése. 

A gazdag élményekkel teli séta vég-
állomása Kuli László alpolgármester úr 
építészirodának újjáépített pincéje volt a 
pincesoron, ahol jóízű pálinka és fehér bor 
mellett lehetett az eszmecserét folytatni 
és a látottakról szerzett benyomásokat to-
vább értékelni. 

Köszönettel tartozunk a kedves Bu-
dajenőieknek, hogy ilyen szívósan és 

kitartóan járulnak hozzá a helyi értékek 
fennmaradásához, ill. a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak, hogy rendezvényünk-
ről a legjobb emlékekkel térhettek haza 
az Icomos MNB Egyesület tagjai, akik az 
esős nap ellenére vették a fáradságot, 
hogy a sokuk számára még ismeretlen 
község kincseit megismerjék.  A rendez-
vény sikeres lebonyolításában nagy sze-
repük volt még az Egyesület munkatár-
sainak, Béres-Pakulár Ibolyának és Keller 
Annamáriának, akik áldozatos szervező-
munkája nélkül nem jöhetett volna létre 
a sikeres találkozó. 

Klaniczay Péter építész, Pest megyei 
műemlék felügyelő, az Icomos MNB al-
elnöke

Szeretettel tudatjuk a kedves Ol-
vasókkal, hogy július 7-én a Buda-
kesziről érkező Erkel Kórus az esti 
szentmise után nagysikerű koncertet 
adott a Szent Péter és Pál templom-
ban. Fellépésüket követően a Plébá-
nián kötetlen beszélgetésre került 
sor finom falatokkal és jó borokkal. 
Reméljük, máskor is megtisztelnek 
minket!

Ezt megelőzően a Budajenői Ka-
ritászcsoport invitálásának eleget 
tettek a Budakeszi, Pátyi, Perbáli és 
Telki Karitászcsoport tagjai. Össze-
jövetelünk alkalmat adott arra, hogy 
kicseréljük tapasztalatainkat, próbál-
kozásainkat, megosszuk egymással 
kudarcainkat és sikereinket. A meg-
beszélés alkalmával a karitászcsoport 
tagjai is csatlakoztak ahhoz a kezde-
ményezéshez, hogy részt vegyünk 
egy háromnapos tanfolyamon. 

A HÍD Családsegítőn keresz-
tül ismerkedtünk meg két szociális 
munkással, akik a Zsámbéki meden-
ce településen tartanak foglalko-
zást gyerekeknek és felnőtteknek. 
A tanfolyamon olyan módszerekkel 
ismerkedhettünk meg, amit a speci-
ális, esetleg nehezen kezelhető fia-
talokkal, illetve munkatársakkal vagy 
akár családtagjainkkal kapcsolat-
ban is használhatunk. A feladat az, 
hogy a konfliktusok esetében is a 
megértésen és a tolerancián legyen 
a hangsúly, veszekedés helyett a 
kapcsolat fenntartása legyen a cé-
lunk. A tanfolyamon tízen vettünk 
részt, sok tapasztalatot szereztünk, 
új megközelítési módot tanultunk 
és gyakoroltunk. Reményeink sze-
rint negyedévente lesz egy-egy nap, 
amikor visszaidézhetjük a megismert 
módszereket és beszámolhatunk ta-
pasztalatainkról.

A Székesfehérvári Karitászcsoport 
felhívására a hónap közepén 25 zsák 
használt ruhát gyűjtöttünk, amit Má-
ramarosba szállítottak az ottaniak 
megsegítésére.

Plébániai 
hírek
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Budajenő Község Önkormányzata

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉRE 

1800 ÓRAI KEZDETTEL BORKA ESZTER ÉS TESTVÉREI 
KONCERTJE A SZENT MIHÁLY TEMPLOMBAN. A MŰSORBAN 

KODÁLY ZOLTÁN ÉS C. DEBUSSY MŰVEK SZEREPELNEK. 


