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Augusztus 20.
A hagyományokhoz híven az Árpád-

kori Szent Mihály (Öreg) templom 
(temető kápolna) előtti, a régmúlt idők 
hangulatát nagyszerűen idéző téren 
tartottuk meg augusztus 20-át, nem-
zeti ünnepünket, a magyar államszüle-
tésének ünnepét, az államalapító Szent 

István királyunkra emlékezve. Az ünnep-
ség Gábor atya által celebrált ünnepi 
szentmisével kezdődött, aki szentbeszé-
dében méltatta a Szent király érdemeit 
és mának is szóló intelmeit. A szentmise 
után Budai István polgármester mon-
dott ünnepi beszédet, amiben kiemelte 

államalapító Szent királyunk előrelátó 
államszervező munkájának jelentősé-
gét, ami által nemzetünk átvészelte az 
évszázadok viszontagságait és szilárdan 
megmaradtunk Európában és ami által 
ma is a keresztény államok közösségé-
hez tartozunk. Ezt követően Budai Ist-
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ván polgármester a Képviselő-testület 
által adományozott Budajenőért Em-
lékérmet adott át Légárné Gulyás Rita 
főtanácsosnak, a műszaki szakterületen 
végzett átlagon felüli munkájáért, to-
vábbá a pályázatok és fejlesztések hát-
térmunkái és azok elszámolása minta-
szerű végzéséért. A kitüntetés átadása 
után Gábor atya és Boros Péter lelkész 
közösen megszentelték az új kenyeret, 
amit Budai István polgármester keresz-
tény szokás szerint megszegett és a je-
lenlévőket megkínálta. Ezt követően a 
jelenlévők egy-egy megszentelt cipót 
is kaptak. Az ünnepi műsorban Vén Eri-
ka megbízott óvodavezető és  Bernát 
Mihályné megbízott óvodavezető-he-

lyettes közreműködésével a helyi óvo-
dások kedves műsorát láthattuk. A Töki 
Kotkoda Népdalkör magasz színvonalú 
fellépése méltó befejezése volt a nem-
zeti ünnepi megemlékezésünknek. Im-
már hagyományosan hatodszorra lép-
tek fel augusztus 20-án a Szent Mihály 
templomban a Borka nővérek, Eszter 
Hanna és Ráhel. Mint mindig, most is 
teltházzal nagy sikert arattak. A nemzeti 
ünnepi rendezvény étel-ital ellátásáról 
Bartos Gyárfás gondoskodott. Az ün-
nepség első alkalommal nem máglya-
gyújtással, hanem az ezen a napon or-
szágosan egyre elterjedőbb tűzijátékkal 
zárult, amire sokan voltak kíváncsiak. 
Köszönet mindazoknak, akik a rendez-
vény szervezéséhez és lebonyolításához 
munkájukkal hozzájárultak.



Budajenő mindennapok | 55 | Budajenő mindennapok 

BORKA ESZTER 
ÉS TESTVÉREI 
KONCERTJE

2018. AUGUSZTUS 20. 
SZENT MIHÁLY TEMPLOM, BUDAJENŐ

Immáron 6. alkalommal adtak koncertet Szent István ünnepén, 
a Szent Mihály templomban, Budai István polgármester úr és 

az önkormányzat támogatásával Borka Eszter és testvérei, Hanna 
és Ráhel.

Ez az augusztus 20-i koncert most már hagyomány ebben a 
hangulatos környezetben. A műsorban Claude Debussy és Ko-

dály Zoltán művei csendültek fel, melyeket a lányok írtak át kü-
lönleges formációjukra: ének, cselló és hárfára.

Az idén is szívesen készültek erre a kamara koncertre, mert ez 
az az alkalom, amikor együtt zenélhetnek és alkothatnak testvé-
rekként és kamara partnerekként, hiszen Eszter a rennes-i Egye-
temen, Hanna a genfi Zeneakadémián, Ráhel pedig a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneakadémián tanul.

A hárfa líraisága és közvetlensége nagyon közel áll az énekhez, 
ezt használták ki az átirataikban, kiegészítve a cselló lágy hangzá-
sával. Eszter, Hanna és Ráhel varázslatos hangulatot teremtettek 
ezen az estén, amiért a közönség a háláját vastapssal fejezte ki. 

Budajenő, 2018. augusztus 24., Kovács Tünde

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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A barokk szoborképek hazakerültek

Gärtner Annit édesanyjával, Anna 
Wieszt-el és nagyanyjával Elisabeth 

Baumstarck-al (született: Eidenpenz) 1946. 
áprilisában telepítették ki Gaildorf közelé-
be, Urbach-ba.

A kevés csomag között vitték a féltve 
őrzött két barokk szoborképet is.

Az egyik Szűz Máriát, a másik Jézust 
ábrázolja.

A nagymama és édesanya végakarata 
volt, hogy ezeket a képeket valaki visz-
szajuttassa magyar földre, a „Heimat”-ba, 
Budajenőre. 

Gärtner Anni és férje, Manfred Kärcher  
2018. augusztus 2-án személyesen hozták 
el repülőn és távolsági buszon a szobor-
képeket.

Az értékes, kb. 150 éves barokk műve-

ket a Képviselő-testület három tagja: Kuli 
László alpolgármester, Kompp György és 
Bartos Gyárfás képviselők vették át.

Az adományozók láthatóan megnyu-
godtak, hogy felmenőik végakaratát tel-
jesítették.

Az önkormányzat a későbbiekben gon-
doskodik a szoborképek méltó elhelyezé-
séről.

Gästner Anni, 
Manfred Kärcher, 

Kuli László  
(alpolgármester) és 

Bartos Gyárfás

Gästner Anni és 
Kompp György
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TIRITARKA- 
JENŐI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

Noha év közben még nem volt terv-
ben, de már a gondolata megszü-

letett. Aztán szülői nógatásra elkezdtük 
szervezni, és a végén valami nagyon 
remek dolog sült ki belőle. Ez volt az 
idei Tiritarka Tábor. Ahogy a nevében is 
benne van, próbáltunk mindenfélét be-
letenni. Változatos programokkal vártuk 
a leendő elsősöket, 

és az iskolásokat egy izgalmas, móká-
val teli hétre.

Szinte minden reggel gyerekjógá-
val kezdték a napot azok, akik velünk 
tartottak. Sebestyén-Hegedűs Anett 
(GyöngYoga) minden nap elvarázsolta a 
gyerekeket a jóga világába, remek han-
gulattal és gyakorlatokkal kerekítve.

A hetünk így alakult:
Hétfőn mesedélelőtt volt kézműves 

foglalkozással /gumidekor, quilling/, 
délután pedig a Telki Tanösvény egy 
szakaszán sétáltunk.

Kedden zsámbéki kiránduláson vol-
tunk a Lámpamúzeumban és a Ziegler 
Ostyagyárban. Délben a Művelődési 
Házban a Tündérkonyha gulyáslevesét 
élveztük, utána pedig felváltva kürtös-
kalácsot, ill. tűzzománc nyakékeket ké-
szítettünk. 

Szerdán egész nap a Budakeszi Va-
dasparkban barangoltunk.

Csütörtökön a Piliscsévi Kalandpark-
ba buszoztunk el, ahol agyagoztunk, 
vattacukrot készítettünk, beültünk a va-
rázslatos Titokszobába, kisvasutaztunk, 
játszótereztünk, és élveztük a felhőtlen 
mókázást.

Pénteken Telkiben fagyiztunk, és a 
szemben lévő focipályánál sportoltunk. 
Délután meglepetés mozizás követ-
kezett. Minden nap bőséges, és finom 
koszt várta a gyerekeket.

Reméljük, a jövő évben már nem csak 
egy hetet táborozunk, és még több él-
ménnyel,  emlékkel gazdagszunk mind-
annyian.

Budai István Polgármester úrnak kö-
szönjük, hogy rendelkezésünkre bo-
csátotta a Hagyományőrzők Házát, ami 
bázisként szolgált. Köszönjük Kaiser 
Erzsike közreműködését, és a szülők tá-
mogatását.

Mindenkinek jó iskolakezdést, örö-
möt, kitartást, és szorgalmat kíván az új 
tanévhez a két táborvezető.

Blaskó Szilvi néni és Pappné Polacsek Orsi néni
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Megemlékezés
A Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről kitelepített 
székelyek 72. évfordulója alkalmából koszorúzást és 
megemlékezést tartunk a templom előtti kopjafánál

2018. szeptember 29-én 17.30 órakor
ezt követően 18 órakor a  

Budajenői Péter Pál Katolikus Templomban  
a megemlékezés alkalmából szent misét tart  

Harkai Gábor atya.

Székely Társulat

MEGHÍVÓ
A BUDAJENŐ-TELKI SZÉKELY TÁRSULAT,

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA 
A FALU LAKOSSÁGÁT, 

2018. október 13-án (SZOMBATON) 
ESTE 

19 ÓRAKOR KEZDŐDŐ 
SZÜRETI BATYUS BÁLRA 

VÁRUNK MINDENKIT, AKI SZERETI A JÓ HANGULATÚ, 
VIDÁM, TÁNCOS MULATSÁGOT.

HELYSZÍN: HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA
A TALPALÁ VALÓT A LEVIBEND HÚZZA.

JEGYEKET 2018.SZEPTEMBER 10-TŐL IGÉNYELHETNEK 
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

06/20-265-1457; 06/20-938-0221
vagy elővételben a Gyárfásboltban kapható

JEGYIGÉNYÜKET KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL ELŐRE JELEZZÉK 
LEGKÉSŐBB 2018.OKTÓBER 5-IG

JEGY ÁRA:  3.000 Ft/FŐ, TÁMOGATÓI JEGY ÁRA: 1.500 Ft

BÜFÉ/KÁVÉ, ITAL/ TOMBOLA, TÁNC REGGELIG

Otthoni 
Pénzkereset!

Reklámtárgyak csomagolása, stb.

06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  

635 Ft/min, 061-2228397)

IMPRESZUM Kisbíró – Budajenő 
Önkormányzatának 

TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Kiadja: Budajenő Község  

Önkormányzata, 2092 Budajenő,  
Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509,  

fax.: 06(26) 371-062  
• Felelős kiadó: Budai István  

polgármester • Felelős szerkesz-
tő: Balczó Kornélia • Elérhetőség: 

kornelia.balczo@gmail.com,  
tel.: 06(30) 6308597 

 • Fotók: Balczó Kornélia, Bernáth 
István, Bognár István, Bozzai Attila, 

Günther Kubin, Horváth Szilvia, 
Klaniczay Péter, dr. Kovács Dénes, 

Pappné Polacsek Orsolya  
• ISSN szám: 2061-8905  

• Nyomdai munkák: PalettaPress Kft.  
• Megjelenik 750 példányban  

• A kiadó a hirdetések tartalmáért 
nem vállal felelősséget.
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Focitábor
Négy év kihagyás után ismét meg-

rendezésre került a Budajenő KSE 
nyári napközis focitábora, ahová július 
16 és 20 között vártuk a 9-15 éves gye-
rekeket! A helyszín ezúttal is a Budaje-
női Sportpálya volt. A napi programban 
három étkezés – ebből a déli ebéd két-
fogásos volt -  két edzés, és több szóra-
koztató program is szerepelt (pl: lábte-
nisz és Xbox Fifa házibajnokság). 

A 23 jelentkezőnek 2 edző Hegyi Ba-
lázs és Monori Nándor tartotta az edzé-
seket, akik mindketten egyesületünk 
felnőtt csapatának játékosai. 

Az edzések során a technikai, koor-
dinációs és erőnléti fejlesztés mellett 
fontosnak tartottuk azt is, hogy a gye-
rekeket megismertessük az edzés végi 
nyújtás, valamint hengerezés fontossá-
gával is! 

A heti edzésmunkát péntek délután 
egy másfél órás mérkőzéssel, valamint 
egy közös pizzázással koronáztuk meg. 

A visszajelzések nagyon pozitívak 
voltak mind a szülők, mind a gyerekek 
részéről, így egészen biztos, hogy jö-
vőre is megrendezzük a tábort! Addig 
viszont szeretettel várunk minden gyer-
meket a csapat edzésein! 

PEDAGÓGUS ÉS DIÁK 
ÖNKORMÁNYZATI 

(DÖK) Nap képekben
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Téli rezsicsökkentés
A Kormány a téli rezsicsökkentés végre-
hajtását követően szükségessé váló to-
vábbi intézkedésekről szóló 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozatában rögzíti, 
hogy a vezetékes gáz- vagy távfűtés-
től eltérő fűtőanyagot felhasználó ház-

tartások is részesülhetnek egyszeri 
természetbeni támogatásban.

A támogatás feltétele, 
hogy a támogatásra 
jogosult háztartások 
a kormányhatározat 
melléklete szerin-
ti igénybejelentő 
nyilatkozatot 2018. 
október 15-ig  kitölt-

sék és eljuttassák a 
Budajenői Közös Ön-

kormányzati Hivatalba (a 
továbbiakban: Hivatal) posta 

úton vagy személyesen (2093 
Budajenő, Fő u. 1-3.). Háztartásonként 
egy darab igénybejelentés nyújtható be, 
a határidő elmulasztása jogvesztő.

TÁMOGATÁSRA AZ A HÁZTARTÁS 
JOGOSULT, AMELY
- az igénylő személynek a bejelentett 

lakóhelye, vagy a bejelentett tartóz-
kodási helye,

- a téli rezsicsökkentés korábbi intéz-
kedései során még nem részesült 
juttatásban (pl. vezetékes gáz- vagy 
távfűtést felhasználók esetében nem 
részesült a 12 000 forint összegű jut-
tatásban)

- nem kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkező háztartás.

AZ IGÉNYBEJELENTŐ LAPON NYILAT-
KOZNI SZÜKSÉGES:
- az igénybejelentő nevéről, személy-

azonosító adatairól, lakóhelyéről, 
tartózkodási helyéről, az igénybeje-
lentéssel érintett ingatlan címéről,

- az igényelt fűtőanyag fajtájáról (tűzi-
fa, szén, propán-bután palackos gáz, 
propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, 
pellet/brikett),

- arról, hogy a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedései során még nem 
részesült juttatásban,

- arról, hogy a nyilatkozaton szereplő 

adatokat a Hivatal, illetve a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tósága kezelheti, azzal kapcsolatban 
ellenőrzést folytathat.

- 
AZ ELJÁRÁS MENETE:
- az igénybejelentéseket a Hivatal ösz-

szegzi és továbbítja az illetékes ható-
ságok felé,

- az Önkormányzat kiválasztja azokat 
a vállalkozás(ok)at, ahol az igényelt 
fűtőanyag átvehető, a kiválasztott 
vállalkozással/vállalkozásokkal megál-
lapodást köt,

- a Hivatal az igénybejelentő részére 
igazolást állít ki (mely tartalmazza az 
igénybejelentő adatait és alkalmas az 
igényjogosultság igazolására),

- a megállapodással érintett vállalkozás 
átadja a fűtőanyagokat, azokról nap-
rakész nyilvántartást vezet, elszámol 
az önkormányzat felé.

Az igénybejelentéssel kapcsolatos 
további tájékoztatás munkaidőben 
Káldi-Vörös Henrietta igazgatási vezető 
tanácsostól (06-26/371-068/9 mellék) 
kérhető.

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. nemrég támogatásban 
részesült a VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, „Közösségek az 
egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” című pályázatával, amely egy 
biatorbágyi székhelyű Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozására nyújt lehetőséget. 

A Biatorbágyi EFI keretei között alkalom nyílik arra, hogy a biatorbágyi szakrendelő, 
valamint a környék háziorvosai, egészségügyi intézményei az eddiginél is szorosabb 
kapcsolatrendszert és partnerségi viszonyt alakítsanak ki a prevenciós, szűrési és 
tájékoztatási programok megvalósítása során. 

A Biatorbágyi Egészségházban, másrészt a szomszédos településeken olyan, 
a Budakeszi járás lakosai - köztük Budajenő - számára elérhető programokat 
valósítanak meg, amelyek célja az egészséges életmód és az egészségtudatos 
magatartás elemeinek megismertetése, a betegségek megelőzése érdekében. A 
jobb életminőség elérését célozzák például a mozgás fontosságára felhívó vagy az 
étrenddel kapcsolatos tanácsadások. Lesznek a dohányzásról leszokást segítő cso-
portjaik és a lelki egészség megőrzését szolgáló foglalkozásaik. 

2018. szeptember 29-én, szombaton kerül megrendezésre Biatorbágy Egészség-
napja. A nap folyamán bemutatkozik és ízelítőt nyújt programjaiból a Biatorbá-
gyi Egészségfejlesztési Iroda, valamint egy egészségügyi szűrőkamionban 37 féle 
ingyenes átfogó vizsgálat várja az érdeklődőket.

A további eseményekről folyamatosan tájékoztatni kívánják a lakosságot 
az egészségügyi intézmények internetes fórumain, a térség közösségi és 
tömegkommunikációs médiumain keresztül, valamint szórólapokon, plakátokon, 
így ezen újságban is. 
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Meghívó
BUDAJENŐI SZÜRET ÉS BORÜNNEP

2018. Szeptember 14-15.
Egy barátságos falu, Budajenő, szeptember 14-15-én nagyobbra nyitja 

kapuit és szeretettel invitál mindenkit Borünnepére, aki a bensőséges, 
baráti hangulatot keresi a borfesztiválok sokaságában...

20.00 órától SUGARLOAF zenekar  
élő koncertje,  

majd a Retro Party Zenekar éjfélig tartó  
utcabáljával zárul a rendezvény.

Jöjjön el! Érezze jól magát rendezvényünkön!
Szeretettel hívunk és várunk minden látogatót!

Szeptember 14. (péntek)
18.00 órai kezdettel a Magtár épületben kézzel-szívvel kézimunka kiállítás és a Pest Megyei 
Értéktár Hungaricum Vándorkiállításának megnyitójára hívjuk és várjuk az érdeklődőket

Szeptember 15. (szombat)
10.00 órától népi kirakodóvásár kézművesek és őstermelők részvételével. A gyerekeket fa 

kőrhinta, lovagi torna fajáték és ügyességi játékok, kézműves foglalkozás várja
10.30 órától Nénje bolond meséi bábelőadás a Trambulin Színház előadásában

11.00 órától a helyi pincesoron Magyarország számos borvidékéről érkező borászok  
– köztük: Kincsem Kastély Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj), Nyakas Pince (Etyek-Buda),  

Varsányi Pincészet (Eger) Gál Lajos Pincészet (Eger), Pregitzer Birtok és Pince Perbál,  
Polgár Pince (Villány) Reisner Pince (Etyek-Buda)

- sokféle választékából kóstolhatnak és vásárolhatnak a látogatók. A borokhoz meleg étele-
ket, édességet, sajtokat, kürtöskalácsot, lángost is fogyaszthatnak a Borünnepen.

12.00 órától indul a Szüreti lovas felvonulás a pincesoron a jelenlévő helyi és vendég ha-
gyományőrző egyesületekkel

13.00 órától a Pincesoron Sándor Gábor és cigányzenekara húzza a nótát, a Magtár 
előtt pedig a Budajenői KEMPO Klub harcosainak bemutatója látható

15.00 órától Budai István polgármester köszöntője, majd azt követően a helyi és 
vendég hagyományőrző egyesületek műsora látható a Magtár melletti színpadon

- Budajenői Hagyományőrző Dalkör - Élménytánc – Szenior öröm-
tánc - Ringlein Tánccsoport - Musztáng Sportegyesület Akro-

batikus Rock and Roll - Budakeszi Hagyományőrző Vegyes 
Kórus - Pántlika Néptánccsoport - Budajenő-Telki Szé-

kely Társulat - Ditrói Férfi Dalkör


