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Az ezredforduló utáni években, példa 
nélküli több irányból szerveződő, a 

magyarság értékeit összegezni, rend-
szerezni kívánó mozgalom indult el. A 
mozgalom a magyar nemzet értékeinek 
összegyűjtését, értéktárba rendezését, 
ezen értékek megóvását, az utókor szá-
mára való megőrzését tűzte ki céljául. 
Ennek a mozgalomnak eredményeként 
született meg a magyar nemzeti érté-
kekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény, melyet az Országgyűlés 
2012 áprilisában elfogadott.  A törvény 
meghatározza, hogy örökségeinket, a 
magyar kultúra évezredes értékeit, a 
magyarság szellemi és anyagi alkotásait, 
ember alkotta és természet adta értékeit 
átfogó értéktárban, nemzeti értékpira-
misban kell összesíteni. Ez egy több-
lépcsős rendszer és a piramis csúcsát a 
hungarikumok gyűjteménye foglalja el. 

A nemzeti értékpiramis legszélesebb 
alapján, első lépcsőfokán a települési 
(helyi) értéktárak helyezkednek el. A te-
lepülési értéktárat az önkormányzatok 
hozhatják létre. 

Budajenő Község Önkormányza-
ta 2018. április 26-ai ülésén határozott 
a Települési (Helyi) Értéktár Bizottság 
megalakításáról. Az Értéktár Bizottság 
6 taggal 2018. május 30-án megtartot-
ta alakuló ülését, melyen részt vett Bu-
dai István polgármester, Herb József a 
BNNÖ elnöke, dr. Kovács Dénes jegy-
ző és meghívott vendégként, Kisfaludi 
Aranka megyei értéktár referens is. Nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a bi-
zottság munkájának megszervezésében, 
feladatainak kialakításában, céljainak 
megvalósításában részt vehetünk. A te-
lepülési értéktárak kialakítása nem csak 
lehetőség, hanem felelősség is. 

Budajenő termé-
szeti, történeti, épített 
értékekben gazdag 
település, de számos 
kulturális és tárgyi ér-
téket is őriz magában. 
2014-ben elnyerte 
a településrendezés 
és településfejlesztés 
legrangosabb szak-
mai elismerését, a 
Magyar Urbanisztikai 
Társaság Hild János 
díját. 

Az Értéktár Bizott-
ság célja és felada-
tai: a még fellelhető 

régi használati tárgyak összegyűjtése; 
a hagyományokat őrző történeti leírá-
sok felkutatása; családi múlt értékeinek 
megőrzése; a helyi értékek körének meg-
határozása, a bizottsághoz benyújtott 
javaslatokról dönteni, ezek közzététele, 
bemutatása; kulturális programjainkhoz 
kapcsolódó kiállítások szervezése. Első al-
kalommal az idei Borünnephez kapcsoló-
dóan a Pest Megyei Értéktár Vándorkiállí-
tása került bemutatásra. Ezen a kiállításon 
megyénk kisebb és nagyobb települése-
inek történelmi épületeit, épített értékeit 
ismerhettük meg. A Vándorkiállítás üze-
nete, hogy minden közösségnek vannak 
értékei, melyeket nem csak meg kell őriz-
ni, de másokkal is meg kell ismertetni, de 
használni is kell őket, élni kell velük, hogy 
ezek a jövő nemzedékek számára is hoz-
záférhetők maradjanak. Köszönjük!

Csörgő Józsefné,  elnök
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. JÚLIUS 24-I REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZ-
KÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
A Patak utcában lévő ingatlan 
beépítési lehetőségének bizto-
sítását tette lehetővé a rendelet 
módosítás. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a helyi építési szabályzat 
módosításáról szóló rendeletet 
megalkotta.

KÖZBESZERZÉSI DÖNTÉSEK
A közbeszerzési eljárások 
jogszabály alapján 2018. áp-
rilis 15-ét követően már csak 
elektronikus rendszerben bo-
nyolíthatóak, így Budajenő 
közbeszerzési szabályzatát az 
e-közbeszerzési szabályokkal 
szükséges kiegészíteni, módo-
sítani. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
megalkotta és elfogadta Buda-
jenő Község Önkormányzatá-
nak közbeszerzési szabályzatát.
Továbbá közbeszerzés lefolyta-
tásáról döntött a „Vállalkozási 
szerződés keretében a PM_
OVODAFEJLESZTES_2017/32 
kódszámú „Óvodaépítés Bu-
dajenőn” megnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges 
építési munkák kivitelezése” 
tárgyú építési munkák megva-
lósítása érdekében.

DÖNTÉS JÁRDAÉPÍTÉSI 
MUNKÁK MEGKEZDÉSÉRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2018 
évi költségvetési rendeletében 
előirányozta a Magtár utcában 

a Kossuth Lajos utca - magtár 
épület közötti szakaszon járda 
tervezését és építését. A járda-
terv elkészült. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete járdaépítési munka meg-
rendeléséről döntött a 2018. 
évi költségvetési rendeletben 
előirányzott beruházási-felújí-
tási munkák közül megrendelte 
a Magtár utcai járda építését a 
műszaki dokumentáció alapján, 
a költségvetési rendeletben 
meghatározott költségkereten 
belül. Egyben felhatalmazta 
a Polgármestert a legalacso-
nyabb összegű ajánlattevővel 
vállalkozói szerződés megköté-
sére, és a beruházás lebonyolí-
tására. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. SZEPTEMBER 7-I 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZ-
KÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELFOGADÁSA EGYSZERŰSÍ-
TETT ELJÁRÁSBAN
A településrendezési eszközök 
módosítása a Szőlőhegyen hét 
ingatlanra vonatkozó zöldfelü-
let kialakítása, valamint telek-
alakítási és beépítési paraméte-
rek megváltoztatására irányult. 
Továbbá a Telki út - Rozmaring 
utca és a patak mellékága közti 
tömbben önálló épületekben 
1-1 lakás építési lehetőségének 
biztosítását tette lehetővé. A 
Magtár melletti területen pedig 
a területfelhasználás, telekala-
kítási és beépítési paraméterek 
megváltoztatása vált szüksé-
gessé. Budajenő Község Ön-

kormányzat képviselő-testülete 
a helyi építési szabályzat mó-
dosításáról szóló rendeletét a 
fenti változásokkal megalkotta.
DÖNTÉS TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDO-
SÍTÁSÁRÓL TÁRGYALÁSOS 
ELJÁRÁSBAN
Közcélú beruházás megvaló-
sítását tervezi az ÉDV Zrt. te-
lepülésünkön a Perbál felőli 
körforgalom melletti területen. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította a belterületbe vo-
násra kijelölt területet, mivel a 
közcélú víziközmű beruházás 
megvalósítása ezt indokolta.

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE
A Patak utcában megvalósu-
ló közérdekű beruházásokra 
tekintettel Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a tu-
lajdonában lévő 385 helyrajzi 
számú ingatlanból kialakításra 
kerülő 385/1 és 385/2 helyrajzi 
számú ingatlanokat értékesíti. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. SZEPTEMBER 17-I 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS MAGTÁR KERT 
PROJEKT KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁSA EREDMÉNYÉRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete a Bírá-
ló Bizottság döntésével egyet-
értve a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, 
és az eljárás nyertesének, az 
egyedüli eredményes ajánlatot 
adó ajánlattevőt, a GYERMELYI 
KERTÉPÍTŐ Kft.-t hirdette ki.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. SZEPTEMBER 27-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
VÍZIKÖZMŰVEK GÖRDÜ-
LŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK 
FELÜLVIZSGÁLATA

Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
ÉDV Zrt. által az önkormányzat 
ivóvíz- és szennyvíz víziközmű 
rendszerére elkészített gördü-
lő fejlesztési terv felújítási és 
pótlási tervrészét jóváhagyta és 
megbízta az ÉDV Zrt.-t a teljes 
gördülő fejlesztési terv benyúj-
tására a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal-
hoz.

DÖNTÉS A BUDAKÖRNYÉKI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSU-
LÁS (BÖT), BUDAKÖRNYÉKI 
EGÉSZSÉGPROGRAM TÁR-
GYÁBAN
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) Budakörnyéki 
Egészség Programja budajenői 
projektfelelősének Gyarmatiné 
Fekete Csillát bízta meg.

A BUDAKÖRNYÉKI ÖNKOR-
MÁNYZATI TÁRSULÁS (BÖT) 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁ-
SÁNAK 10. SZ. MÓDOSÍTÁ-
SA ELFOGADÁSA
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) Társulási Meg-
állapodásának 10. sz. módosí-
tását és az egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodást jóvá-
hagyta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. SZEPTEMBER 27-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(OKTÓBER 23.)
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az idei év-
ben, október 23-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.



Zöld 
hulladék 
gyűjtési 
akció
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Budajenő Község Önkormányzata 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 
2018. november 10-én, szombaton, 
zöldhulladék gyűjtést szervez Budajenő 
település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladé-
kot 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 megelő-
ző 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 Nonprofit Kft. 
nem szállítja el az ingyenes zöldhulladék 
szállítás keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehető-
séggel saját portájuk és településünk 
tisztasága érdekében.

Budai István, polgármester

Néhány gondolat 
a felelős faültetésről

Az egyik leggyakoribb szomszédvitákat 
okozó probléma a fás szárú növények 
(fák, cserjék) kellő körültekintés nélkül 
való ültetése. A birtokháborításon (úm. 
a kerítésen átnyúló ág és/vagy gyökér, 
az építményekhez túl közel telepített fa, 
a beárnyékolás stb.) túl a rossz helyre 
ültetett és/vagy nem ápolt fa gyakran 
a közterületen is problémákat okozhat 
(lásd. forgalmat akadályozó vagy az út 
beláthatóságát csökkentő, a közvilágítást 
árnyékoló, a vezetékekbe belógó fa stb.). 
A növényültetés jogszabályi környezete 
hiányos, így nincs magasabb szintű jog-
szabály, ami tételesen rendelkezne az 
egyes ültethető fás szárú növényekről és 
azok ültetési távolságáról. 

A fás szárú növények védelméről szó-
ló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rende-
let meghatároz egy általános szabályt, 
amely a következő képen szól:

„2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan 
azon részén és oly módon telepíthető, 
hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta 
tulajdonságaira, növekedési jellemző-
ire, szakszerű kezelésére - az emberi 
életet és egészséget nem veszélyez-
tetheti, a biztonságos közlekedést nem 
akadályozhatja, valamint nem okozhat 
kárt a meglévő építményekben, léte-
sítményekben, és nem akadályozhatja 
azok biztonságos működését.

Közérthetően fogalmazva: úgy ültes-
sünk fát, hogy az évek múlva, a fa vég-
ső méretének kialakulásakor se zavar-
ja a szomszédokat vagy akadályozza a 
közterület használatát.

(2) A közterületen lévő fasor fahiánya-
inak pótlása csak az adott fasor vo-
nalába történő telepítéssel, a fasorra 
jellemző faj, fajta felhasználásával tör-
ténhet, ha annak környezeti feltételei 
adottak.”

A fenti jogszabályi rendelkezések meg-
sértése, konkrét ültetési szabályok híján 
is, megalapozhatja a birtoksértést, amely 
szomszédvitákhoz és kártérítési igények-

hez vezethetnek, ezért fontoljuk meg ül-
tetés előtt, hogy milyen cserjét vagy fát 
választunk ki, és ehhez kérjük ki szakértő 
tanácsát is.  

Fás szárú növény pótlása nem történ-
het úgynevezett inváziós fákkal (fehér 
akác /Robinia pseudoacacia/, amerikai 
kőris /Fraxinus pennsylvanica/, mirigyes 
bálványfa /Ailanthus altissima/, cserjés 
gyalogakác /Amorpha fruticosa/, kései 
meggy /Padus serotina/, zöld juhar /
Acer negundo/), kivéve ezek kertészeti 
változatait. Az utóbbiak ültetés esetén 
gondoskodni kell a növény továbbterje-
désének meg akadályozása érdekében az 
újulat eltávolításáról. 

Az inváziós fákat tehát nem kell ki-
vágni, de újabb már nem ültethető a 
helyére, illetve a meglévő terjedésé-
nek megakadályozása is a tulajdonos 
dolga.

Közterületen fát kivágni és ültetni az 
Önkormányzat engedélyével lehet. Az 
ültetésre javasolt fajták és egyéb javas-
latok a telepítésre a településkép vé-
delméről szóló 18/2017. (XII.20.) önkor-
mányzati rendelet 2. függelékében, és a 
Településképi Arculati Kézikönyvben ta-
lálhatóak meg. Ezen felül egyes konkrét 
területekre, utcákra konkrét javaslatokat 
tartalmaz Budajenő zöldfelületi rendszer 
és karakter terve, illetve a Szőlődomb II. 
(Templomvölgy villapark) zöldfelületi ter-
ve. A dokumentumok megtalálhatók az 
Önkormányzat honlapján (http://www.
budajeno.hu, az önkormányzat Telepü-
lésrendezés elérési úton, illetve a Doku-
mentumtárban), illetve tájékoztatás kér-
hető az Önkormányzat Hivatalában. 

Kérem a tisztelt budajenői lakosokat, 
hogy a fás szárú növények ültetése során 
a kért körültekintéssel járjanak el, mivel a 
fák ültetése és a növény jelenléte generá-
ciók örömét szolgálhatja, de felelőtlen ül-
tetése megkeserítheti mindennapjainkat, 
és a szomszédok viszonyában a mondás-
ból ismert „török átokhoz” vezethet!

dr. Kovács Dénes jegyző
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Szüret és borünnep

Budajenő Község Önkormányzata 2018. 
szeptember 14-15-én rendezte meg a 

hagyományos Szüret és Borünnepet az 
átmenő forgalom lezárásával a pinceso-
ron és forgalomkorlátozással a műemlék 
magtár környezetében kialakított ren-
dezvény központban. Vendégeink vol-
tak Gyergyóditróból Puskás Elemér pol-
gármester és felesége, valamint a Ditrói 
Férfi Dalkör, aminek tagjai voltak többek 
között Fazekas Szilárd alpolgármester és 
több képviselő. A négy fős gaildorfi kül-
döttséget Günther Kubin alpolgármester 
vezette. A rendezvényünket megtisztel-
te Gerhardt Schick Gaildorf és Budajenő 
díszpolgára és felesége. A rendezvény 
megnyitására 14-én pénteken, 18 órakor 
került sor a Magtár épület rendezvény és 
kiállító termében, ahol a helyi kézműves 
asszonyok mutatták be nagyszerű, szín-
vonalas helyi hagyományokat tükröző 
alkotásaikat. Ezzel párhuzamosan első 
ízben állítottuk ki a Pest-megyei Értéktár 
vándorkiállítását. Budai István polgármes-
ter megnyitó köszöntője után Farkasinszki 
Ica néni a helyi kézműves hagyományőr-
zők nevében és Kisfaludi Aranka a Pest-
megyei Értéktár szakreferense mutatta be 
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az értéktár vándorkiállítását, amit részünk-
ről Csörgő Józsefné a helyi Értéktár Bizott-
ság elnöke készített elő. A megnyitón fellé-
pett a Ditrói Férfi Dalkör nagy sikerrel. 

A szüret és borünnep napján szeptem-
ber 15-én, szombaton, délelőtt a színpadon 
bábszínház és a magtár füves kertjében fa 
ügyességi, népi játékok szórakoztatták a 
gyerekeket. A pincesoron mustkóstolás és 
11 órától a számos borvidékről megjelent 
borászatok borait lehetett kóstolni a helyi 
borok mellett. A hagyományos ételek mel-
lett palacsintát, lángost, kürtös kalácsot, íz-
letes sajtokat és gyógytermékeket vásárol-
hattak és kóstolhattak a vendégek. Délben 
került sor a szüreti felvonulásra a pincesor 
előtt, az Öregház étterem és az óvoda par-
kolója között, a Töki Lovas Egyesület köz-
reműködésével. A felvonuláson részt vett 
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a Zsámbéki-medence több polgármestere 
Budakesziről, Perbálról, Tökről, Remete-
szőlősről és a testvér-településekről, akik a 
kocsiról borral kínálták a felvonulást meg-
tekintőket. A felvonulást a helyi néptánc 
egyesületek, a Ringlein és a Székely tár-
sulat, valamint a töki cigányzenészek és a 
Heimattöne Kapelle sramli zenekar kísérték 
vidám hangulatban.

Délután került sor a magtár előtti szín-
padon a kulturális rendezvényre, ahol Bu-
dai István polgármester köszöntője után 
felléptek a helyi egyesületek a Budajenői 
Hagyományőrző Dalkör, a Ringlein Tánc-
együttes, a Budajenő-Telki Székely Tár-
sulat, Borka Ráhel üveges-tánc és népdal. 
Vendég fellépőink voltak a Budakeszi 
Hagyományőrző Vegyes Kórus, a Senior 
Élménytánc, a Musztáng akrobatikus rock 
and roll sportegyesület és végül a Ditrói 
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Férfi Dalkör zárta a délutáni fellépők sorát. 
A délután és az este folyamán a résztve-

vők kóstolhatták a helyi Etyek-Budai pin-
cészetek (Nyakas, Reisner, Pregitzer), to-
vábbá Eger környéke (Gál pince, Varsányi 
pince), Tokaj (Kincsem Kastély pince), Vil-
lány környéke (Polgár pince) borait a Töki 
cigányok zenei kíséretével. A jó hangulatú 
napot tetőzte a SUGARLOAF zenekar élő 
koncertje, majd a Retro Party Zenekar 
nagysikerű fellépésével éjfél után fél ket-
tőig tartott a nagyon jó hangulatú utcabál. 
Az új kiépített infrastruktúra jól vizsgázott. 
Jó szervezéssel és odafigyeléssel a magtár 
környezetében kialakított rendezvénytér 
és a pincesori borkóstolás és a gasztro-
nómiai kiszolgálás jól összehangolható. 
Köszönhetően minden közreműködőnek 
és vendégnek nagyszerű hangulatú ren-
dezvényben volt részünk. 
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ELSŐ BUDAKÖRNYÉKI 
SÖRFESZTIVÁL

Szeptember 22-én első alkalommal ke-
rült megrendezésre a Budakörnyéki 

Sörfesztivál a Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás (BÖT) rendezésében. A szer-
vezés jelentős részét Budakeszi városa 
és ezen belül az Erkel Ferenc Művelődési 
Ház bonyolította a feltételek megterem-
tésétől a kommunikáció megszervezésé-
ig. A rendezvényre meghívásra kerültek 

a települések német testvértelepülései, 
akik jellemzően a sörükkel, míg a BÖT te-
lepülések saját gasztronómiájukkal vettek 
részt a rendezvényen. Budajenő testvér-
települését, Gaildorfot Günther Kubin al-
polgármester és Fruh sörmester képvisel-
ték feleségeikkel. Budajenőt a budajenői 
sátorban Budai István polgármester, Ra-
dics Margit szervező munkatárs, a Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
Herb József elnök és felesége, a Ringlein 
táncegyüttes részéről Bognár Istvánné és 
Pintérné Halbauer Ildikó képviselték. 

A budajenői sátorban megtekinthetők 
voltak Budajenő neves épített örökségei. 
A gaildorfi vendégek söre, a helyi ismert 
sváb sütemények, többek között a hájas 
tésztából készült fánk Hoffer Irmától és a 



polgármester által készített nyári, vegyes 
gulyás nagy sikert arattak a meghívott 
vendégek részéről. Budajenőről a sör 
manufaktúrák sokasága között megtalál-
hatták az egyetlen borászatot, a Reisner 
pincét. A színpadon a rendezvényt dél-
előtt 10 órakor Dr. Csutoráné Dr. Győri 
Ottilia Budakeszi Város polgármestere, a 
BÖT elnöke nyitotta meg, még szemer-
kélő esőben. A rendezvényen Budajenő 
13 órakor kapott bemutatkozási lehető-

séget. A polgármester rövid köszöntője 
után a Pest-megye Kulturális Díjjal kitün-
tetett Ringlein táncegyüttes reprezen-
tálta nagyszerű fellépésével a helyi sváb 
tánckultúrát. 

A délután folyamán a települések helyi 
kulturális egyesületeikkel gazdagították a 
sörfesztivál programját. Többek között 
Telki községet a Budajenő-Telki Székely 

Társulat képviselte. Az időjárás kedvezőre 
fordulásával rendkívül felélénkült a ren-
dezvény. A központi helyek és a települé-
sek sátrai megteltek vendégekkel. 

A budajenői sátort meglátogatták a 
BÖT polgármesterei és számos német 
vendég. Megfordult nálunk Tinnye ven-
dége Farkas Bertalan első magyar űrha-
jós is. Az est fő attrakciója a Budapest 
Bár koncertje idején már hatalmas tömeg 
volt a rendezvényen. 

Összességében az első Budakörnyéki 
Sörfesztivál nagyon sikeres volt. Budaje-
nő a helyi önkormányzat szervezésében, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat tá-
mogatásával, valamint a Ringlein Tánc-
együttes közreműködésével derekasan 
helyt állt a BÖT települések sorában.
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Zenebatyu 
élményprogram

Szeptember 19-én az alsósoknak és felsősöknek Sönfeld Má-
tyás tartott zeneterápiás foglalkozást az iskola tornatermében. 

Nagy háti batyuval érkezett, amiben az összes saját készítésű 
hangszerét elhozta, és bemutatta a gyerekeknek. A tanulók meg-
ismerkedtek a hangszerek fajtáival, megtanulták hogyan hozhat-
nak egyszerű tárgyakat úgy rezgésbe (szívószál, lufi, műanyag 
pohár…), hogy akár dallam is létrejöhessen. A zenés kísérleteken 
keresztül a hangok törvényszerűségeit is játszva elsajátították. A 
gyerekek játék közben csodálkozhattak rá a zene tudományos, 
fizikai hátterére, és könnyen megértették, miért hangos, halk, 
magas vagy mély egy hang. Az 
előadás interaktív volt, tele renge-
teg kihívással és kérdéssel, melyre 
a gyerekek maguk adták meg a 
választ, ezáltal fejlődött a gondol-
kodásuk, kreativitásuk. Mátyás be-
mutatta hogyan lehet szívószálból 
dudát, gumikesztyűből skót dudát, 
mankóból fuvolát, műanyag pohárból kacagópoharat készíteni! 
Öröm volt számomra, hogy másnap a gyerekek hozták a saját 
készítésű szívószáldudájukat az iskolába! Köszönjük Mátyásnak 
ezt a felejthetetlen zeneterápiás élményprogramot!

Dalosné Kovács Györgyi

Jobb Velünk 
a Világ! 

25 ÉVES SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY

Szeptember 13-án a 4.a és az 5.b osztályoknak különleges él-
ményben volt részük. Az idei évben ünnepelte 25 éves évfor-

dulóját az Erdélyben alapított Szent Ferenc Alapítvány és 10 éves 
lett a Jobb Velünk a Világ! programot szervező Nem Adom Fel 
Alapítvány. Ebből az alkalomból közösen szervezett jótékony-
sági koncertet adtak a Budapest Papp László Sportarénában a 
diákok részére délelőtt. Az alapítványok arról tettek tanúságot, 
hogy mindentől függetlenül, mindenkinek, lehetősége van úgy 
élni, hogy általa is jobb legyen a világ. 2018 egyben a Családok 

éve is. A család olyan közösség, amely fontosabb minden más 
társas kapcsolatnál, kihat értékeinkre, kapcsolatainkra, viselke-
dési mintáinkra. Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdésekről hall-
hattak tanulóink fiataloknak szóló nyelvezettel, megközelítéssel, 
neves előadóktól, valamint Böjte Csaba ferences rendi szerzetes-
től. Annak ellenére, hogy a 4. 
5. osztályos korosztály a legfi-
atalabbakat képviselte, minden 
gyermek nagyon jól érezte ma-
gát és megértette a jótékony-
sági alkalom lényegét. A leg-
jobban a sérült előadókból álló 
NEMADOMFEL együttes zenéje 
tetszett a gyerekeknek, akik a 
prózai részek között fergeteges 
koncerthangulatot varázsoltak 
az arénába. Hatalmas élmény 
volt mindannyiunknak!

 Horváth Szilvia

„A ZENE JÓTÉKONY 
HATÁSAI ŐSI 
EMBERI TUDÁS.”
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Budapesti Nagy 
Sportágválasztó

Egy gyönyörű őszi napon a 4.b és a 3. 
osztály ellátogatott Budapestre, egy 

sportágakat bemutató rendezvényre. 
Több mint 100 sportág képviseltet-
te magát ezen a napon, és ráadásként 
láthattunk olimpiai, európa- és világ-
bajnok sportolókat pl.: Dr. Kiss Gergely 
vízilabda, Fejes Dániel és Storcz Botond 
kajak-kenu, Cseh László és Sztankovics 
Anna úszás. Erről a napról egy 4. b osz-
tályos kislány (Pászti Amira) a következő 
sorokat írta:

„Szeptember 14-én délelőtt elmen-
tünk az osztállyal a Budapesti Nagy 
Sportágválasztó rendezvényre. Busz-
szal érkeztünk a főváros X. kerületébe. 
Sok iskolából jöttek gyerekek. Olyan 
sok sportágat lehetett volna kipróbál-
ni, hogy egy egész nap sem lett volna 
elég. Szerencsére szép idő volt, nyu-
godtan nézelődhettünk. Kipróbáltunk 
egy érdekes labdajátékot, ami a golf-
hoz hasonlított. Szaltóztam egy felfújt 
gumiszőnyegen és baseball-oztam is 
az osztálytársaimmal. Az tetszett még, 
hogy sok híres sportoló is eljött, és ren-
geteg játékot láttunk.”

Krizsák Erzsébet 4.b osztályfőnök 

Évnyitó képekben

A Szakmák 
Nemzetközi 

Versenyén jártunk
A budapesti Hungexpo területén rendezték idén EUROSKILLS 

2018 néven az európai szakmák legjobbjainak versenyét, 
amelyre 2018. 09. 26-án délelőtt ellátogathatott iskolánk 41 diák-
ja és az őket kísérő 3 tanár. Az Érdi Iparkamarának köszönhetően 
külön busz vitt és hozott bennünket Budajenő és a rendezvény 
helyszíne között. A hatalmas pavilonokban nemcsak a verseny-
zők küzdelmét követhettük nyomon testközelből, de saját ügyes-
ségüket is kipróbálhatták az arra vállalkozó diákok. Néhány fiú 
a nehézgépszerelők standján traktorkereket cserélt időre, mások 
virágcsokrot kötöttek, vagy megtervezhették saját divatkollekci-
ójukat, esetleg virtuális szemüvegen keresztül tanulmányozhat-
ták a benzin útját a jármű belsejében tankolás után. A több ezer 
látogató miatt hatalmas sorok alakultak ki a legkedveltebb hely-
színeken, de, ha volt kitartása, végül minden diák megtapasztal-
hatta a neki fontos élményt.

Gulácsiné Kozma Sarolta szervező tanár
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Kutatók éjszakáján 
a budajenői diákok

Néhány éve hagyomány iskolánkban, hogy érdeklődő 7.-8. 
osztályos tanítványaimmal ellátogatunk az évente meghir-

detett budapesti Kutatók Éjszakája kémiai és fizika kísérleteket 
bemutató programjaira. 2018. szeptember 28.-án, pénteken, ta-
nítás után Volán busszal és villamossal utaztunk az ELTE és a BME 
meghirdetett budai helyszíneire tíz nyolcadikos diákkal. Elsőként 
szabadtéri kísérleti bemutatón vettünk részt a Műegyetem hall-
gatói szervezésében, ahol vízi rakétát lőhettünk fel több méter 
magasra, folyékony nitrogénnel ismerkedtünk, lángoló földgáz 
buborékokra csodálkozhattunk. Az ELTE Természettudományi 

Karán a fizikai és kémiai kísérletek közül a gyerekek kedvence 
az ehető jégkrém készítése volt folyékony nitrogén segítségével, 
de a sav-bázis reakciók színváltozásai is látványosak voltak. Fel-
vételt készítettünk minden diákunkról a „lángol a karom” kísérlet 
közben, így az élmény többször felidézhető lesz. Megcsodáltuk 
a különböző méretű és fajtájú drónokat működés közben, és a 
BOSCH elektromos autójába is beleshettünk. Kirándulásunk to-
vábbi állomásain megtapasztalhattuk a motorok áramvonalas-
ságának vizsgálatára is használt szélcsatornában tomboló szelet, 
megnéztük a Tesla tekercs hatalmas energiájának hatására sö-
tétben világító neoncsövet, és az apró LEGO elemekből felépített 
Einstein fejet. Végül a Műegyetem Kémiai Intézetében szárazjég-
gel ismerkedtünk, színes kémiai változásokban gyönyörködtünk, 
és azokról a kémiai anyagokról hallgattunk előadást, amelyeket 
mérgező tulajdonságuk miatt „rossz” célokra használ az ember. 
Fáradtan, de izgalmas élményekkel gazdagodva érkeztünk Buda-
jenőre. Lelkes tanítványaim tudományos érdeklődését fizika és 
kémia ötösökkel jutalmaztam 

Gulácsiné Kozma Sarolta 

A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
TARTOTTAK 

kerékpár-regisztrációt  
A BUDAÖRSI RENDŐRÖK

A Budajenői Általános Iskolában 2018. szeptember 28-án a 
BikeSafe országos program keretében regisztráltathatták 

kerékpárjaikat a diákok. A megelőzési program azért jött lét-
re, hogy a gyerekek is részesei lehessenek egy bűnmegelőzési 
programnak, amiben megtanulhatják, hogy hogyan ne váljanak 
áldozattá és mit tehetnek annak megelőzése érdekében, hogy 
kerékpárjaikat ellopják. A regisztráción résztvevő gyerekek a 
regisztrálást követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Balesetmegelőzési Osztálya által biztosított kerékpáros látható-
sági felszereléseket tartalmazó ajándékcsomagot vehettek át.
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Kitelepített 
székelyek 
72. ÉVFORDULÓJA

Ez év szeptember 29-én ünnepel-
tük meg a Gyergyóditróból és 

Gyergyóremetéről, Börvelybe és onnan 
Budajenőre és Telkibe kitelepített széke-
lyek 72. évfordulóját.

Az ünnepség szombaton délután fél 
hatkor kezdődött. Szabó Attila köszön-
tötte a megjelenteket, majd elénekeltük 
a Magyar Himnuszt. Was Albert: A gyö-
kér megmaradt című versét Kókai Mária 
mondta el. Ezt követően Budai István pol-
gármester tartotta meg ünnepi beszédét. 
A műsor záró részében György Enikő és 
Kókai Mária két népdalt adott elő. 

A templom előtti kopjafánál koszorút 
helyezett el a Budajenői Önkormányzat 
képviseltében Budai István polgármester, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat részé-
ről Herb József, valamint a Budajenő-Telki 
Székely Társulat nevében Simon Albert. 
A koszorúzás után a Székely Himnusz el-
éneklésével zárult a megemlékezés.

Az előadást követően a Budajenői 
Szent Péter és Szent Pál Katolikus Temp-
lomban a 72. évforduló alkalmával szent 
misét celebrált Harkai Gábor atya. 

BudajenőTelki Székely Társulat



Régi idők focija
Egy hónappal ezelőtt kaptam egy pár 

régi képet, melyen maskarában öltö-
zött férfiak láthatók. Voltak közöttük olya-
nok, akiket én is felismertem, de bizony 
segítségre is szükségem volt, és még így 
sem sikerült mindenkit beazonosítani.

Milyen eseményen készültek ezek a 
képek? Annak idején úgy az ötvenes évek 
vége felé, Budajenőn évről, évre farsang 
táján, megrendezték a hagyományos 
maskarás foci vigasságot. Akkoriban a 
futballpálya a mostani szennyvíztisztító 
teleppel szemben a hegy alatt terült el 
és nem volt ritkaság, hogy tehenek legel-
tek rajta. Összegyűlt a falu apraja nagyja 
és persze a két focicsapat is készen állt a 
„nagy mérkőzésre”. A csapatkapitányok 
Csibi László és Rill Károly a zászlók helyett 

„virágcsokrot” cseréltek. A mérkőzés Ko-
vács József tanácselnök sípszavával vette 
kezdetét. A pálya szélén egy hordó sör állt 
csapra verve. Az elsősegély csapat is fel-
szerelve várta a sérült játékosokat. A játék 
csupa móka, kacagás, vidámság volt, amit 
a közönség is nagyon élvezett. Ha egy já-
tékost „szabálytalanul” szereltek és elesett 
azonnal indult a talicskás mentőosztag, 
hogy megkapja a megfelelő elsősegély 
ellátást. Felülről jófajta pálinkát, alulról 
hurkatöltőből beöntést. Ezután mehetett 

vissza a játékos a pályára. Persze nem is 
kellett szabálytalanság, egy idő után po-
tyogtak, mint a legyek, hogy minél több-
ször és minél gyorsabban megkapják az 
elsősegélyt. A kapus Kovács Péter volt (a 
képen pizsamában, szalmakalapban), fi-
ától Kovács Károly tanár úrtól kaptam a 
fényképeket, aki annak idején még táncolt 
a Székely körben. A mérkőzés végére a 
játékosoknak már igen jó kedvük volt és 
akkor kezdődött el az igazi mulatság.

BudajenőTelki Székely Társulat
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Szabó Ferenc, Kovács Tamás, 
…?..., Bartos József, Ferenczi Ferenc, 

…?..., Eidenbenc János,  
Kovács József, Tihanyi Tibor, 

Éhleiter János, 

Alsó sor balról jobbra:
Csergő Ignác, Csibi László, Ko-

vács Péter, Jenőfi Lőrinc,  
Csibi Antal.

Ferenczi Ferenc, Éhleiter János, 
Csergő Ignác, Csibi Antal,  ?  , 

Bartos József, Kovács Péter, Kovács 
József, Eidenbenc János, Bartos 

Alajos, Wéber Lőrinc,  
Balázs Sándor, Újszászi Lajos, 
Ivácsony Dénes, Bajkó Ignác,

Alsó sor balról jobbra:
Csibi László, Jenőfi Lőrinc,  

Kovács Tamás, ..?.., Tihanyi Tibor, 
Rill Károly, Wéber György,  
Valek István, Farkas Antal,  

Baumgartner György.



M E G H Í V Ó
SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT  

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

HAGYOMÁNYOS 
KRUMPLIEBÉDRE!

HELYSZÍN, IDŐPONT: 
BUDAJENŐI HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA 

2018. NOVEMBER 18. VASÁRNAP 12 ÓRA

AZ EGYSZERŰ KRUMPLIEBÉD KÖZÖS ELFOGYASZTÁSA 
NAGYSZERŰ ÉLMÉNY. A VASÁRNAPI EBÉDRE SZÁNT 

ÖSSZEGGEL TÁMOGATHATJA A BUDAJENŐN ÉLŐ RÁ-
SZORULÓ CSALÁDOKAT, HOGY ŐK IS MÉLTÓ MÓDON 

ÜNNEPELHESSÉK SZENT KARÁCSONY ÜNNEPÉT. 

HA NEM TUD SZEMÉLYESEN ELJÖNNI, SZÍVESEN 
VESSZÜK, HA PÉNZBELI ADOMÁNYÁT A PLÉBÁNIÁN 

ELHELYZETT PERSELYBE TESZI.

EZÚTON KÉRJÜK, HA VALAKI AZ ISMERETSÉGI KÖRÉ-
BEN SEGÍTSÉGRE SZORUL, JELEZZE  

A MEGADOTT TELEFONSZÁMON.

FOGYASSZUK EL EGYÜTT
A VASÁRNAPI EBÉDET!

TÁMOGATÓ BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.

BUDAJENŐI KARITÁSZCSOPORT 
SEGÍTÜNK SZÓVAL, TETTEL, SZERETETTEL!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 06-30-906-76-61-ES  
TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ.

SZERETETTEL TÁJÉKOZTATOM  
A KISBÍRÓ ÚJSÁG OLVASÓIT  

PLÉBÁNIÁNKON TÖRTÉNT  
NYÁRVÉGI  ESEMÉNYEKRŐL.

Augusztus 30-án Budakesziről ér-
keztek hozzánk a Prohászka Gimnázi-
um tanárai, hogy a következő évre a 
Sacré Coeur nővéreinek segítségével 
készüljenek fel az új iskolai évre. A 
nővérek és a tanárok feltöltődve tá-
voztak azzal az örömmel a szívükben, 
hogy itt Budajenőn tölthették ezt a 
napot.

Szeptember 9-e igazi nagy nap 
volt a Szent Péter és Pál templom 
életében. 11 órakor a Kompp Ferenc 
és Herb Róza 60. házassági évfordu-
lóját ünnepelhettük, aztán 14 órától 
Galgóczi László és Légár Noémi há-
zasságkötésének lehettünk tanúi, 
majd fél 5-kor Somogyi János és Judit 
erősítette meg 25 évvel ezelőtt vállalt 
házassági fogadalmát Isten áldásával.

Szeptember 10-én Veni Sancte 
gitáros misével indítottuk az idei tan-
évet templomi közösségünk és a Néri 
Szent Fülöp cserkészcsapat részvéte-
lével. A szentmise után Gábor atya 
megáldotta az iskolatáskákat, remél-
ve, hogy sok örömmel és sikerrel telik 
meg a következő hónapokban. Ezt 
követően a gyerekek finom fagylal-
tot fogyaszthattak az Egyházközség 
jóvoltából.

Szeptember 14-én a péntek 
esti szentmisét lelki elmélkedéssel 
kapcsoltuk össze Bohn István tö-
rökbálinti esperes plébános atya 
vezetésével. Szokásainkhoz híven 
Rózsafüzér imádsággal kezdtünk, 
majd a mise keretében a szentmise 
fontosságáról hallottuk István atya 
gondolatait. A Plébánia nagytermé-
ben a szentgyónás jelentőségéről 
folyt tovább az eszmecsere kiegé-
szítve a két előadással kapcsolatban 
felmerülő gondolatokkal személyes 
beszélgetés formájában. Az együttlé-
tet az Úrangyala imádsággal és a Bol-
dog asszony anyánk kezdetű énekkel 
zártuk. 
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Plébániai 
hírek
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Irány az iskola
Minden óvodás életében eljön az az idő, mikor bezáródnak 

az óvoda kapui és egy új világ veszi kezdetét. Helyettünk, a 
tanítónénik egyengetik majd a gyermekek útját. Bevezetik őket a 
betűk és számok birodalmába. Új barátok és új kalandok várnak 
rájuk. A mi „kis” MÓKUSKÁINK és BAMBIKÁINK számára is eljött 
ez az idő. A „nagy” iskolásokkal kézen fogva elindultak az új világ 
felé. Ezzel a kis verssel szeretnénk nekik sok sikert és örömteli 
napokat kívánni az előttük álló évekre. 

Szeretettel Tünde néni, Rita néni, Regina néni,
 Erika néni, Kriszta néni, Bori néni, Tünde néni

ismeretlen szerző
TI  VOLTATOK…

Ti voltatok kiskertünkben,
kicsiny magok, bújva csendben.
Minden napon öntözgettünk, 
kis kertünket szeretgettük.
Jó szóval és bíztatással,
sok mesével, vidám játékkal,
énekkel meg rajzolással,
ismerkedtünk a világgal.
Így nőttetek évrőlévre,
kicsiny magból már növényke.
Voltak néha zivatarok,
kisebb gondok, nagyobb bajok.
Szívünkben élt a szeretet,
így tűntek el a fellegek.
Elbúcsúzunk most tőletek,
nagyok vagytok, megnőttetek!
Egy ölelés, egy simogatás,
óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,
kis kertünkben szép virágok,
mindig vár az óvodátok!
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Köszöntjük 
kiscsoportosainkat, 

a legifjabb 
mókuskákat!

 

Szeptember elején, büszkén engedtük a mi nagyra nőtt Mó-
kuskáinkat az iskolába. A csoportszoba azonban nem maradt 

sokáig üresen. Izgatottan várta új lakóit, a legkisebb Mókuská-
kat, akik izgatottan 
fedezték fel új biro-
dalmukat. Izgatottak 
voltunk mi is. Vajon 
megtaláljuk a gye-
rekek szívéhez ve-
zető utat? El tudjuk 
nyerni a bizalmukat? 
És a szülők vajon 
azt mondják majd a 
beszoktatás végén, 
hogy igen, jó helyre 
hoztuk legféltettebb 
kincsünket? Az biz-
tos, hogy mi min-
dent meg fogunk 
tenni annak érdeké-
ben, hogy segítsük 
egy olyan közösség 
kialakulását, ahová 

egyaránt örömmel jön gyermek és szülő. Sok szeretettel köszön-
tünk benneteket a Budajenői Óvodában!

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Szűcs Mária: 
OVIBA CSALOGATÓ

Óvodásnak lenni csoda,
kora reggel megyünk oda.
Álmélkodhatsz, mennyi gyerek,
ismeri a titkos jelet!
Kicsi asztal, ágy és párna,
minden törpe s manó álma.
Zegzugok és rönkből várak,
TÉGED s minden kicsit várnak.

Gyere közénk:
Óvodásnak!

A népmese napja
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de 

mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttér-
be szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fé-
nyesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig 
érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, 
mesebeli kincseket!” 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság 
felhívással fordult mind azokhoz, akiknek fontos a népmesék 
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyomá-
nyozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely 
szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a 
népmese napja. Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy megem-
lékezzünk erről a jeles napról, hiszen rohanó világunkban egyre 
kisebb a tere az igazi, tiszta forrásból származó, élőszóval el-
mesélt népmesének. Az óvodáskor pedig a mesehallgatás igazi 
ideje. A mese kulcs az élethez, hiszen a gyerekek a mesehőssel 
azonosulva, az ő útján járva, megtalálhatják a megoldást kérdé-
seikre, érthetővé válik számukra a világ működése. A népmese 
napjának megünneplésére, ebben az évben is szeptember végén 
került sor, mikor is óvodánk apraja-nagyja összegyűlt, hogy egy 
meghitt, a régi idők hangulatát idéző, tündért varázsló, sárkányt 
űző délelőtt keretén belül kalandozzon a népmesék birodalmá-
ban. Ezen a napon még a lehetetlen is megtörtént. Kézzel fogha-
tó volt a varázslat. Életre keltek egy igazi történet szereplői, akik 
az óvónénik előadásában mesélték el kalandjaikat, megpróbál-
tatásaikat „A három kismalac és a farkas” című mesén keresztül. 

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

 

 

 

 

                                                

                                                    

A Budajenői Óvoda bemutatja: 

Jenő-napi Mulatság 
2018. november 17. 

És a film forog tovább… Várunk mindenkit sok szeretettel a vörös szőnyegen! 
Részletek hamarosan a SzÓSz Budajenő Facebook-oldalán, illetve a plakátokon. 

Hagyományunkhoz híven

2018. november 9- én pénteken,
17 órai kezdettel tartjuk

MÁRTON – NAPI 
LÁMPÁS FELVONULÁSUNKAT

A felvonulásra és az azt követő műsorra 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Jöjjenek a kicsik-nagyok, ovisok és iskolások,
 szülők és nagyszülők, valamint a barátok is!

Gyülekező: 16 óra 45 perckor az Óvoda előtt!

Budajenői Óvoda

www.budajenoiovi.eu
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Budajenő Község Önkormányzata

Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel hív 
minden érdeklődőt az 1956-os forradalom és szabadság-
harc alkalmából tartandó ünnepélyes megemlékezésre 
2018. október 23-án, kedden, 930 órai kezdettel 

az Általános Iskola tornatermébe. 
 

Himnusz. 

 Ünnepi beszédet mond Budai István polgármester.  

 Budajenőért kitüntetést átadása. 

 Általános iskolások műsora. 

 Szózat. 

 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél a Fő téri emlékparkban. 

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

Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy koszorúzási szándékukat 

2018. október 18-ig jelezni szíveskedjenek (telefonon: 371-068, vagy 

e-mailben: titkarsag@budajeno.hu) az Önkormányzatnál. 


