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Az év utolsó számában fontosnak tar-
tom áttekinteni a településünk meg-

határozó eseményeit, amelyek a jövő 
szempontjából is fontosak lehetnek. 2018 
a választási ciklus utolsó teljes éve, amikor 
a kitűzött programjaink megvalósulása 
már teljes egészében prognosztizálható.

Elmondhatjuk, hogy a Budajenői Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, a létrehozó 
három település (Budajenő, Tök, Reme-
teszőlős) igazgatási, szervezési, település 
fejlesztési, gazdálkodási és szociális fel-
adatait eredményesen végezte, együtt-
működve a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) településeivel. Az idén ta-
vasszal a parlamenti választáson vagyunk 
túl, amit zökkenőmentesen lebonyolítot-
tunk. Jövő tavasszal az Európai uniós vá-
lasztások és ősszel a helyi önkormányzati 
választások nagy odafigyelést követelnek 
a közös hivatal munkatársaitól.

Ebben az évben a rendezvényeink kö-
zül kiemelkedett a Falunap és a Péter-Pál 
napi búcsú, ami a Gaildorf és Budajenő 
testvérvárosi kapcsolatainak 25. évfordu-
lója jegyében tartottuk meg. Gaildorfot 
népes küldöttség a Gaildorfi fúvósok 
képviselték nagy sikerrel. Gaildorfban ok-
tóber utolsó hétvégéjén került sor a jubi-
leumi rendezvényre, ahol a Ringlein tánc-
együttes volt a vendégfellépő. A Szüret és 
Borünnepen mindkét testvértelepülésünk 
képviseltette magát és első alkalommal a 
Ditrói Férfi Dalkör volt a vendégfellépő. 
A gaildorfiak a Falu disznótorán, mi pe-
dig a Gaildorfi lóvásáron vettünk részt a 
Székely Társulattal, továbbá egy delegá-
cióval a Ditrói falunapokon. Októberben 
vendégünk volt a Ditrói Színitársulat a 
„Juhászlegény” népi darabbal. Az előadás 
mindkét napján teltház előtt nagy sikert 
arattak. Ez az év a testvérvárosi kap-
csolataink vonatkozásában kiemelkedő 
volt. Külön kiemelem az I. Budakörnyéki 
Sörfesztivált Budakeszin, amit a BÖT te-
lepüléseivel közösen rendeztünk a német 
testvértelepüléseink közreműködésével. 
A sikeres, nagyszabású rendezvényt éven-
te szeretnénk megismételni.

A fejlesztések területén fontos fejle-

mény, hogy az évek óta kitartó előkészü-
leti és pályázati munka eredményeként 
a rég várt Budajenői új óvoda megva-
lósításához áprilisban elnyertünk 400 
millió forint pályázati forrást. Ezután 
indulhatott meg a részletes kiviteli tervek 
elkészítése és a közbeszerzési eljárás le-
bonyolítása. Ismerve az építőipar hiány-
kapacitását nem kis izgalommal vártuk 
az eredményeket. Végül lett eredményes 
pályázó a kivitelezésre. Budajenő eddi-
gi legnagyobb beruházása 662 millió 
forintba fog kerülni, amiből 262 millió 
forint a saját forrás. Évek óta 120-130 
millió forint önrészt görgetünk magunk 
előtt. Ez elegendő is lett volna, ha az épí-
tőipari árrobbanás nem következik be. A 
hiányzó rész központi önerő támogatá-
sából és hitelből kezelhető. Azonban, ha 
a kintlévőségeink nagy része behajtásra 
kerül – amire létszik esély – a hiányzó 
rész minimalizálható. Természetesen ez 
azt is jelenti, hogy jövőre olyan fejlesz-
téseket nem indítunk, amihez saját ön-

erő szükséges. A két osztályos iskola 
bővítést a Nemzeti Sportközpont köz-
beszereztette, sajnálatos módon a köz-
beszerzés eredménytelen lett, mivel a 
rendelkezésre álló 83 millió forint nem 
fedezte a legkedvezőbb ajánlattevő által 
benyújtott 132 millió forintos kivitelezé-
si ajánlatot. A fejlesztés nincs levéve a 
napirendről, egy nagyobb keret biztosí-
tásával tervezik megindítani az ismételt 
közbeszerzést. A 2015 óta folyó Mű-
emlék Magtár projekt a befejezéséhez 
közeleg. 2016-ban és 2017-ben átadtuk 
a földszinti kiállító- és rendezvény ter-
met, valamint az első emeleti szinten az 
ifjúsági- és zarándokszállást és a teljes 
lépcsőházat a lifttel. Felújítottuk a tető-
szerkezet héjalását, a második emelet és 
a padlástér teljes építészeti kialakítását. 
Jelenleg némi elmaradással a második 
emelet és a padlástér szinten kialakításra 
kerülő Kárpát-medencei nemzetiségek 
zarándok és kegyhelyeinek állandó ki-
állítása technikai és kiállítási szakanya-
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. 
OKTÓBER 25-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
BUDAJENŐI ÓVODA BESZÁMOLÓJA

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Budajenői Óvo-
da 2017/2018-as nevelési évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOL-
GÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
2019.01.01. és 2020.06.30. közötti idő-
szakra vonatkozóan hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést köt az eddigi 
szolgáltatóval, a Depónia Nonprofit Kft.-
vel, változatlan ürítési díj mellett, a követ-
kező szolgáltatási rend szerint:

• települési vegyes hulladék gyűj-
tése heti 1 alkalommal

• házhoz menő szelektív hulladék 
elszállítása minimum havi 1 alka-
lommal

• szelektív sziget ürítése
• házhoz menő üveggyűjtés ne-

gyedévente
• lomhulladék elszállítása a lakos-

ságtól évi 1 alkalommal, házhoz 
menő rendszerben

• zöldhulladék gyűjtése évi 10 al-
kalommal (2 alkalom fenyőgyűj-
tés, 2 alkalom korlátlan lombszál-
lítás, 6 alkalom matricával ellátott 
zöldhulladékos zsák elszállítása)

• lakossági elektronikai hulla-
dékgyűjtési akció lebonyolítása 
(egyeztetés alapján)

KÖZVILÁGÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Nagyon kedvező szerződést kötöttünk a 
Gomvill Kft-vel 2016. év decemberében, 
aki a településünk közvilágítás fejlesztési 
munkáit végezte és azóta az üzemeltetést 
is ellátja. Lényegesen kedvezőbb lett a 
közvilágítás üzemeltetése és az eltelt idő 
azt bizonyítja, hogy a szolgáltató egy kor-
rekt, megbízható cég. A közvilágítási üze-
meltetési szerződésünk december 31-én 
lejár, ezért szükséges meghosszabbítani. 
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy üzemel-
tetési szerződést köt Budajenő község 
területén közvilágítási berendezések aktív 
elemei üzemeltetésére, karbantartásá-
ra, káreseti és üzemzavari helyreállításá-
ra, valamint az önkormányzati tulajdonú 
közvilágítási berendezések passzív elemei 
karbantartására, káreseti és üzemzavari 
helyreállítására vonatkozó feladatok teljes 
körű ellátására a GOMVILL Kft-vel (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 175.).

A KÖZTERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRÉSZ 
NEVEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, VALA-
MINT A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL 
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A központi címregiszterről és a címkeze-
lésről szóló Korm. rendelet alapján a kül-
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Veszélyeztetés 
kutyával

Véleményem szerint a fenti cím mindent elárul 
az utcán kóborló kutyák ügyében újra és újra, 
elsősorban az interneten fellángoló parttalan 
vitákra adható válaszról. A szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény a következő magatartásokat minősíti így: 
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül 

bocsátja közterületre, vagy kóborolni 
hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, 
vagy vadászterületen - a vadászkutya és a 
triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú köz-
lekedési eszközön - segítő kutya kivételével 
- szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-el-
árusító üzletbe, közfürdő területére vagy 
játszótérre - segítő kutya kivételével - 

beengedi, illetve beviszi, szabálysértést 
követ el.”

A szabálysértés ügyében eljáró hatóság a Bu-
dakeszi Járási Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 
179..), de helyszíni bírságot szabhat ki a köz-
terület-felügyelő is, aki a jövőben ezt a témát 
kiemelten kezeli.
A kutya kóborlásáért és általa esetlegesen 
okozott balesetekért, károkért tehát kizá-
rólag a kutya tulajdonosa felelős, és nem 
vonható felelősségre a kutya áldozata vagy 
a kárt elszenvedett személy. 
Általánosan elfogadott tény az is, hogy egy 
jogszabály annyit ér, amennyi abból betar-
tatható, így nem állítható minden kóborló eb 
mellé egy hatósági személy vagy szemtanú, 
ezért a kutyatulajdonosoktól kérem, hogy 
jogkövető és felelős állattartóként járjanak el 
mind az állat megszerzésekor (így a fajta kivá-
lasztásakor is), mind pedig a tartása során!

dr. Kovács Dénes jegyző

SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYI  

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KÖZSÉGÜNK  

MINDEN LAKÓJÁNAK!  

 

Budajenő Község Önkormányzata 

gának gyűjtése és elrendezése folyik. 
Nagy lendületet vett a Magtár melletti 
tavas park megvalósításának a kivite-
lezése. Eddig a Gyermely Kert Kft. tartja 
a kivitelezési ütemet szakszerű kivitele-
zéssel. Szeretnénk, ha a nagyobb fagyok 
közeledtéig elkészülne. A fejlesztések 
befejezéséhez a Miniszterelnökség Egy-
házi és Nemzetiségi Államtitkársága a 
szükséges forrást biztosította. Tavaszra a 
Magtár minden tervezett funkciója teljes 
egészében meg fog valósulni. Reméljük a 
Zsámbéki-medence és a távolabbi régiók 
különleges, egyedi funkciójú, látogatott 
létesítménye lesz.

Végül olyan eseményekről szeretném 
Önöket tájékoztatni, ami már előre vetíti 
Budajenő épített örökségeinek kiemelt 
építészeti és funkcionális megítélését a 
múlt örökségeinek hiteles megőrzésé-
ben. A múlt évben befejezett Általános 
Iskola energetikai fejlesztés keretében 
felújított skót-bencés kastély nyílászá-
róinak felújítása kapcsán a szakmai zsűri 
a tervezőt, Csóka Balázs építészt Ved-
res György díjban részesítette. A siker-
hez nagyban hozzájárult Klaniczay Péter 

műemlék felügyelő, aki a tervezést és a 
kivitelezést történet hűen és igényesen 
felügyelte, továbbá a Perbál Ablak Kft., 
aki a kivitelezését nagy gondossággal és 
szakszerűen végezte. A még nem telje-
sen kész, de építészeti megjelenésében 
már végleges arculatot mutató műemlék 
Magtár szintén felkeltette országosan is 
az építész-műemlék elismert, szaktekin-
télyeinek figyelmét. Az októberi Év háza 
pályázaton a műemlék Magtár tervező-
jének a Magyar Építőművészek Szövet-
sége a történelem hűen felújított épü-
let különdíját adományozta. A tervező 
Csóka Balázs az Országházban vehette 
át ezért a munkájáért a Pro Architectura 
díj-at is. A Magtár jelenlegi formája és 
funkciójának megtalálása több, mint egy 
évtizedes többször átgondolt elképzelés 
eredménye. Nem lenne helyes, ha nem 
említeném meg azokat, akik eredeti ötle-
tei beépítésre kerültek a jelenlegi kép ki-
alakításában. Kuli László építész kalászos 
bejárati ajtója, Mátéffy Anna építész szá-
mos hasznos ötlete, valamint Klaniczay 
Péter műemlék felügyelő következetes, 
igényes ragaszkodása a korhűséghez. Já-

nosi János Ybl- és Pro Architectura díjas 
építész a tervező és az épület méltatása-
kor elmondta, ezek a hitelesen felújított 
régi épületek „egy történelmi tudat”-
ot építenek vissza úgy, hogy nem csak 
szakemberek, de a laikusok is gyönyör-
ködhetnek benne. Ezzel nem ért véget 
a felújított műemlék magtár elismerése. 
A Baumit Kft. által 2018-ban kiírt pályá-
zaton a műemlék Magtár és tervezője 
elnyerte a 2018 Év homlokzata 1 millió 
forintot érő díját, amit a tervező Csóka 
Balázs vett át a Várkert Bazárban rende-
zett díjátadó gálán. Én ugyanott átvettem 
a megrendelőt illető elismerő oklevelet. 
A kivitelezést végző helyi Maros 35 Bt. 
presztizs hozzáállásával szintén hozzájá-
rult az elismeréshez.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a 2018. 
év kiugróan eredményes volt az önkor-
mányzatunk és településünk számára. 
Olyan értékeket hoztunk létre, melyre 
mindannyian méltán lehetünk büszkék. A 
létrehozáson túl van egy fontosabb do-
log, az értékeink megbecsülése és meg-
óvása. Ez mindannyiunk kötelessége.

Budai István, polgármester

területi beépített ingatlanokat is fel kell 
tüntetnünk a címképzés során, vagyis 
házszámozni szükséges. Ennek végre-
hajtása érdekében a helyi rendeletünket 
módosítani szükséges, amit a Képviselő-
testület elfogadott.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. 
NOVEMBER 5-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
ÓVODA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KÖZBE-
SZERZÉSÉNEK ELBÍRÁLÁSA
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közbeszerzés lefoly-
tatásáról döntött a „Vállalkozási szerződés 
keretében a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 
kódú pályázat „Óvodaépítés Budajenőn” 
című projekt megvalósításához szükséges 
építési munkák kivitelezése” tárgyú építé-
si munkák kivitelezőjének kiválasztására. 
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság 
előterjesztésével, döntésével egyetértve 
megállapította, hogy a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás eredményes, a leg-
jobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot a tárgyi közbeszerzés tekinteté-
ben a KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 
45.) és EcoSaving Kft. (1184 Budapest, 
Aranyeső utca 8.) közös ajánlattevők tet-
ték. Az ajánlattevő által megajánlott ár 
az ajánlatkérő által eredetileg meghatá-
rozott fedezet mértékét meghaladja. A 
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 
eredményes lezárása érdekében úgy ha-
tároz, hogy a fedezet kiegészítésre kerül 
az ajánlattevő által megajánlott ár mérték-
ben. A forrás 400 millió forint központi tá-
mogatás és 262 millió forint önrész. A sa-
ját erő központi támogatáskiegészítésből, 
a végrehajtás alatt lévő behajtásokból és 
hitel forrásból vagy azok kombinációjából 
tevődik össze.

Téli igazgatási szünet 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budajenő Község Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 4/2018.(III.23.) önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint a 
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban a téli igazgatási szünet

2018. december 27. napjától - 2019. január 4. napjáig tart.
(Az első ügyfélfogadási nap 2018. január 7., hétfő)

Az érintett időszakban, a munkanapokon, a Hivatal ügyeletet tart, amely az iratok 
átvételét, továbbá az anyakönyv-vezetési feladatkörbe tartozó sürgős ügyek inté-
zését jelenti.

Önkormányzati Hivatal
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Jubileumi rendezvény Gaildorfban 
Frank Zimmermann polgármester meg-

hívására október utolsó hétvégéjén Bu-
dajenőről egy delegáció és a Ringlein tánc-
csoport utazott Gaildorfba a testvérvárosi 
kapcsolatok 25. évi jubileumi rendezvényé-
re. A delegáció tagjai voltak rajtam kívül 
Marton Krisztina képviselő, Bernáth Mi-
hályné megbízott óvodavezető helyettes, 
Gombos Sára tolmács, Herb József a német 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kompp 
György képviselő, Püspök István volt alpol-
gármester és képviselő, valamint dr. Kovács 
Dénes jegyző. A Ringlein tánccsoportot elkí-
sérte Heimattöne Kapelle sváb sramli zene-
kar. Az érkezés estéjén a teljes küldöttséget 
Zimmermann polgármester látta vendégül 
a Bräuhausba, ahol a vendéglátók részéről 
megjelent Gerhard Schick Budajenő dísz-
polgára és felesége Ilse, valamint számos 
ismerősünk, akik rendszeres résztvevői a 
testvérvárosi kapcsolatok programjainak. 
Másnap a jubileumi rendezvény délelőttjén 

közös kirándulást tettünk Stuttgartba, ahol 
meglátogattuk a TV tornyot, amiről cso-
dálatos látvány volt belátni a teljes várost. 
Ebéd és rövid városi séta után indultunk 
vissza Gaildorfba. Este 18 órakor kezdődött 
a jubileumi rendezvény a Limpurg házban. 
Az eseményen szinte minden ismerősünk 
megjelent, köztük Gerhard Schick és Lack 
Mihály (Miska bácsi) budajenő díszpolgárai 
és feleségeik. Továbbá mindenki, akiknek 
valamilyen budajenői kötődésük van. Frank 
Zimmermann polgármester és jómagam 
köszöntöttük a termet megtöltő vendé-
geket és kölcsönösen jelképes emléktár-
gyakat adtunk át egymásnak a 25 éves 
jubileumi évforduló emlékére. Mi átadtuk 
Király Pál erre az alkalomra készített, fából 
faragott pergamen képét a két település 
címerével, magyar népi motívumokkal dí-
szítve, s benne a 25-ös szám. A Gaildorfiak 
nagyon igényes, Gaildorf címerével ellátott 
zászlót adtak át részünkre. A rendezvény 
szervezését Günther Kubin alpolgármester 
és a városi zenekar tagjai látták el. Fellép-
tek nagy sikerrel a Ringlein tánccsoport és 
a Heimattöne Kapelle zenekar, valamint a 
Gaildorfi zumba táncosok. Az emlékezetes 
estét jó hangulatú táncmulatság zárta. Va-

sárnap délelőtt Günther Kubin kíséretében 
részt vettünk a Tommy atya által celebrált 
szentmisén. A mise után a katolikus egyház 
rendezvénytermében fogyasztottuk el az 
ünnepi ebédet. Ebéd után számos gaildorfi 
társaságában a temetőben közösen meg-
koszorúztuk az egyház és az önkormányzat 
által felújított kitelepítettek emlékkereszt-
jét. A koszorúzás után a Schiller parkban 
Frank Zimmermann polgármesterrel közö-
sen elültettük a Budajenőről vitt emlékfát 
(hárs) a teljes küldöttség és a megjelent 
Gaildorfiak jelenlétében. Vasárnap este 19 
órától részt vettünk a Városi fúvósok őszi 
koncertjén. Először a fiatal zenészek játé-
kában gyönyörködhettünk, majd a felnőtt 
zenekar káprázatos koncertje adott szá-
munkra mélyreható élményt. Az utolsó 
számként a „Kis magyar rapszódiát” Alfred 
Bösendorfer-től adták elő tiszteletünkre 
fergeteges sikerrel, meghálálva a jubileumi 
rendezvényen, a Budajenői Falunap és Bú-
csún szerzett élményeiket.

Hétfőn reggel búcsúztunk el vendég-
látóinktól megköszönve az átlagon felüli 
gondoskodásukat és az élményeket, ame-
lyekre hosszú ideig emlékezni fogunk.

Budai István, polgármester
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ADVENTI 
GYERTYA-
GYÚJTÁS

Gyújtsunk 
közösen gyertyát 

advent 
2. vasárnapján!

Köszöntőt mond 
Budai István 

polgármester, 
az adventi koszorút 

Gábor atya áldja meg 
2018. december 9-én, 

vasárnap, 15:00 órakor 
az Általános Iskola 

Tornatermében.

Fellépnek:
Budajenői Óvoda 
nagycsoportosai

Általános Iskola tanulói
Budajenői Német 

Hagyományőrző Dalkör
Táti Férfikórus

 
Szeretettel várjuk Önöket!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Erdőismereti 

foglalkozás
Erdőismereti foglalkozás címmel egyedi, környezeti-

környezetvédelmi kiránduláson vett részt a 6. a osztály 
a Budai-hegységben október 3-án. A foglalkozás helyszí-
ne a Gyermekvasút és környéke. Szakmai tartalmát Aradi 
Alice, földrajztanár-erdőpedagógus végzettségű foglal-
kozásvezető biztosította. 

„Mikor megérkeztünk az erdőbe Hűvösvölgyből indulva 
sétát tettünk a Nagy-Hárs-hegyen. Menet közben meg-
ismerkedtünk az erdő élővilágával és az ökológiai ösz-
szefüggésekkel. Sok érdekes és új dolgot tudtunk meg a 

növényekről, állatokról. Ezt követően felszálltunk a Gyer-
mekvasút laborkocsijára, mellyel a Széchényi – hegy állo-
másig utaztunk. Utazás közben a laborkocsiban 4 fős cso-
portokban interaktív módon feladatokat oldottunk meg. 
A feladatok között szerepelt növényhatározás, madarak 
azonosítása, állatnyomok felismerése, illatok és hangok 
felismerése, gyógynövények hatásának meghatározása és 
még sok minden más. Mindenki jól érezte magát a foglal-
kozás közben. Élvezetes, élményekkel teli nap volt a ter-
mészetben.”

Szabó Veronika 6. a osztály

A Csoki-
birodalom

Október 12-én a 4. évfolyam Magyarország legelső 
csokoládégyárában tett látogatást. A Bonbonetti 

látogatóközpont időutazása elkalauzolt bennünket a 
kakaóbab hazájától, az esőserdőtől egészen a tibi cso-
ki gyártásáig. Egy „hajóra szállva” ismertterjesztő film 
segítségével végig kísértük a kakaóbab útját, majd a la-
borok világába tekinthettünk be, ahol a csokoládék ösz-
szetételét megalkották. Játékos módon megfejthették a 
gyerekek a Bonbonetti csokoládé három titkos összete-
vőjét is. Ezzel megszerezték a lehetőséget, hogy a higié-
niai szabályoknak megfelelő öltözetben beléphessünk a 
csokibirodalomba. Láthattuk a tibi csoki, a Cherry Queen 
konyakmeggy, és a Bonbonetti szaloncukrok gyártásának 
ill., csomagolásának folyamatát miközben kóstolhattunk 
is a finom édességből, melynek gyártását már nyáron 
megkezdik, hogy az ünnepekre a megfelelő mennyiséget 
le tudják gyártani. Mindezek mellett itt készül a közked-
velt Franciadrazsé és Dunakavics is, melyből a látogatás 
végén kóstolót is kaptunk csokoládé kíséretében. Ezt az 
édes kalandot kicsiknek és nagyoknak szeretettel ajánljuk!

Horváth Szilvia

Ünnepi 
megemlékezés 

Budajenőn
Ebben az évben is megemlékeztünk Budajenőn az 1956-

os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A ren-
dezvény a himnuszt követően Budai István polgármester 
ünnepi beszédével kezdődött, melyben 
kiemelte, hogy mi magyarok legyünk büsz-
kék történelmünkre, amit családi örök-
ségként adunk át utódainknak. Az 56-os 
barikád két oldalán harcolók közül csak 
azoknak az emléke marad fenn, akik a fris-
sen szerzett szabadságunkért harcoltak és 
nem kímélték saját életüket sem. Ők a mi 
hőseink, akikre örökké emlékezni fogunk. 
A képviselő-testület a nemzeti ünnep al-
kalmából Budajenőért kitüntetést adomá-
nyozott példaértékű közösségi munkájáért 
Farkasinszki Ferencné részére, melyet az 
ünnepi beszédet követően a polgármester adott át. Ica 
néni hosszú ideje tartja össze a helyi kézműves asszonyok 
klubját. Az itt készült remekművekből már több ízben lát-
hattunk színvonalas kiállítást. Többek között az idei Szüret 
és Borünnepen a Magtárban a Pest megyei Értéktár ván-
dorkiállításával közösen megrendezett nagysikerű alko-
tásaikat. A kitüntetés átadását idén a Budajenői Általános 
Iskola 6. a osztályos tanulóinak ünnepi műsora követte, 
amely a korábbi évekhez hasonlóan rendkívül színvona-
las volt. A műsor végén a jelenlévők állva tapsolták meg a 
nagyszerű előadást. Köszönjük a diákok és felkészítő taná-
ruk Papp Katalin színvonalas munkáját. Az ünnepi műsor 
után a megemlékezés az Emlékparkban folytatódott, ahol 
az Önkormányzat, a Budajenői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Budajenői Általános Iskola, a Budajenői Óvoda, 
valamint a civil szervezetek (Budajenő-Telki Székely Társu-
lat, Ringlein Tánccsoport, Pro Budajenő Egyesület, Budaje-
női Nőklub valamint a Dombtető Lakóegyesület) képviselői 
a hagyományoknak megfelelően elhelyezték az emlékezés 
koszorúit. A megemlékezés a koszorúzást követően a Szent 
Péter és Szent Pál templomban Harkai Gábor atya ünnepi 
szentmiséjével zárult.



Gyöngyösön 
jártunk

Október 11-én tanulmányi kirándulásra indult a két 
2. osztály. Csodálatos napsütéses időben érkeztünk 

Gyöngyösre, a Mátra Múzeumba. A múzeumnak az Orczy 
kastély felújított épülete és gyönyörű, gondozott parkja 
ad otthont. Jelképe a Magyarországon található egyetlen, 
valódi mamutcsontváza, amit érkezésünkkor rögtön meg 
is néztünk. Az ország második legnagyobb természettu-
dományi kiállítását tekinthettük meg, ahol idegenveze-
tőnk segítségével sok érdekes információt tudhattunk 
meg az erdő különböző szintjein élő életközösségekről. 
A kiállítás végén a pálmaházban élő állatokkal is találkoz-
hattunk, sőt még ajándékba is kaptunk néhány ördögsás-
kát. Tartalmas, szép kirándulás volt, melyet másoknak is 
szeretettel ajánlunk.
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Fordított cserekapcsolat 
- GAILFORF-BUDAJENŐ

Idén az időjárásra való tekintettel meg-
fordítottuk a cserekapcsolatot, és a 

gaildorfi diákok jöttek október 14-20-ig 
Budajenőre. Az időjárás igen kegyes volt, 
minden nap csodálatos időben kirándul-
hattunk. Vasárnap késő délután érkeztek 
meg a diákok, és foglalták el szállásukat 
a fogadó családjaiknál. Hétfő délelőtt 
a közkedvelt tűzzománc foglalkozáson 
szebbnél-szebb nyakláncokat készítettek, 
miután Budai István Polgármester Úr kö-
szöntötte őket. Délután Felcsúton jártuk 
be a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
miát, és a Vál-völgyi kisvasúttal tettünk 
egy órás kört. Kedden az egész napot 
Szentendrén a Skanzenben töltöttük. 
Egy isteni pékséglátogatás után mi ma-
gunk is elkészítettük saját kis cipónkat, 
amit a gyerekek javarészt már a délután 
folyamán elfogyasztottak. A helyi ebédet 
követően népi játékokkal ismerkedtünk 
meg, és minden jót kipróbáltunk, miköz-
ben nagyokat derültünk, és mókáztunk. A 
szabadidőben bejártunk egy-két tájegy-
séget, karkötőt fontunk és gyertyát ön-
töttünk. Remek és élményekkel teli nap 
volt. A szerdai napon Tihanyba látogat-
tunk el. Először a Levendula ház interaktív 
kiállítását néztük meg, majd két csoport-
ban készítettünk levendulás szappant, 
amint a gyerekek haza is vihettek maguk-
nak emlékül. A program lezárásaként egy 
nagyon érdekes, ismeretterjesztő filmet 
néztünk végig a levenduláról. Nagyon 
szép, napos őszi időnk volt, így a finom 
ebédünket egy étterem kerthelyiségében 
fogyaszthattuk el. Közösen megnéztük 
a Tihanyi Bencés Apátságot és gyönyör-
ködtünk a balatoni panorámában. Ha-
zafelé még útba ejtettük Balatonfűzfőt, 
ahol a nyári bob pályát vettük birtokba. 
Mindenki nagyon élvezte a tartalmas és 
izgalmas kirándulást. Csütörtökön Bu-
dapestre utaztunk, ahol a Parlament 
épületén kalauzoltak minket végig. Előt-
te bementünk a Szent István Bazilikába, 
melynek Panoráma Kilátójába több mint 

300 lépcsőn másztunk fel. Megérte, mert 
Budapest gyönyörű látképe fogadott 
minket. Ezután gyalog elsétáltunk a Sza-
badság téren keresztül a Kossuth térig. A 
kultúra után jöhetett egy kis szórakozás, 
ami nem maradhat ki a programunk-
ból. A vásárlás a Mammutban. A diákok 
csoportokban elengedve megebédel-
tek, majd nyakukba vették az üzleteket, 
és apró ajándékokkal, csecsebecsékkel 
tértek vissza a nap végén. A hét meg-
koronázásaként egy kis lazításra invitál-
tuk a csoportot. A budapesti Aquaworld 
élményfürdőbe látogattunk el, ahol a 
gyerekek kedvükre lubickolhattak, csúsz-
dázhattak, játszhattak és pihenhettek is. 
A nap és a hét lezárásaként pedig dél-
után összegyűltünk a Magtárban, ahol a 
szokásos búcsúestünket tartottuk meg. 
A szülők nagyon finom paprikás krump-
lival készültek nekünk. A német gyerekek 
énekkel, zongoradarabokkal készültek, a 
magyar gyerekek népdalokat énekeltek 
és gitáron, fuvolán, valamint zongorán 
játszottak a vendégeknek. Köszönetet 
mondtunk Budai István polgármester 
úrnak, aki ismét nagylelkűen támogat-
ta az egész cserekapcsolatot. Nagyon jó 
hangulatban telt az egész este. A diákok 
egész héten át szorgalmasan vezették a 
naplójukat, minden napról beszámoltak 
benne, és az újonnan tanult szavakat is 
lejegyzetelték. Ebben a partnerük volt 
a segítségükre. Remélem mindenkinek 
élménydús, hasznos, eredményes, és fe-
lejthetetlen volt ez az egy hét.

ÍME EGY KIS SZEMEZGETÉS A GYEREKEK 
ÍRÁSAIBÓL:

Világ 
Gyalogló Nap az 

1. b osztállyal
Beneveztünk a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirde-

tett Világ Gyalogló Napra, amelyet október 12-én tartottuk meg, 
17 gyermekkel és két pedagógussal. A rendezvénysorozat célja, 
hogy a gyaloglás rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet az egész-
ség megtartására, illetve közösségi programként is remek időtöltés. 
Már reggel nagy izgalommal hozták a gyerekek a túra hátizsákot, kis 
elemózsiával, itókával. Az első órán már találós kérdésekkel, mon-
dókákkal ráhangolódtunk az őszi erdő, termések megismeréséhez, 
felismeréséhez (dió, mogyoró, galagonya, som, csipkebogyó, makk, 
toboz). Az osztálynak bemutattuk a tá-
jolót, és tájfutó térképekkel ismerkedtek! 
9 órakor indultunk az iskolából a 6 km-
es gyalogtúrára. Az első megálló a XIX. 
század elején épült Telki apátság egy-
kori uradalmi majorságának egyetlen 
megmaradt épülete volt, a Magtár. Ma 
már koncert, kiállító teremként, illetve if-
júsági és zarándok szállásként működik. 
Következő nevezetesség a régi temető, 
XIX. századi német temető a kálvária 
úttal. A budajenői régi temető keresz-
tet 1795-ben állították. Kegyeleti park 
van körülötte, ahová főként szerzetese-
ket temettek. A gyerekek keresgették a 
sírokon található évszámokat, neveket, 
a legrégebbi sír ezen a helyen 1787-es 
volt. Ezután a dombtetőn a XII. század-
beli Árpádkori Kálváriatemplomot, Szent 
Mihály Kápolnát tekintettük meg. A régi 
település a kápolnahegyi kis templom 
környékén és a közelében lévő völgyben 
lehetett. Innen gyönyörű kilátás volt a 
medencére és a szőlősre. Be is mentünk 
az épületbe és megtekintettük a régi fali 
(Szent Erzsébet és édesapja II. András) 
kőfaragványokat. Beszélgettünk Szent 
Erzsébet csoda téteményeiről. A gyere-
keknek leginkább az tetszett, hogy a karzatra is felmehettek. A sző-
lőtőkék mellet mentünk az erdőbe, ahol különböző fák terméseit, le-
veleit gyűjtöttük és persze egy tisztásnál a magunkkal vitt elemózsiát 
is elfogyasztottuk. Nálunk volt a madár és termés fürkész könyv, és 
kézről kézre adva mindenki kereshetett, beazonosíthatott belőle ál-
latokat, növényeket. A tájolóval pedig mindig beállítottuk magunkat 
észak felé és megkerestük a többi égtájat is. Megtaláltuk a 250 éves 
Tölgyfát, amelyet a gyerekek nagy élvezettel álltak körbe, és megcso-
dáltuk hatalmasságát! Az erdőből kiérve a mellettünk lévő Telki tele-
pülésen keresztül vezetett az utunk újra műemlék iskolánkba, a skót 
bencés apátság épületébe, amely a XVIII. században épült. Gyönyörű 
napsütéses meleg időben sikerült ezt a napot eltöltenünk, és jól elfá-
radva, de tartalmasan megéltük, átéltük a kirándulás minden percét!
„Ismerd meg lakóhelyed gyaloglással, kirándulj a természetben a 
szürke hétköznapok után!”

Dalosné Kovács Györgyi

„Érdekes volt, hogy egy idegen beköltözött 
hozzánk. Muszáj volt megszólalnom németül, 
mert ő nem tudott magyarul. Belejöttem és ez 
jó volt.”

Heitler Balázs 6.b

„Én már tavaly ősszel részt vettem a program-
ban, Brani pedig ugyanolyan jól érezte magát 
nálunk, mint én náluk, így nem volt kérdés, 
hogy folytatjuk a programot. Üzeneteket váltot-
tunk, tartottuk a kapcsolatot, és nyáron, útban 
a nyaralásból hazafelé az egész család megláto-
gatott minket. A beszéd egyre folyamatosabban 
megy, most már bátran megszólalok, és nem 
zavar, hogy hibásan beszélek, ha megértik. 
Szerintem azért jó ez a cserekapcsolat, mert 
változatos programokon tudunk részt venni, 
észrevétlenül sokkal többet tanulunk, mintha a 
könyvből magolnánk az anyagot.”

Sárdi Tamás 7.o

Bár az első mondatok kissé akadozva hagyták 
el a szám, vendégünk segítőkészségét látván 
kétségeim egy pillanat alatt elillantak. Menni 
fog ez! Úgy érzem, ez idő alatt sokat fejlődött 
a szókincsem és a kiejtésem is. Újdonsült barát-
nőm is megdicsért érte.

Kováts Anna Zsófia 6/a

Rengeteg új szót és kifejezést tanultunk, és 
használtuk egész nap a német nyelvet, reggeltől 
estig. Ez egy olyan lehetőség, ami a támoga-
tóknak köszönhetően nem ró nagy terhet a 
szülőkre, igazából olyan volt, mintha eggyel 
több testvérem lett volna. Sőt, a szüleim és a 
testvéreim is sokat tanultak a hét során, fel-
eleveníthették és gyakorolhatták a német tu-
dásukat. Szinte észrevétlenül tanultunk, hiszen 
együtt ettünk, kirándultunk, játszottunk egész 
nap, mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, így 
sokkal könnyebben megy. 

Sugár Balázs 6.a

Rájöttem, hogy a német, amit csak eddig csak 
tantárgyként tanultam, mennyire hasznos 
nekem. Minden nap egyre jobban akartam 
németül beszélni, egyre többet tudni. Rengeteg 
kifejezést tanultam és az igazi német kiejtést is 
szokta a fülem. Nem okozott bennem szoron-
gást, ha Heni kijavította a hibáimat, egészen 
más így tanulni. A számunkra szervezett progra-
mok látványosak és élvezetesek voltak. Örülök, 
hogy részt vehettem rajtuk!

Orbán Ágota 6.a

Esténként a húsz új szó összegyűjtése közben 
rengeteget nevettünk, főleg, amikor vicces je-
lentésű szavakat, kifejezéseket olvastam fel neki 
betűrendben a szótárból.

Szabó Veronika 6.a

Mindenkinek ajánlom a csereprogramot, a közös 
élmények, barátságok kialakulása, és a német 
nyelv játékos megtanulása miatt is! Köszönöm 
az iskolának, tanárainknak és a szülőknek is a 
lehetőséget! 

Dávid Ádám 6.b 

„Nekem azért tetszett és azért ajánlom minden-
kinek, mert egyrészt a nyelv tudásomat fejlesz-
tette másrészt, hogy ezáltal megismerhetek egy 
új családot és települést. Egy csomót tanultunk 
németül, olyasmit is amit órákon nem haszná-
lunk, és sok új szó eszembe jutott a program 
során. Köszönöm Orsi néninek, Dia néninek és 
akik támogatják ezt az egészet!”

Demmiány Júlia 6.b
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Megemlékezés az 1956-os 
forradalomról és szabadságharcról

„Ezerhétszázhárom,nyolcszáznegyvennyolc és ötvenhat: egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen…” 
(Faludy György)

1956-ban a magyar nép szembeszállt 
a kommunizmus világhatalmával, s 

újra megmutatta, hogy magára hagyot-
tan is képes a szabadság eszméjéért 
küzdeni. Sokan önfeláldozóan életüket 
adták eszméikért: voltak akik a harcban 
estek el, voltak, akik a forradalom utáni 
megtorlásokban vesztették el életüket. 
De mindannyian egy emberhez méltó 
életért, az alapvető szabadságjogokért, 
a demokráciáért áldozták életüket. 1956. 
október 23-án kezdődött a forradalom 
a budapesti diákok békés tüntetésé-
vel, és a fegyveres felkelők ellenállásá-
nak a felmorzsolódásával fejeződött be 
november 11-én. Mindössze húsz nap! 
Visszhangja megrengette a sztálinista 
diktatúra hatalmát, a világ szívébe zárta 
a maroknyi nép tiszta szabadságharcát. 

Izgatottan készültünk gyermekeink-
kel, a 6. a-sokkal együtt, mi szülők is, az 
október 23-i műsorra. Izgultunk, mert 
nemcsak az iskolában adták elő, hanem 
a hagyományokhoz híven a községi ün-
nepségen is. Az aprólékos előkészüle-
tek, a kézbe kapott szövegek és versek 
alapján nyilvánvaló volt, hogy tartalmas, 
az esemény komolyságának megfelelő 
előadás készül. Izgatottan vártuk, hogy 
a 12 éves gyermekek fel tudnak-e majd 
nőni a feladathoz, át tudják-e majd adni 
a mondanivalót. Mi, szülők segítségkép-
pen otthon is sokat beszélgettünk velük 
a korabeli eseményekről, az esetlegesen 
az egyes családokat érintő történésekről. 
Ők hetekkel előtte elkezdték tanulni a 
szerepüket, mi pedig igyekeztünk a jel-
mezek és a kellékek beszerzésében, ke-
resésében segítséget nyújtani. Előkerül-
tek a régi bőr- és ballonkabátok, svájci 
sapkák, a nagypapa kalapja és siltes sap-
kája, kendők, fegyverek, korabeli játék 
és rádió. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy sikerült a kor hangulatát a színpad-
ra varázsolni.

Nem hagyományos értelemben vett 
ünnepi műsort láthattunk, hanem egy 
igazi előadást, amelynek rendezője, a 
gyerekek felkészítője osztályfőnökük, 
Papp Katalin volt. A díszletek elkészí-
tésében Dr. Zelnikné Malinák Erzsébet 
volt segítségére. Gyermekeink értve és 
érezve az ünnep komolyságát adták elő 

a darabot, mindenkinek az egyéniségé-
hez illő szerep jutott. A mozgalmas elő-
adást nagyszerűen megválasztott zenei 
elemek, versek, jelenetek és összekötő 
szövegek színesítették. Ennek köszönhe-
tően az iskola apraja-nagyja is jól tudta 
követni a színpadon zajló eseményeket, 
sokszor meghatódva, sőt az ünnepségen 
részt vevő gaildorfi német cserediákok is 
értették azt.

Kedden, a községi ünnepségen Budai 
István polgármester úr elgondolkodtató 
és megható ünnepi beszéde után kö-
vetkezett az iskolások műsora. A gyere-
kek ismét hatalmas sikert arattak, köny-
nyeket csaltak a meghatódott polgárok 
és a büszke szülők szemébe, akik, mint 
pénteken az iskolatársak, szintén felállva, 
tapsviharral hálálták meg a diákok mű-
sorát. Gyermekeink csillogó szemét látva 
biztosak vagyunk benne, hogy ez szá-
mukra is örök emlék marad.

Köszönjük ezt az élményt, Kati néni 
lelkes és áldozatos munkáját, amellyel ez 
az ünnep nemcsak tágabb közösségünk 
összetartozását erősítette és fejezte ki, 
hanem az osztályunkét is. Köszönjük 
Budai István polgármester úr nagylelkű 
támogatását, mert egy tanulmányi kirán-
dulással jutalmazta gyermekeinket. 

GYERMEKEINK VALLOMÁSAI:

„Olyan jó volt a színpadról 
lelépve látni a meghatott arco-
kat, büszkén hallgatni a tapsot! 
Nagyon jó volt ezt előadni, 
élvezte az egész osztály. Most 
már megértettük, miért emlé-
kezünk meg az 1956-os hő-
sökről, akik sokat szenvedtek 
értünk és a szabadságért.”

„Annak örültem legjobban, 
hogy sikerült egy olyan meg-
emlékezést tartanunk, hogy 
volt olyan elsős kisgyerek is, 
aki megértette és otthon az 
egész történetet elmesélte.”

„Kati néni és az összes gyerek 
nagyon komolyan vette a fel-
készülést, mindannyian átérez-
tük a feladat súlyát. Talán ezért 
is sikerült olyan jól az előadás, 
mindenki hibátlanul és átélés-
sel adta elő a szerepét. Büszke 
vagyok az osztály és Kati néni 
teljesítményére is.”

„Nagyon élvezetes volt csinálni 
ezt a műsort. Szokták mondani, 
hogy nem a cél a fontos, ha-
nem az odavezető út. De itt a 
műsor volt a csúcspont!”

A 6.a-s szülők közössége nevében:
Sugár Szilvia, Dr. Balogh Orsolya

Bolyai Matematika 
Csapatverseny

A csokitúra után október 12-én délután Telkiben került 
megrendezésre az idei Bolyai Matematika Csapatver-

seny megyei/körzeti írásbeli fordulója, melyen a hagyo-
mányoknak megfelelően iskolánk is képviseltette magát. 

A 120 induló csapatból 
iskolánk több résztvevője 
is szép eredményt ért el. 
A legjobb teljesítményét 
a 4.a osztály „Számki-
rályok” csapata érte el 
László Krisztián, Schmidt 
Levente, Tamás Ágoston 
Leó és Várkonyi Tamás 
részvételével. Ők meg-
hívót kaptak felkészítő 

tanárukkal, Horváth Szilviával együtt Budaörsre, ahol ki-
hirdették a pontos eredményt, mely szerint a csapat 4 he-
lyezést érte el. Gratulálunk!

Őszi TIRITARKA 
TÁBOR

A nyári tábor sikere után ősszel is megszerveztük a 3 
napos folytatást táborunkban. A helyszín változatla-

nul a Hagyományőrzők Háza volt, mely biztosítását ez-
úton is köszönjük Budai István polgármesternek. A három 
napban megint rengeteg élményben volt részük a gyere-
keknek. Az első napon Halloween függődíszeket készítet-
tünk, utána a játszótéren vártuk meg az ebédet. Délután 

Telkin keresztül az erdőn át tettünk egy nagy kört Buda-
jenő Szőlődombig. A gyerekek jól kifáradtak, de nagyon 
élvezték. Kedden édes programon voltunk. A Bonbonetti 
Csokigyár Csokitúráján voltunk, ahol kóstolót és ajándé-
kokat is kaptunk. Megismerkedtünk a kakaóbab útjával 
a csokiig, és benézhettünk a csokiüzembe is. A Kopaszi-
gáton kagylókat, kavicsokat, csigákat gyűjtöttünk a Duna-
parton, és a játszótéren kitombolhatták magukat a gye-
rekek. A záró napon bebuszoztunk a Gyermekvasúthoz. 
A Széchenyi-hegyen kipróbáltuk a játszótereket, majd le-
sétáltunk egészen Csillebércig. Ebéd után visszavonatoz-
tunk a Szépjuhászné megállóig. Végül a csokigyárba ké-
szítettek rajzokat a gyerekek, melyeket postán eljuttatunk 
hozzájuk. Az óvoda konyhán dolgozóinak, és Boginak 
köszönjük a jól tartást; finom, és bőséges volt. Reméljük, 
mindenki olyan remekül érezte magát, mint mi. Folytatás 
következik. 

Pappné Polacsek Orsolya

Nyelvparádé 
idén is!

Hasonlóan az elmúlt évhez idén is ellátogattunk a 
Nyelvparádéra. A rendezvénynek a Millenáris adott 

helyet immáron 19. alkalommal. Bátran kérdezhettünk 
és hasznos információkkal szolgáltak magyar és külföldi 
nyelviskolák, nyelvvizsgaközpontok, nyelvkönyvkiadók 
és –forgalmazók, szoftverfejlesztők és –kiadók, külföldi 
képviseletek, egyéb nyelvtanulással és nyelvoktatással 
kapcsolatos cégek. Tesztelhettük nyelvtudásunkat, kipró-
bálhattuk magunkat egy próba nyelvvizsgán is. A beszer-
zett anyagok, prospektusok alapján könnyebben tudunk 
döntést hozni, milyen nyelveket lehet a középiskolákban 
választani, hol lehet nyelvvizsgát tenni és milyen lehető-
ségek vannak a külföldi nyelvtanulásra. Minden pályavá-
lasztás előtt álló diáknak érdemes egyszer ellátogatni erre 
a programra! Általános Iskola Budajenő, 7-8. osztály
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és a BUDAJENŐI 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 
szervezésében 

 
 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 

december 4. 
7:00-20:00 között 

Helyszín: 
Patak utcai parkoló 

HŰTŐSZEKRÉNY CSAK MOTORRAL 

Ki lakik a 
dióhéjban?

Csoóri Sándor: 

DIÓBÉL BÁCSI
Ki lakik a dióhéjban?
Nem lakik ott bárki, 
Csak Dióbél bácsi. 
Ha rácsapsz a dióhéjra,
Kinyílik a csontkapuja. 
és cammogva elő mászik 
Vén Dióbél bácsi. 
Csak a szádat tátsd ki!

Minden évben elérkezik az az időszak, mikor a dió játssza 
óvodánkban a főszerepet. A dió, mely számos hasz-

nos tulajdonságán kívül a magyar kultúra és hagyomány 
szerves részévé vált. Dió hetünk minden napján más és 
más tevékenységen keresztül ismerkedtek a gyerekek ezzel 
a különleges csonthéjas terméssel. Hétfő a dióval végzett 
ügyességi játékok napja volt az udvaron. Kedden diós sü-
tik és diós gyümölcssaláta készült a csoportokban. Szerdán 
szebbnél szebb dióból megálmodott tárgyak kerültek ki a 
gyerekek kezei közül. Csütörtökön a Palinta társulat, Ma-
zsola király című zenés műsorát láthattuk. Pénteken a séta 
és a dió gyűjtése kapta a főszerepet. Mindeközben a cso-
portok diós daloktól és versektől voltak hangosak. A leg-
fontosabbnak mégis azt érezzük, hogy a közösen végzett 

tevékenykedések, mó-
kázások, ismét lehető-
séget teremtettek arra, 
hogy hagyományaink 
tudatos életben tartá-
sa, megélése mellett, az 
összetartozás élményét, 
érzését is tovább mé-
lyíthettük.

Bernáth Mihályné óvodapeda-

„Tök jó hét” az 
óvodában!

Sütőben a tökmag, 
befűtöttünk tegnap. 
Ripeg – ropog, zeng a nád, 
szél süvíti víg dalát 
Ég öt éjjel, öt nap, 
odasül a tökmag!

/népköltés/

Tök hetünkön, minden erről a változatos formában elő-
forduló és nagyon értékes zöldségfélénkről szólt. Meg-

vizsgáltuk, megszámláltuk, összehasonlítottuk a különbö-
ző, szülők segítségével összegyűjtött tököt. Lámpásokat 
faragtunk belőlük, hogy aztán megtapasztaljuk, milyen 
finom illata van, ha mécsest gyújtunk a közepében. A tök-
baba kivágott szemén, száján átszűrődő mécses fényével 
varázsoltunk őszi hangulatot a csoportszobákba. Össze-
gyűjtöttük a tökkel kapcsolatos verseket, dalokat, meséket 
és ezeket mondogattuk barkácsolás, festés közben, mesél-
tük elalvás előtt. A sütőtököt megsütve, püré formájában 
süteménybe keverve, a konyhás néniknek köszönhetően 
főzelékként, bátrabbak pedig nyersen is megízlelhették. 
Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy ez egy igazán 
„TÖK JÓ” hét volt!

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Tanulmányi 
kirándulás

Október 18-án a 4.b osztály egy tanul-
mányi kirándulásra indult. Zsámbékra 

látogattunk el a Nyakas-hegy Szent Norbert 
tanösvényre. Csodálatos helyeken jártunk 
még ha az csak egy erdei út, tisztás, vagy 

éppen egy „hullámos” talajú, fenyves erdő-
rész volt is. A gyerekek leveleket és egyéb 
terméseket gyűjtöttek, és a meglepően kel-
lemes kora őszi időben megcsodálhatták 
az ősz minden csodáját a természetben. A 
„hullámerdőben” egy kis kincskeresés várt 
minket, ugyanis ennek a programnak a há-
zigazdája az egyik kislány az osztályból (Ve-
csernyés Nóra) és édesanyja, elrejtettek két 
tárgyat, amire rá kellett bukkanni a többiek-
nek. Az egyik tárgy az osztályunkhoz híven 
egy halacska alakú fatányér volt, a másik 
pedig egy Nóra által hajtogatott drótvirág. 
A fiúk önmagukhoz híven elrohantak a sza-
badság érzésével az erdőrész másik végé-
hez, miközben a lányok teljes nyugalommal 
megtalálták a két kincset. Mindezek után 
egy izgalmas számháború következett, amit 
mindig nagyon élveznek a gyerekek. Már 
visszafele haladva egy nagy meglepetés 
is ért minket, óriási komondorokkal talál-
koztunk. Szelíd óriások voltak, a gyerekek 
odavoltak értük. A gazdákkal beszélgetve 
kiderült, hogy ott, Zsámbékon élnek és ko-
mondorokat mentenek és tenyésztenek. Ál-
lítják, hogy a magyar komondor „A kutyák 
királya”. A hosszú, fárasztó, de annál szebb 
túránk végén a házigazdák vendégszere-
tetét élveztük saját otthonukban. Nagyon 
sok mindennel készültek a fogadásunkra: 
kis szendvicsek és zöldségek, ha éhesek 
lennénk (és voltunk!), üdítő, ha szomjasak 
lennénk (és voltunk!), 3 féle mini muffin, 
ha desszertre vágynánk (vágytunk!), és rá-
adásnak birsalmasajt, ha valami különlege-
set is kóstolnánk (meg is ettük mind!). Egy 
fantasztikus délelőttöt töltöttünk el együtt 
a Nyakason, emlékezetes élményekkel telve 
érkeztünk vissza az iskolába.

Krizsák Zsóka

Német módszertani 
továbbképzés 

Budajenőn

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ Nemzetiségi általános iskolák számá-
ra 1 napos továbbképzést szervezett iskolánkban. A módszertani továbbképzést 

Zircher Zita tanító, mesterpedagógus szaktanácsadó tartotta. A szakmai továbbkép-
zés témája a nyelvi órák színesítése játékokkal, játszva tanulással. A bevezető gondo-
latok után részletes szemléltető gyakorlatokon keresztül sajátították el a résztvevők a 
játékos nyelvtanítás alappilléreit. 

A továbbképzésen mintegy 26 pedagógus vett részt az ország minden tájáról. Az 
élménydús, tapasztalatokban gazdag továbbképzés végén az előadónő megosztotta 
a résztvevőkkel az általa évek óta sikeresen alkalmazott és bevált játékos pedagógiai 
szemléltető anyagokat.
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November, 
Márton 
napján…

„Novemberben, Márton napján,
 liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.”

/népköltés/

Minden ünnepnek megvan a maga 
szimbóluma. A november 11-re eső 

Márton-nap középpontjában az újbor 
mellett a libák álnak. A falusi gyerekek 
számos helyen, hagyományőrző libaker-
getésen futtatták meg a szárnyasokat. Az 
apukák megkóstolták az újbort, az anyu-
kák pedig libát sütöttek vacsorára. Igaz 
nem így, de minden évben nagy izgalom-
mal várjuk óvodánkban ezt a jeles napot. 

A gyerekek életkorának megfelelően 
beszélgetünk az ünnephez kapcsolódó 
szokásokról, annak történetéről. Lámpá-
sokat készítünk, verseket, dalokat tanu-
lunk, sütit sütünk. Ebben az évben sem 
volt ez másképp. Minden csoportban 
nagy volt a sürgés-forgás. 

Állatok 
világnapja 

OKTÓBER 4.

A természet hatalmas, az ember parányi, 
ezért aztán az ember léte attól függ, 
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel.” 

 (Dr. Szentgyörgyi Albert)

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi kon-
ferencia keretén belül merült fel először az Állatok Világ-

napjának (World Animal Day) gondolata. Az október 4. pe-
dig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc 
halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés 
az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 
13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk 
kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az 
állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá 
teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják 
mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat 
közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára. Környezetünk megismerése, ben-
ne az állatokkal való ismerkedés kiemelt feladata óvodánk 
pedagógiai programjának. Idei projektnapunk célja az volt, 
hogy játékos formában gazdagítsuk a gyermekek ismerete-
it az állatok életéről, védelméről. Képeket, képeskönyveket 
nézegettünk, állatokról szóló meséket, verseket mondtunk, 
dalokat hallgattunk. Fontos volt számunkra, hogy tudato-
sodjon bennük, hogy a körülöttünk élő állatok a legpará-
nyibbtól a legnagyobbig a természet fontos részei. 

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

 

BUDAJENOI ÓVODA 
KARÁCSONYI 

VÁSÁRA 
 

2018. december 6-7. 
 

JÓ  HANGULAT, 

SZÍVES  VENDÉGLÁTÁS, 

KEDVES  AJÁNDÉKOK, 

APRÓ  MEGLEPETÉSEK. 
A vásár csütörtökön 15-18 óra, 

pénteken 13-18 óra között tart nyitva 
az óvoda és a templom közötti téren. 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK! 

A csoportok felől szinte egész nap 
hangos gágogást, dalolást, verselést le-
hetett hallani. Még a mosdókban is a li-
bás dalok voltak a slágerek. Lámpás fel-
vonulásunk délutánján, kis dobozokba és 
tálcákra kerültek a szorgos kezű anyukák 
által készített finomabbnál, finomabb sü-
temények. Libazsíroskenyerek készültek 
az asztalokra, felnőtt és gyermek tea gő-
zölgött az üstökben. 

Tavalyi évben oly nagy sikert aratott 
káposztás slambuc sem maradhatott el. 
Végül mikor eljött az este, meggyújtottuk 
lámpásainkat és a csillagos ég alatt útra 
keltünk, hogy megnézhessük a nagycso-
portosok ünnepi műsorát a Magtár előtti 
téren. 

Idén Márton napján kellemes, tiszta 
időben sétálhattunk, ami a népi meg-
figyelések szerint hideg telet jelez: „Ha 
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha bar-
nán, kemény tél várható.” Az ovisok na-
gyon várják a havat, reméljük a hideggel 
az is megérkezik.

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

„
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Juhászlegény 
Budajenőn

A nagyérdemű közönség 20 évvel ezelőtt láthatta már 
ezt az előadást Gyergyóditróban, és most került újra 

színpadra. Erdélyben aratott sikerén felbuzdulva, Budai Ist-
ván polgármester Budajenői meghívására egy Magyaror-
szági körutat szerveztek a gyergyói műkedvelő színjátszók, 
melynek első állomása Budajenő volt.

A pénteki előadáson Budai István polgármester köszön-
tötte a színitársulatot, az önkormányzat gondoskodott 
teljes ellátásukról és a szállásuktól a helyi Székely Társu-
lat elnökének, Szabó Attilának a közreműködésével. Török 
Rezső Juhászlegény (falusi életkép három felvonásba) című 

darabját adták elő, október 18-án és 19-én a Hagyomány-
őrzők Házában. Mindkét napon teltház fogadta a színját-
szók előadását és a megérdemelt siker sem maradt el. 

A közönség állva vastapssal köszönte meg a fergeteges 
játékot. Az idősebb nézők között akadt olyan, aki emléke-
zett arra, hogy valamikor az 50-es évek elején itt is színpad-
ra került ez a darab, amelyben ők is szerepeltek.

Így számukra külön élményt nyújtott e rég feledésbe 
merült játék. Köszönjük ezt az élményt.

Budajenő-Telki Székely Társulat 

Budajenő 
első afrikai érmei 

kempóban
Története során először vett részt Magyarország tuné-

ziai, egyben afrikai kempóversenyen. A nemzetközi vi-
adalon a Budajenő Kempo Klub három tehetsége is érmes 
pozícióban végzett. A hegyvidéki-budajenei kettős igazolá-
sú Lacza Ábel semi és full kempo versenyszámban is maga 
mögé utasította a hat nemzetet felvonultató mezőnyt. Ka-
tona Richárd egy harmadik kategóriában, knock down-ban 
bizonyult a legjobbnak. Emellett ezüstérmet szerzett semi 
kempóban. A BKK harmadik versenyzője Both Roland volt 
Hammametben, aki semi kempóban és knock down-ban 
második, míg full kempóban harmadik helyezésig jutott. A 
Budajenő Kempo Klub tanítványai összesen hét érmet, köz-
tük három-három aranyat és ezüstöt, továbbá egy bronzot 
szereztek. További kapcsolódó hír, hogy tíz érmet gyűjtött 
a BKK az október elején megtartott IV. Izsó Mihály Emlék-
verseny, Újfehértó Kempo Kupán. Németh István harcosai 
közül Osvald Hanna egy arany (kata) és két ezüst (kempo 
kumite, semi kempo), Varga Krisztián két arany (submission, 
kempo kumite), egy ezüst (semi kempo), egy bronz (kata), 
Orosz Zoltán pedig egy ezüst (submission) és két bronz 
(kempo kumite, semi kempo) színű medáliát szerzett.

Kórustalál-
kozó 

Budakeszin
Október 20-ára meghívást kaptunk 

Budakeszire, ahol nyolc együttes 
részvételével a 17. kórustalálkozót ren-
dezték meg a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban. A nagyterem zsúfolásig 
megtelt a résztvevőkkel, érdeklődőkkel, 
Budakeszi önkormányzatainak, egyesü-
leteinek, civil szervezetek vezetőivel. Az 
összejövetelt Ligetfalvi Károly, a Budake-
szi Hagyományőrző Kör Egyesület elnöke 
nyitotta meg köszöntve a megjelenteket, 
a régi és új meghívottakat. A találkozót 
a lélek ünnepének nevezte. Elsőként a 
„Szeretem Budakeszit” rajzpályázaton 
résztvevő óvodások, általános- és közép-
iskolások közül a nyerteseket szólította a 
színpadra. A kórusok közül házigazdaként 
a budakesziek léptek fel elsőként, akik né-
pes csapatukkal alapozták meg a vidám 
hangulatot. Őket a Tamási Áron Általános 

Iskola és a Német Két Tannyelvű Nemze-
tiségi Gimnázium Kamarakórusa követett. 
A Szári Tánccsoport kétszer is megörven-
deztette a nézőket, sváb táncaikkal nagy 
sikert arattak. Mi negyedikek voltunk a 
sorban, a tapsból és az utólagos értékelé-
sek szerint sikeresek voltunk. A másik sok-
tagú énekkar Budaörsről érkezett, majd a 
ceglédberceliek szórakoztatták a közön-
séget. A táncosok fellépését a Zsámbéki 
Német Nemzetiségi Kórus és a Soroksári 
Férfikar követte a szokásos színvonalas 
előadásukkal. A meghívottakat finom 
vacsorával, süteményekkel és üdítőkkel 
vendégelték meg a háziak, miközben al-
kalom nyílt táncra és beszélgetésekre is. 
Örömmel vettünk részt ezen a találkozón.

Német Hagyományőrző Dalkör

Kórustalálkozó 
Budajenőn 

2018. OKTÓBER 6-ÁN

A szokásoknak megfelelően idén is 
megrendezhettük a Kórustalálkozót. 

A települési és a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat jóvoltából négy énekkart hív-
hattunk meg, a programhoz csatlakozott 
a Ringlein Tánccsoport és Heimattönne 
Kapelle zenekar is, ami jelentősen segítet-
te rendezvényünk sikerét. 

A megjelenteket Reisner Ferenc, a 
falu Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője, a Dalkör tagja, köszöntötte. 
Felkérésére a kórusokkal és a megjelent 
vendégekkel elénekeltük a Magyarországi 
Németek himnuszát, majd rövid csenddel 
emlékeztünk meg Heinek Ottóról, a Ma-
gyarországi Németek Országos Önkor-
mányzatának nemrég elhunyt vezetőjéről.

A színpadra házigazdaként először lép-
tünk. Maracska Károlyné, Annus néni né-
hány szóban ismertette dalkörünk múltját, 
amit a szeretettel összeállított műsorunk 
követett. Utánunk a Várgesztesi Német 
Kultúregyesület Dalköre lépett fel. Ők 600 
fős svábfalu követeként érkeztek hoz-
zánk. Ismertetőjükben elhangzott, hogy 
náluk nem volt kiűzetés, 27 éve énekel-
nek együtt templomi és egyéb rendez-
vényeken, Magyarországon és külföldön 
egyaránt. A két énekkar után a Ringlein 
táncegyüttes lépett fel lendületes előadá-
sukkal. A sok taps után Budai István pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében emlékeztetett arra, hogy a 
találkozó hagyományos rendezvény, aho-
vá nagy szeretettel várjuk a fellépő kóru-

sokat. A helyi Önkormányzat támogatja 
a Hagyományőrző Dalkört és a Ringlein 
tánccsoportot, de ugyanúgy a Székely tár-
sulatot és a Pántlika nevű néptánc egye-
sületet is. A rendezvényhez jó hangulatot, 
örömteli együttlétet kívánt a fellépőknek, 
egy-egy üveg helyi bor átadásával. A do-
bogóra ezután a Budakalászról érkező 
Lustige Schwaben Kórus lépett, akik a 
2000-es évek elején alakultak. Településük 
sváb, szerb, magyar hagyományokat őriz. 
Tóth András karnagy vezetésével adták 
elő dalaikat. Őket az etyeki Rosmarin Né-
met Nemzetiségi kórus követett. 25 éve 
adják át településük sváb dalait kiegészít-
ve a hasonló találkozók alkalmával meg-
ismert új énekekkel. A kórusok műsorát 
az Óbudáról érkező Braunhaxler Dalkör 
tagjai zárták, akik Pataki Judit vezetésével 
teremtettek jó hangulatot dalaikkal. A hi-
vatalos programot a Ringlein tánccsoport 
előadása zárta, ami most is nagy sikert 
aratott.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak és Bartos Gyárfának köszönhetően a 
fellépők finom vacsorát fogyaszthattak el 
a Heimattönne Kapelle zenekar aláfestő 
zenéjével, amit persze a szokásos tánc és 
beszélgetés követett az újabb találkozá-
sok reményében.

A Hagyományőrző Dalkör szeretettel 
köszöni a Támogatóknak, a Szervezőknek, 
a rendezvény lebonyolítóinak áldozatos 
munkáját.

Hagyományőrző Dalkör
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Karácsonyi 
adománygyűjtés
A Budajenői Karitász Csoport, mint minden évben, idén 

is megtartja szokásos karácsonyi adománygyűjtését 
2018. november 20. és december 16. között. Az így ösz-
szegyűlt adományok jelentik a fedezetét azoknak az aján-
dékcsomagoknak, amelyekkel rászoruló családjaink ün-
neplését szeretnénk megkönnyíteni. Számítunk nagylelkű 
pénzbeli adományaikra a Templomban, a Gyárfás boltban 
és a Kisboltban elhelyezett gyűjtőkben. Idén is lesznek Ka-
ritász táblával megjelölt gyűjtőpontok, ahol ugyancsak sze-
retettel várjuk adományaikat: Ady Endre u. 18., Fő utca 2., 
Szőlőhegyi út 21.

Krumpliebéd
 2018.

A Budajenői Karitászcsoport idén november 18-
án rendezte meg a Hagyományőrzők Házában a 

Krumpliebédet. Vendégeinket szerény ebéddel vártuk: főtt 
krumpli, hagyma, juhtúró, tejföl, vaj és az idén savanyú ká-
poszta is került az asztalra. A rendezvényen közel százan je-
lentek meg. Az előző napi Jenő bál után rendben vehettük 
át a nagytermet, és még finom szendvicseket is kaptunk. 
Nagy örömünkre sok kisgyermekkel érkező család telepe-
dett az asztalunkhoz, voltak kedves régi ismerősök és új 
emberekkel is megismerkedhettünk. Az összejövetel alatt a 
nyári karitásztábor képeiből készült képsort mutattunk be, 
az ebéd alatt folyamatosan pörögtek a fotók. Az ebédet 
székely asztali áldás felolvasásával és Szent Erzsébet köz-
benjárását kérve kezdtük meg. Hálával fogadtuk a meg-
jelentek adományait és a templomi perselybe összegyűlt 
pénzt, amit majd a Budajenőn élő rászoruló családok tá-
mogatására fordítunk a Karácsonyi Ünnepek közeledtével. 
Mindig izgalommal készülünk erre az eseményre. Az ado-
mányokon kívül nagyon örülünk annak, hogy jó emberek, 
jó helyen, jó ügyért gyűlnek össze, és kellemes hangulatú 
beszélgetéssel, ismerkedéssel töltik el ezt a vasárnapi dél-
időt. Nagyon köszönjük a fiatalok segítségét, 
akikkel az önkéntes munka kapcsán ismerked-
tünk meg, és segítettek berendezni a termet, 
felszolgálták az ételeket, italokat, majd köz-
reműködtek a rendrakásban is! Köszönjük az 
Önkormányzat támogatását, Polgármester úr 
és Gábor atya részvételét! Együttlétünket még 
a Budakörnyéki TV is megörökítette. Reméljük, 
jövőre még többen leszünk!

A Budajenői Karitász csoport

Egyházközségi 
programok
Roráték, hajnali misék adventben

Budajenőn szerdánként reggel 6 óra 30 perckor - az első 
december 5-én, az utolsó december 19-én lesz. 

Telkiben csütörtökönként reggel 6 órakor - az első dec-
ember 6-án, az utolsó december 20-án lesz.

 
Karácsony Szenteste, december 24-én „Éjféli mise”

Budajenőn 24 órakor
Telkiben 22 órakor

 
Karácsony ünnepe, december 25-én kedden

Budajenőn 10 óra 30 perckor
Telkiben 9 óra 15 perckor

 
Szent István vértanú ünnepe, december 26-án szerdán

Budajenőn 10 óra 30 perckor
 

Szent János ünnepe, december 27-én csütörtökön
Budajenőn 17 órakor mise a templomban, utána 18 órakor 
borszentelés Budajenőn, a Lantai pincében, a pincesoron

 
Szent Család ünnepe, december 30-án, vasárnap, a csalá-

dok megáldása
Budajenőn 10 óra 30 perckor

Telkiben 9 óra 15 perckor
 

Hálaadás, december 31-én hétfőn
Budajenőn 17 órakor

 
Újév, január 1-jén Szűz Mária Isten anyja ünnepe

Budajenőn 10 óra 30 perckor
Telkiben 18 óra 30 perckor

 
Minden kedves testvéremnek kívánok szép adventi készü-
letet, nagyon boldog karácsonyt és Istentől megáldott si-
keres újesztendőt! 

Szeretettel: Harkai Gábor plébános

Plébániai hírek
Az újra épített Plébánia épületét egyre 

inkább belakjuk. A földszinti tereket 
az egyházközség programjaihoz kötő-
dően használjuk, az emeleti szintet pe-
dig hétköznaponként a Néri Szent Fülöp 
Cserkészcsapat foglalja el, de szeretettel 
fogadjuk a nyáron vagy hétvégén nálunk 
táborozó fiatalokat is. Örömmel vettük, 
hogy az őszi nagytakarításban a cserkész-
csapat képviselői is segítettek.

KISPAPOK
A Budapesti Központi Papnevelő Inté-

zet képviselői szeptember óta havi rend-
szerességgel látogatnak el Budajenőre, 
a Szent Péter és Pál templomba. Először 
Marton Zsolt rektor úr vezetésével három 
papi hivatásra készülő fiatal, majd Száraz 
László spirituális atyával két újabb kispap 
jött hozzánk, hogy megismerjék a vidéki 
egyházközség életét, és segítsenek min-
ket a vasárnapi szentmise nagyobb átélé-
sében.  A következő hónapokban is szere-
tettel várjuk látogatásaikat!

SZÉKESFEHÉRVÁRI ZARÁN-
DOKLAT

A pátyi közösség szervezésében a 
perbáliakhoz társulhattunk. Útvonalunk: 
Majkpuszta – Gánt – Székesfehérvár. Fő 
célunk: Prohászka Ottokár püspökatya 
160. születésnapja alkalmából tartott 
megemlékezés Székesfehérváron.

Majkpusztán nagy felújítási munkála-
tok folynak, így csak a főépületbe és az 
udvarba juthattunk be. A templom marad-
ványait és a cellaházakat felújítják, nagy 
erővel dolgoznak a park felújításán is. 
Ami viszont kész, az csodálatos. Nagyon 
kedves vezetővel jártuk be a megtekint-

hető részeket. Láthattuk a régi kamalduli 
szerzetesek életéről készült fotókat, hely-
színeket, a Rákóczi és Eszterházy család 
emlékeit. A kamalduli barátok némasági 
fogadalomban élték le az életüket. Évente 
kétszer három napon át beszélhettek (Ka-
rácsony, Húsvét), kivéve a liturgikus össze-
jöveteleket. Kis cellaházakban éltek, ahol 
a kertben zöldségeket, gyógynövényeket 
termesztettek, életüket az imádság töltöt-

te ki. Bár most nem láthattuk – a házban 
volt egy kicsi szobájuk, egy kis kápolná-
juk. A kapcsolatot egy nyitható ablakon 
keresztül tartották a segítő szerzetesekkel, 
akik a zöldségekből készült ételt adták be. 

Gánton, a Vértes Vendéglőben ebédel-
tünk. Ennek a helynek (a mi szempontunk-
ból) az a különlegessége, hogy a tulajdo-
nosok édesapja (Groschl bácsi) innen, az 
Ady Endre utcából származott. Nagy sze-
retettel fogadtak, finomakat ettünk, ittunk, 
jót beszélgettünk. Gánt is sváb település. 
Hoffer Irma néni közreműködésének kö-
szönhetjük a felelevenített kapcsolatot, 
így már a gánti énekkar is megtisztelt min-
ket, s a Budajenői Hagyományőrző Dalkör 
is énekelhetett az ottani kórustalálkozón.

Következő célunk Székesfehérvár volt, 
ahol Prohászka Ottokár 160. születésnap-
jára emlékeztünk. A Vasútvidéki Prohászka 
Emléktemplomban Mózessy Gergely, az 
egyházmegyei gyűjtemények igazgatója 
a püspök életéről szóló összefoglaló elő-
adását hallgattuk meg Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester úr és az önkormány-
zati képviselők jelenlétében. A megem-
lékezéshez csatlakozott Soltész Miklós 
államtitkár úr is. A megjelenteket Tóth 
Tamás esperes atya köszöntötte. Spány 
Antal püspök úr vezetésével szentmisén 

vettünk részt a zsúfolásig megtelt temp-
lomban. Püspökatya szentbeszédében 
a következőkre hívta fel a figyelmünket, 
„Számomra az évfordulón az a fontos, 
hogy Prohászka Ottokár lángoló ember 
volt. Eszmék izzították és ezekhez az esz-
mékhez mindig hű tudott lenni. Voltak 
kudarcai, voltak sikerei, voltak eredményei 
és voltak vereségei is. De mindig hű ma-
radt. Lángolt, lángolva szerette az Istent, 
és lángolva szerette azokat az embereket, 
akiket az Isten rábízott, mint püspökre. 
Őket tanította, értük hozott áldozatokat, 
felelősséget vállalt értük.” Zarándokutun-
kat az országunkért, közösségeinkért és 
családjainkért ajánlottuk fel. A gyönyörű 
őszi időben eltöltött nap után feltöltődve 
érkeztünk haza hálát adva az élményekért, 
a szervezők munkájáért.

MÁRIA ZARÁNDOKLAT 
PÁTYTÓL PERBÁLIG

Október Szűz Mária és a Rózsafüzér hó-
napja. Idén először Pátyról október 20-án 
Perbálra gyalogos zarándoklat indult.  Az 
utat a Telki és Budajenő határában lévő 
Mennyben megkoronázott Szűzanyáról 
elnevezett kápolna felszentelése szakította 
meg. A Pátyról gyalogosan érkezőket a ká-
polnánál már több lakos várta Budajenőről 
és Telkiből. Gábor atya köszöntötte Telki 
és Budajenő polgármesterét, a KoKKuK 
egyesület vezetőjét, a felújításban szorgo-
san résztvevőket, a gitáros énekeseket és 
a megjelenteket. Budai István polgármes-
ter úr felelevenítette a kápolnához kötő-
dő emlékeit, az együttműködésen alapuló 
felújítási munkálatokat. Deltai Károly, Tel-
ki polgármestere is a jó együttműködést 
hangsúlyozta, bár a nehézségekre is fel-
hívta a figyelmet: a kivitelező akkor hajlott 
a kápolna megmentésére, amikor Polgár-
mester úr a régi emberek munkájára, hitére 
emlékeztette. Őket Bellon Erika, a KoKuKK 
(Kodolányi János Kulturális és Környezet-
védő Közhasznú Egyesület) elnöke követte, 
aki rövid, de annál érdekesebb összefog-
lalót adott a települések történetéről, a 
kápolna építtetőiről, a zivataros évtizedek-
ről, majd a felújítási munkáról. Ezek után 
Gábor atya elhelyezte Szűz Mária szobrát 
– Soltész Miklós ajándékát – a kápolnában, 
majd felszentelte az épületet. A zarándo-
kok tovább folytatták útjukat Perbálra, ahol 
szentmisén vettek részt. Az imádságos dél-
előttöt sütemények és üdítők fogyasztása 
mellett kellemes beszélgetés zárta.
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Meghívó 

sok szeretettel Meghívja a 

budajenő–telki székely 

tÁrsulat  

gyerMek csoportja 

 a falu lakossÁgÁt   

2018.deceMber 15-én este 18 órai 

kezdettel a hagyoMÁnyőrzők 

hÁzÁban tartandó  

karÁcsonyi MűsorÁra 
 

belépés ingyenes 

utÁna sütik, tea, zsíros kenyér, forralt bor 

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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Budajenő Község Önkormányzata

SZERETETTEL HÍVJUK A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT 

A BUDAJENŐI  FALUKARÁCSONYRA ÉS A SZÉKELY 

BETLEHEMES ELŐADÁSRA A SZT. PÉTER ÉS PÁL 
TEMPLOM ELŐTTI TÉRRE 

2018. december 24-én 16.00 órai kezdettel. 

FORRALT BORRAL, TEÁVAL ÉS SÜLT 

GESZTENYÉVEL VÁRJUK AZ ÜNNEPLŐKET! 
Önkormányzat, Egyházközség, Betlehemes társulat 

2018. december 31-én 23.30 órától 
a budajenői Szent Mihály öregtemplomnál. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Önkormányzat, Egyházközség, Kápolna Védalap 


