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Jó dolog a múltban „nyomozni” elődeink 
értékeire rátalálni, mindezeket tágabb 

környezetünknek megmutatni, átadni a 
jövő nemzedékének és megtanítani őket 
a múlt szeretetére, megbecsülésére. 

A történelmi korok nyomai felfedezhe-
tők épületeinken: mely építette, átépítet-
te, pusztította vagy újraépítette, de min-
dig próbált értéket hozzátenni. Minden 
kor épített emlékei a kor szellemét és az 
emberek lelkületét is hűen tükrözik. Tör-
ténelmi épített értékeink közül - érték-
tári ajánlására 2018 novemberében - a 
Szent Mihály Öregtemplom és Kálvária az 
Ó-temetővel, a Skót bencés rendház épü-
letegyüttese és a Magtár, a Pest Megyei 
Értéktárba, mint megyei értékek felvétel-
re kerültek. Mindhárom épített értékünk, 
azon értékek közé tartozik, melyek egye-
diségükkel, példaértékű felújításukkal 
kiemelkedő értékei Pest megyének is. A 
mai kor embere egyre kevesebbet tud a 
régi idők népszokásairól, melyben a pa-
rasztság szellemi kultúrája mutatkozik 
meg. Népszokásaink az ünnepekhez, az 
esztendő jeles napjaihoz kötődtek, ezek 
a napok évszázadokon át a paraszti kö-
zösség ünnepei voltak. A XX. század kö-
zepéig néphagyományként játszották a 
Küsmődi Bálint féle ditrói székely betlehe-
mest, majd Földes László néprajzkutató és 
Sárosi Bálint népzenekutató feljegyzései 
alapján, 2002-ben újjáéledt a „Budajenőre 
telepített székelyek betlehemezése”. A sa-
játos székely kifejezésmód és az érdekes 
népdalkincs teszi különösen érdekessé és 
értékessé ezt a dramatikus népi játékot, 
melyet a Pest Megyei Értéktár kulturális 
értékei közé emelt. Az értékek a megyei 
honlapon szöveges leírással, fotókkal, vi-
deofelvételekkel megtekinthetők.  http://
www.pestmegye.hu/pest-megye-ertektar

A hagyomány, egy adott közösség ta-
pasztalatainak, tudásának összessége, 
mely elsősorban a szokásokban nyilvánul 

meg. De többet is jelentenek az áthagyo-
mányozott szokásrendszernél, mert átszö-
vik mindennapjainkat, védelmet és közös-
ségvállalást is jelentenek. A hagyományok 
átalakulása, változása természetes folya-
mat. Még egy-egy közösség, település 
szokásrendszere, hagyományai sem egy-
ségesek, erőteljesen kötődnek a korhoz, 
emberöltőkhöz. Hagyományainkat, régi 
tudásunkat tovább kell vinni és éltetni kell! 
Erre jó lehetőségek a rendezvényeink, ha-
gyományaink, melyeket évről évre megtar-
tunk, de fontos a fiatal generációs közössé-
gek megjelenése, a kor igényeihez igazodó 
szokások megújítása, jelenkori tradíciók 
megteremtése. A település közösségi és 
kulturális rendezvényeinek, programjai-
nak helyet adó Hagyományőrzők Háza és 
a teljesen megújult Magtár és környezete 
fontos szerepet tölthetnek be. A Zsámbéki-
medencében méretében és funkcióijából 
adódóan a Magtár a régió kulturális és val-
lási életében, - a Mária zarándokútvonal - is 
fontos szerepet kaphat. Valóban érdemes 
közösségekben gondolkodni, hiszen egy 
kistelepülésnek ez a mozgatórúgója. Van 
annyi, és olyan kincs a községben, hogy ér-
demes azokat megmutatni! 

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gaz-
dagabb a múltad, annál több fonálon ka-
paszkodhatsz a jövőbe”.

Babits Mihály,
 Csörgő Józsefné, értéktár bizottság elnöke
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Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!

                                                                       

MEGHÍVÓ

                                                                       

KÓRUS-
TALÁLKOZÓJÁRA

„A dolgok értékét akkor tudod igazán megbecsülni, ha nem az „ilyen” 
vagy „olyan”, hanem a „van” vagy „nincs” között kell választanod.”

Moldova György



A műemlék magtár átadása

A helyi lakosok és a környező telepü-
lések polgárjai is nagy érdeklődéssel 

követték a budajenői műemlék magtár 
új funkcióinak kialakítását. A Skót-bencés 
apátság majorságából megmaradt több, 
mint 200 éves magtár épület teljes egé-
szében felújult. A Budajenői Önkormány-
zat a 2014-2019-es gazdasági program-
jában kiemelt fejlesztésként tervezte be a 
magtár első két szintjének és a homlok-
zatnak a felújítását. A projekt 2015-ben 
kezdődött a nyílászárók felújításával, amit 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 
(EMMI) finanszírozott a helyi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat bevonásával. A 
földszinti kiállító és rendezvényterem, va-

lamint a homlokzat felújítása 2016-ban fe-
jeződött be az Önkormányzat és az EMMI 
finanszírozásával. A füstmentes lépcsőház 
a lifttel és az első emeleti ifjúsági és za-
rándokszállás az első emelet 2018 első 
negyedévében került átadásra. A harma-
dik és negyedik szint és kertészeti munkák 
2019. március végéig fejeződtek be. Ezzel 
mind a négy szint funkciót kapott. A kert-
bővítés a tavas parkkal és a 3. és 4. szinten 
megvalósított Kárpát-medencei nemzeti-
ségek zarándok és kegyhelyeinek állandó 
kiállításának átadására nagy érdeklődést 
követve 2019. április 11-én 15 órakor ke-
rült sor. Az átadáson megjelent a Magyar 
Kormány képviseletében Soltész Miklós 
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a 

projekt fő támogatója. Dr. Fürjes Zoltán 
a Miniszterelnökség helyettes-államtitká-
ra. Ritter Imre a német nemzetiség par-
lamenti képviselője. Az országos nem-
zetiségi önkormányzatok képviselői és 
a nemzetiségek parlamenti szószólói. 
Sárközi Márta a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Érdi Tankerületi igaz-
gatója. A Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás (BÖT) polgármesterei, köztük 
a BÖT elnöke Dr. Csutoráné Dr. Győri 
Ottilia Budakeszi polgármestere. Budaje-
nő Község Önkormányzatának és a helyi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselői. A kiállítás összeállításában részt 
vevő zarándok és kegyhely települések 
képviselői. A helyi plébános, Gábor atya, 
aki az épület felszentelését celebrálta.  
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I 
T Á J É K O Z T A T Ó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. MÁRCIUS 6-I  
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS A VESZÉLYES JEGENYEFÁK VISZ-
SZAMETSZÉSÉRŐL 
Lakossági bejelentést tett egy Pátyi utcai 
lakos a jegenyefák veszélyessé válása mi-
att, amelyek vizsgálata a jelzést alátámasz-
totta. Továbbá megvizsgáltuk a település 
más részein is a kivágásra vagy visszamet-
szésre érett fákat. Ezekre tekintettel bekér-
tünk favágásra árajánlatot, amely alapján 
az Erdőmester Szövetkezet (2200 Monor, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.) került kiválasz-
tásra. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a szerződés aláírására, 
és hozzájárult a vállalkozási szerződésben 
szereplő munkák teljesítéséhez szükséges 
1.800.000Ft kifizetésére, a költségvetési 
tartalék keret terhére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. MÁRCIUS 21-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
ÉLELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS TÉRÍTÉSI DÍJAK 
FELÜLVIZSGÁLATA
Az Önkormányzati főzőkonyhában alkal-
mazandó nyersanyagnormákat a képvi-
selő-testület állapítja meg minden évben, 
ami a konyha üzemeltetését ellátó óvo-
da vezetésével és az élelmezésvezetővel 
történt egyeztetés alapján, az előző évi 
költségek figyelembevételével kerül meg-
állapításra. Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2017-2018 
években emelte meg a nyersanyagnor-
mát és a nettó térítési díjakat. Miután az 
alapanyagban jelentős ármozgás nem volt 
az idei esztendőben a 2018. évi díjakkal 
egyezően állapította meg az élelmezési és 
szociális térítési díjakat.

AZ ISKOLAI TANULÓI LÉTSZÁM MÓDO-
SÍTÁSA AZ ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT 
KÉRÉSÉRE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete támogatja az Érdi Tankerületi 
Központ javaslatát a Budajenői Általános 
Iskola alapdokumentumában a tanulói 
létszám módosítására 250 főről 280 főre.

DÖNTÉS A MAGTÁR TÓ-KERT KERÍ-
TÉSÉNEK ÉPÍTÉSÉRŐL
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyta a magtár 
tó-kert kerítésének megépítését a szom-
szédos telektulajdonosokkal közösen. Az 
önkormányzatot terhelő 907 235,-Ft, azaz 
kilencszázhétezer-kettőszázöt forint költ-
ség a magtárra biztosított keretből került 
finanszírozásra. 

BESZÁMOLÓ A TAK ÉRVÉNYESÜLÉ-
SÉRŐL
A településképi arculati kézikönyvvel (TAK) 
kapcsolatosan a honlapunkon létrehozott 
értékelő felületre 2018. évben észrevételek, 
vélemények nem érkeztek. Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
főépítész településképi arculati kézikönyv-
ről szóló 2018. évi beszámolóját elfogadta.

A BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKOR-
MÁNYZATI HIVATAL DOKUMENTU MA-
I  NAK (MEGÁLLAPODÁS, SZMSZ) MÓ-
DOSÍTÁSA
A képviselő-testületek a 2019. évi költség-
vetés elfogadásával jóváhagyták a közös 
hivatal létszámának változását. Összessé-
gében 1 fővel növekedett a létszám, amely 
Tökön a pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 
munkakör kialakításával jelentkezett. Bu-
dajenő Község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete a Remeteszőlős és Tök köz-
ségekkel közösen működtetett Budajenői 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozá-
sára és fenntartására kötött megállapodás, 
valamint a szervezeti és működési szabály-
zat módosítását elfogadta.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLT-
SÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDO-
SÍTÁSA
A költségvetési rendeletünk módosítására 
volt szükség az óvoda beruházás önré-
szének fedezetéül szolgáló hitelfelvétellel 
kapcsolatos kérelem benyújtása miatt. A 
módosítás a rendelet 1-es, 2-es és 13-as 
számú mellékletét érintette. A képviselő-
testület a rendelet módosítást elfogadta.

A HELYI ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVTA-
NÁCS LÉTREHOZÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSI 
FELTÉTELEIRŐL, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI-
RÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDE-
LET FÜGGELÉKÉNEK AKTUALIZÁLÁSA
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete által megalkotott helyi épí-
tészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, 
működési feltételeiről, eljárási szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet függeléké-
ben szabályozott Csóka Balázs elnöki tiszt-
ségét megszüntete és a tervtanács elnö-
kének a mindenkori főépítészt választotta 
meg. Továbbá a Képviselő-testület a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács állandó tag-
jának megválasztotta Légárné Gulyás Ritát. 
A módosítások a hivatkozott rendelet füg-
gelékében aktualizálásra kerültek. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZBE-
SZERZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Budajenő község 2019. évi 
közbeszerzési tervét jóváhagyta. 
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A magyar himnusz és a magyarországi 
németek himnusza után Budai István pol-
gármester köszöntötte a szép számmal 
megjelent helyi és környékbeli lakosokat, 
valamint a meghívott vendégeket. Beszé-
dében rövid kronológiai áttekintést adott 
a magtár fejlesztési elképzeléseiről 1994-
től, amikor az önkormányzat tulajdonába 
került. Megköszönte a 2014-ben induló 
felújításban részt vevők támogatói, terve-
zői és kivitelezői tevékenységét. Többek 

között a fő támogató, Soltész Miklós ál-
lamtitkár segítőkész hozzáállását a projekt 
megvalósulása folyamán. Tircsi Richárd-
nak a Miniszterelnökség részéről együtt-
működő főosztályvezetőnek. A különböző 
elképzelési fázisokban részt vevő tervezők 
dr. Mátéffy Anna, Kuli László és Csóka 
Balázs építészek alkotó közreműködését. 
Klaniczay Péter műemlék felügyelő segítő 
közreműködését. A kivitelezést végrehajtó 
vállalkozók minőségre törekvő munkáját. 

Többek között György Attila építészeti, 
Hullár Norbert kertészeti és Kaiser Gusz-
táv nyílászáró kivitelezőknek. Gerhard 
Schicknek Gaildorf és Budajenő díszpol-
gárának, aki támogatta a magtár tervezési 
és a Kossuth Lajos utca és a magtár közöt-
ti járdaszakasz teljes, valamint egyes ker-
tészeti részmunkák kivitelezését. Dr. Vass 
Erikának a kiállítás összeállítását végző 
kurátornak és a kivitelező Vasáros Ákos-
nak. A hivatal munkatársainak, név szerint 

Légárné Gulyás Ritának a támogatások 
példaértékű kezeléséért. 

A köszöntő után elismerő oklevelet 
adott át dr. Mátéffy Anna építésznek, Dr. 
Vass Erika kurátornak, György Attila és 
Hullár Norbert vállalkozóknak. Az Általá-
nos Iskola színvonalas énekkari fellépése 
után Ritter Imre a német nemzetiség par-
lamenti képviselője mondott beszédet, 
melyben nagyra értékelte azt a fejlesz-
tési tevékenységet, amit a német és más 
nemzetiségek keresztény kultúrájának 
bemutatása érdekében végeztünk az ál-
landó kiállítás megvalósításával. A meg-
valósítást meglepően gyorsnak és szín-
vonalasnak ítélte meg. Az Általános Iskola 
prózai műsora után a fő támogató Soltész 
Miklós államtitkár beszédében történeti 
áttekintést adott Budajenő épített örök-
ségének értékeiről, megemlítve az Árpád-
kori Szent Mihály öregtemplomot és a 
svábok által épített Szent Péter és Szent 
Pál templomot. A kialakított funkciókkal 
a magtár fontos szerepet fog játszani a 
német és a többi nemzetiség keresztény 
kultúrájának ápolásában. Kiemelte, hogy 
a Magyar Kormány fontosnak tartja, hogy 
úgy Európában, hazánkban és a helyi kö-
zösségekben megőrizzük a keresztény 
értékeket. A beszéd után a Magyar Örök-
ség-díjas Szent Efrém Férfikar színvonalas 
előadásában gyönyörködhettek a részt-
vevők. A nagy sikerű előadás után Gábor 
atya a Máriaradnai atya és a Mátraverebé-
lyi bencés testvér közreműködésével fel-
szentelte a felújított magtár épületet. Ezt 
követően Soltész Miklós államtitkár, Ritter 
Imre parlamenti képviselő és Budai István 
polgármester átvágták az avatószalagot. 
A jelenlévők és a vendégek megtekintet-
ték a kiállítást és bejárták az épület min-

den szintjét. Az állandó kiállítás egyedisé-
gével nagy sikert aratott.

A műemlék magtár felújítását tá-
mogató Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkársága a fejlesztéshez 220 millió 
forinttal, az Önkormányzat 107 millió fo-
rinttal, Gerhard Schick 18 millió forinttal, 
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 4 millió 
forinttal járult hozzá. A teljes költség 349 
millió forint. Ez eddig az utóbbi évtize-
dek óta Budajenő legnagyobb beruhá-
zása lett. Fontos mindannyiunk számára, 
hogy ha közös összefogással egy jelen-
tős értéket hoztunk létre, azt sokáig eb-
ben az állapotában őrizzük is meg. Közös 
felelősségünk a magtár és környezeté-
nek megóvása.

Budai István
polgármester
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Március 15.

Budajenőn az 1848/49-es Forradalom. 
és Szabadságharc megemlékezésére 

már hagyományosan színvonalas műsor-
ral készültek a Budajenői Általános Iskola 
tanulói. Külön szeretettel üdvözölhettük 
az ünnepünket színesítő cserkészcsapat 
tagjait is. A megemlékezésen a Himnusz 
után Budai István polgármester mondott 
ünnepi beszédet. Szavaival elénk vetítet-
te a magyar ember számára fontos sza-
badságért való megalkuvás nélküli harc 

gondolatait. Beszédében kiemelte, hogy 
a magyarság tettei azért időszerűek nap-
jainkban is, „azért meríthetünk belőlük 
évszázadok múltán is hitet, reményt és bi-
zalmat, mert a nagy tettek igaz szavakból 
és tiszta gondolatokból születnek”.

A megemlékezés csúcspontja volt a di-
ákok érzelmeket indító, megható előadá-
sa, a jól válogatott zenei betétek szépsé-
gével. A jelenlévők többségének szemébe 

könnyet csalt a gyerekek játéka, melyet az 
ünnepség résztvevői vastapssal méltattak. 
Ezúton is köszönjük felkészítő tanáraik: 
Krizsák Erzsébet és Horváth Szilvia nagy-
szerű munkáját. Az ünnepség a Szózat 
után a Szent Péter és Szent Pál templom 
előtti Hősök emlékműve megkoszorúzá-
sával ért véget. A rendezvény után Harkai 
Gábor plébános ünnepi szentmisét celeb-
rált a megjelent híveknek.

Kitelepítési megemlékezés

Az idén is megemlékeztünk az elűzetés 
73. évfordulójáról, a Fő téri kitelepítési 

emlékműnél. A magyar és a magyarországi 
németek himnusza után Budai István pol-
gármester megemlékező szavait hallgat-
tuk meg. 1946. április 1-én Budajenőn is 
megjelent a kitelepítő bizottság. A község 
lakói közül több mint 800 főnek, férfinak, 
nőnek és gyereknek kellett elhagyni az 
otthonát, 60-70 kg-os személyi poggyász-
szal. Polgármester úr felhívta a figyelmet 
arra, hogy ezen a napon nem hivatalosan, 
hanem személyes kapcsolataink, érintett-
ségünk kapcsán gondolunk a szétszakí-
tott családokra, akik akár itt maradhattak 
Budajenőn, akár Gaildorfban találtak új 
otthonra, a kitelepítés tragédia volt az éle-
tükben. Lack Miska bácsi szavait idézte, aki 
azt mondta, hogy Németországban él, de 
a hazája Magyarország, szülőföldje pedig 
Budajenő. Ezután a svábok otthonteremtő 
érdemeire emlékeztetett: az épített örök-
ségekre, a Szent Péter – Pál templomra, 
a Skót-bencés rendházra, amit ma az is-
kola céljára használunk, a Polgármesteri 
Hivatal épületeire és a Magtárra, aminek 
felújított 3-4. szintjét április 11-én avatják 
fel hivatalosan. Ezeken a szinteken állandó 
kiállítás nyílik: Mária Útjain, Zarándoklatok 
a Kárpát - medencében címmel. Köszö-
netet mondott a helyi sváb egyesületek-
nek – a Német Hagyományőrző Dalkör, a 
Ringlein tánccsoport, a Kövér Hattyúk, a 
Sváb’N Roses együttes hagyományőrző 
tevékenységéért, valamint az óvodában 
és az iskolában folyó nemzetiségi oktatás-

ban való szerepvállalásáért. Az iskolások 
színvonalas kitelepítést idéző műsorát a 
Dalkör dalai keretezték. Ezután a Kövér 
Hattyúk zenekar kíséretében Budajenő 
Község Önkormányzata, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a helyi intézmények 
és civil szervezetek képviselői elhelyezték 
koszorúikat az emlékműnél. Külön köszö-
net a Perbáli Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőinek, akik megtisztel-
ték megemlékezésünket és elhelyezték 
a megemlékezés virágait a budajenői ki-
telepítési emlékműnél. A megemlékezés 
befejezése után Budajenő Község Önkor-
mányzata, a Budajenő Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Ringlein Egyesület 
képviselői koszorút helyeztek el az óvoda 
falán lévő emléktáblánál.

Budajenő mindennapok | 9



nóta műsorán szórakozhattak a jelenlé-
vők. A nagysikerű produkciót végezetül 
a Ringlein Tánccsoport színvonalas tánca 
zárta. Az Önkormányzat finom szendvi-
csekkel, süteményekkel, gyümölcstállal, 
innivalóval kínálta a megjelenteket. A fel-
lépések után kifulladásig a Kövér Hattyúk 
zenekar pergős zenéjére szórakozhattak a 
jelenlévők. 

Köszönet a szervezőknek, a támoga-
tóknak, a résztvevőknek és minden segí-
tőnek!
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Nyugdíjastalálkozó 

Az idei évben április 6-án került meg-
rendezésre a már hagyományosnak 

mondható nyugdíjas találkozó. A tornate-
remben gyönyörűen megterített asztalok 
várták az érkező vendégeket. Az összejö-

vetelt Budai István polgármester úr nyitot-
ta meg és köszöntötte a jelenlévőket. Rö-
vid tájékoztatást adott a következő héten 
megrendezésre kerülő Magtár felső két 
szintjén kialakított Kárpát medencei nem-
zetiségek egyházi gyűjteményét bemu-
tató kiállítás átadásának időpontváltozá-
sáról, majd szokásos módon köszöntötte 
a jelenlévők közül a legidősebb falubeli-
eket, a hölgyek közül Reisner Mátyásné 
Rozi nénit egy csokor virággal, és a férfiak 
közül Tóth Ferencet, Feri bácsit egy üveg 
borral. Ezután következett az óvodások 
kedves műsora. Utánuk a Budajenő-Telki 
Székely Társulat fiataljai Galgamenti tán-
cokat adtak elő nagy sikerrel. Ezt követően 
a Társulat felnőtt tagjai Gyergyói táncokat 
táncoltak, majd végezetül György Anna és 
Józsa Dávid, a társulat két fiatalja Szatmári 
táncokat jártak el nekünk. Utánuk a Ha-
gyományőrző Dalkör lépett színpadra né-
met és magyar dalokkal. A helyi fellépők 
után vendégművészünk Boglárka „Délibá-
bos Hortobágyon” című mulatós operett, 



Pénz7
A pénzügyi témahét keretében külsős szakértő előadó érke-

zett iskolánkba, Lám Bence személyében. Két negyvenöt 
perces előadást tartott a felsős diákoknak. Először a 7. és 8. 
osztályosok, majd az 5. és 6. osztályosok hallgathatták meg a 
sok értékes információt. Az előadás sokszínű, izgalmas és já-
tékos is volt egyben. A végén kvíz kérdésekre kellett válaszol-
niuk a tanulóknak. Sok diák nyert apró ajándékokat. A fődíjat, 
egy porcelán perselyt külön jutalommal egyik nyolcadikos di-
ákunk, Hamberger Dömötör nyerte figyelme és helyes válasza 
jutalmául. 

Bácsy Kati 
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Vers- és 
prózamondó 

verseny
2019. március 20-án rendeztük a Budajenői Általános Isko-

lában az idei vers- és prózamondó versenyt. Alsó és felső 
tagozatban összesen ötvenöt diák adta elő az általa választott 
verset vagy prózai szöveget. A gyerekek szépen felkészültek, 
sok humoros művel szórakoztatták a hallgatóságot. Külön 
öröm, hogy sok régi és kortárs magyar irodalmi alkotásból vá-
logattak. Köszönjük a felkészítést a tanároknak, szülőknek és 
gratulálunk a díjazottaknak.

ALSÓ TAGOZAT:
1-2. OSZTÁLY:
VERS: 
helyezett: Nagy Hunor, Tótváradi Csenge Anna
helyezett: Szappanos Dezső János, Molnár Dorottya
helyezett: Sugár Barna, Heim Anna, Bognár Lilien

PRÓZA:
1. helyezett: Vermes Zalán, Papp Rozina
2. helyezett: Burján Barnabás
3. Virág Barabás László

3-4. OSZTÁLY:
VERS
1. helyezett: Szabó Bence, Hargitai Lola
2. helyezett: Nagy Tamara Mira

PRÓZA: 
1. helyezett: Papp Viola, Ozsváth Szonja
2. helyezett: Vajda Georgina

FELSŐ TAGOZAT:
5-6. OSZTÁLY:
VERS: 
1. helyezett: Kovács Anna Zsófia, Dobay Botond
2. helyezett: Sugár Balázs, Szabó Veronika, 
Kókai-Mária Rita
3. helyezett: Kókai Boglárka, Skapér Zsigmond

PRÓZA:
helyezett: Kuzbelt Bence
helyezett: Orbán Ágota
helyezett: Bierbaum Szofi

7-8. OSZTÁLY:
VERS:
1. helyezett: György Gabriella,
2. helyezett: Varga Krisztián, Székely Benedek
3. helyezett: György Botond

Mayer Zsuzsanna

KOSÁR-
PALÁNTÁK

A hétvégével (április 6-7.) befejeződtek a kosárpalánták te-
rületi versenyei. Iskolánk első osztályos tanulói ezúttal na-

gyon szoros küzdelemben a második helyet szerezték meg. A 
tavalyi országos győztes másodikosok továbbra is őrzik veret-
lenségüket, első helyen végeztek a hét csapatot felvonultató 
3. fordulóban. Gratulálunk az elért eredményekhez! Köszönjük 
a szülők egész évi támogatását!

Horváth Andrea

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 

János vitéz 
a Nemzeti 
Színházban

Április 4-én az 5.a és 5.b osztályok ellátogattunk a budapesti 
Nemzeti Színházba és megnéztük Petőfi Sándor művét a 

János vitézt. Első félévben sokáig foglalkoztunk irodalom órá-
kon ezzel az elbeszélő költeménnyel. Az előadás nagy élmény 
volt, és hosszú több, mint 3 órájában nagyon tetszett a zsivány-
tanya jelenet, és a tündérországos rész is. A színészek örömmel 
játszották szerepeiket. Még gyerekszínészek is voltak. A díszle-
tek és ötletes megoldások, mint például a biciklire szerelt lovak 
nagyon érdekesek voltak. A zene és a tánc is nagyon egyedi 
volt. Nekem az egész előadás egy élmény volt, többször meg-
nézném újra.

Mészáros Lili, Skapér Zsigmond 5.b osztályos tanulók

Területi 
vers és próza-

mondó verseny 
Gratulálunk Kuzbelt Bence 5.b osztályos tanulónak, aki a 

pátyi területi vers-és prózamondó versenyen korosztályá-
nak kategóriájában 1.helyezést ért el. Bence kimagasló telje-
sítményt nyújtott, iskolánk jó hírét vitte, büszkék vagyunk Rá!

Blaskó Szilvia osztályfőnök
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Kiszehajtás 
az óvodában

A farsang végének hagyományos játéka a kiszézés, ami tél-
temető, gondűző, tisztító szertartás. Itt az óvodában is ha-

gyománya van már ennek a népszokásnak. A Bambi csoportos 
gyerekekkel készítettünk egy női ruhába öltöztetett bábut. A 
bábura cetliket tűzdeltünk, melyekre negatív dolgokat írtunk, 
hogy azok megsemmisüljenek a bábuval együtt. Például: űz-
zük el a hideget, a sok ruhát, betegséget, irigységet. A kisze-
bábot végig vittük az óvoda folyosóin, csoportszobáin. Va-
rázsmondókákat mondtunk: „vesszen a tél, jöjjön a tavasz…” 
Hívtuk az udvarra a többi csoportot is, hogy közösen locsoljuk 
le a kiszebabát. Közben együtt énekeltünk: 

„Haj ki kisze, haj
kivisszük a betegséget
behozzuk az egészséget
Haj ki kisze, haj”

Ez a bábu személyesítette meg a telet, melyet ily módon 
űztünk el, és boldogan énekeltük: „Süss fel nap…” Ezzel a pil-
lanattal a természet végre kilép a télből és visszatér az élethez, 
jön a tavasz.

Csapkó Ferencné Rita néni

Légy jó 
mindhalálig 

 MUSICAL
A LEGTISZTÁBB LÉLEKRŐL

Április 10-én, végzős diákjainkkal és néhány lelkes 7.osz-
tályossal együtt, a kötelező olvasmányhoz kapcsolódóan, 

színházi előadáson vettünk részt. Móricz Zsigmond regényé-
nek musical változatát a József Attila Színház művészei tették 
számunkra emlékezetessé. Ez az este nem csak kultúrális, ha-
nem közösségi élményt is nyújtott a gyerekek számára. Na-
gyon jól éreztük magunkat!

Tehetségeink 
felcsillanása

A zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont (2072 
Zsámbék, Zichy tér 3.) által meghirdetett Kék Fehér 

című rajzpályázat az idén 900 éve megalapított Premont-
rei rend éves évfordulójára/alkalmából rendezett parádés 
kiállítást a képzőművészeti pályázatra beküldött gyermek- 
és ifjúsági alkotásokból. A kiállítást Holnapy D. Márton O. 
Praem nyitotta meg 2019. április 12-én, pénteken 17.00 
órakor. Közreműködtek a KSZJ Énekesiskola növendékei. A 
kiállítás kurátora : Kungl György iskolaigazgató, zsűri: Bakos 
Tamás tanszékvezető főiskolai docens és Császár Lilla főis-
kolai adjunktus ELTE TÓK. A Budajenői Iskola tehetséges 
diákjai mostanság rajzpályázatokon és alkalmi kiállításokon 
is bizonyítják a tehetségüket, rátermettségüket. A zsámbéki 
kiállításon iskolánk hat diákja hét alkotással szerepelt, kö-
zülük két tanulónk munkáját díjazták:

György Enikő (6.b) - A kékfa kivirágzik című ceruzarajzával,
Jenei Dániel (6.a) - Kékfa téglavörös alapon, azaz: A jó le-
győzi a rosszat című temperafestményével részesült díja-
zásban. További kiállító tanulóink:
Barthos Adrienn (6.b) – Szent Norbert egykori temploma 
kékben, ceruzarajz.
Gutowszki Benedek (6.b) – A Jégfa ébredezik, tempera,
Furka Zoé Hanka (6.b) – A Kékmadár útja, tempera,
László Mercédesz (6.b) – Csillagközi kékségben, tempera, 
akvarell,
Heitler Tünde (8.b) –Pantokrátor kékben, akvarell, tempera.
A kiállítás 2019. április 12-től május 17ig tekinthető meg.

Péter László

Tűzzománc
Iskolánkban az első évfolyamnak lehetősége nyílott, hogy 

kipróbálja a tűzzománckészítést. A programon 38 tanuló 
vett részt. Aszter tűzzománckészítő műhely két művésze 
oktatta a gyermekeket a nyaklánckészítésre. Nagyon jó al-
kalom volt ez arra, hogy olyan anyagokkal dolgozzanak az 
iskolások, amivel ritkán találkoznak, ismereteik bővültek, s a 
jó hangulatú munka során a közösségünk is épült.

fotó: tuzzomancFogacskák 
pályázat 

A Budajenői Általános Iskola 1. b osztálya részt vet a DM 
Mosolygó fogacskák elnevezésű pályázatán, ahol a cél az 

volt, hogy felhívjuk a figyelmet a helyes fogápolás fontosságá-
ra. Egy fotóval vagy fotómontázzsal lehetett versenybe szállni, 
aminek a témája a fogkefék titkos élete volt. Eljátszottuk, mit 
történik, amikor nem látjuk a fogkeféinket. Készítettek a gye-
rekek fogkefe játszóteret, iskolát és le is fektettük őket, ha el-
fáradtak. A kép címe, amivel pályáztunk: Tanulnak a fogkefék. 
A kreativitásunkat és a fotó beküldésének gyorsaságát díjaz-
ták egy fogápolási csomaggal és egy „Mosoly kártyával”, ami 
egy kísérőjegy a Minipolisz játszóházba.

Mayer Zsuzsanna

Március 15-ei 
megemlékezés 

A „huszáros” ünnepet mindig nagy vá-
rakozás előzi meg, katonai dalokat, 

verseket tanulunk. Magyar zászlót lenget-
ve, lovas mondókákkal vonulunk végig 
az óvodán. Március 14-én a Micimackó 
csoportosok ünnepi műsorral készültek 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére. A műsort követően a 
négy csoport gyermekei kisétáltak az 
emlékműhöz és közös éneklés közben el-
helyezték az emlékezés zászlóit.

A gyerekek így látták az ünnepet:
„Sokat táncolunk szép ruhában” (Sára)
„Kitűztük a zászlókat az ovi elé” (Mira)
„Műsorral leptük meg a többi csoportot” (Berta)
„Nagyon tetszett, hogy verset mondtam” (Sebi)
„Az óvó néni megengedte, hogy kardokkal harcoljunk” (Illés)
„A legjobb az volt, hogy lengettük a zászlót” (Benedek)
„Kimentünk az ovi elé és énekeltünk, az összes gyerek” (Ferenc)
A közös élmény átélése tette az ünnepet felejthetetlenné. 

Vén Erika óvó néni
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Utazás 
a csillagok között

Március 28-án az Utazó Planetárium jóvoltából ismerked-
hettek az óvodás gyerekek a csillagos égbolt jelensége-

ivel és a bolygókkal. Aba, a manófiú és Lana, a tündérlány a 
bolygók és csillagképek világában kalandozva mutatták be a 
gyerekeknek az égitestek mozgását, az égbolt látványát a Föld 
különböző pontjairól nézve. A feltűnő, különleges félgömb 
alakú kupola minden kisgyerek érdeklődését felkeltette. Még 
azok is tátott szájjal nézték végig az előadást, akik eddig ke-
vésbé érdeklődtek az égi jelenségekről. A nagycsoportosok a 
vetítés során felmerült kérdéseikre is szakszerű választ kaphat-
tak az előadás után.

A Víz világnapja
A víz világnapjának megünneplését 1992-ben kezdemé-

nyezte az ENSZ, majd 1993-ban március 22-ét nyilvánítot-
ta e nappá. Ettől az évtől ünneplik világszerte ezen a mapon az 
egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Óvodánk Pedagógiai 
Programjában a „Zöld ünnepek” között szerepel a Víz világ-
napja. Fontos feladatunknak tekintjük környezeti nevelésünk 
részeként a víz életünkben betöltött fontos szerepének, védel-
mének hangsúlyozását. Óvodai csoportjainkban a gyerekek 
életkori sajátosságait figyelembe véve dolgozzák fel a „víz” té-
makörét a pedagógusok. A helyi adottságokat kihasználva sé-
táltak el a csoportok a víztisztítóhoz, a budajenői patakhoz és 
az újdonságnak számító Magtár melletti tóhoz. Természetes 
környezetben figyelték meg a víz tulajdonságait a gyerekek, 
majd egyszerű kísérleteket végeztek az óvodában, amely tu-
lajdonságainak (halmazállapot, szín, illat) megváltozását ered-
ményezte. Ezek a kísérletek is azt szemléltették, hogy meny-
nyire fontos, hogy védjük, óvjuk természetes vizeinket. Mesék, 
versek, dalok és drámajátékok segítettek abban, hogy tudato-
sítsuk a gyerekekben, hogy mit is jelent számunkra a víz, mire 
használjuk. A nagyobbak megismerkedtek a víz körforgásával. 
Nagyon széles ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek a vizek 
élővilágáról. A szabad és irányított játékok, a kézműves tevé-
kenységek ezen tudás bővítését, elmélyítését tették lehető-
vé. A szorgos kezeknek köszönhetően készültek akváriumok 
buborékfestéssel, halak, teknősök különböző technikákkal. 
Bízunk benne, hogy a játékos keretek között zajló változatos 
tevékenységek elérték céljukat, és a környezettudatos maga-
tartás alapkövei, csírái a helyükre kerültek.

Benka Krisztina

Interaktív fog-
ápolási bemutató 

az óvodában
Február 27-én különleges interaktív előadással látogattak 

el óvodánkba egy biatorbágyi fogászat (Fogart) munka-
társai. A helyes táplálkozás és fogápolás alapjait bemutató 
játékos foglalkozás sok élménnyel, ismerettel gazdagította a 
budajenői óvodások hétköznapjait.
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2019. május 25. 
Részletek hamarosan a plakátokon és a közösségi oldalakon! 

Jenei éremeső a 
jubiláns Felcsút Kupán

Kereken harminc érmet zsebeltek be 
a Budajenő Kempo Klub harcművé-

szei a XV. Felcsút Kupa Nyílt Nemzetközi 
Kempo Bajnokságon, március közepén. 

A kilenc jenei versenyző közül Antal 
István, Osvald Hanna és Varga Krisztián 
is triplázott az első helyezések számát te-
kintve, de a kettős igazolású Lacza Ábel 
(Hegyvidék-Budajenő) is aranyérmeket 
halmozott az év első magyar bajnoki for-
dulójában. 

A BUDAJENŐ KEMPO KLUB 
EREDMÉNYEI:

- Antal Anna 2. hely: kata, semi kempo, 
1. hely: submission

- Antal István 1. hely: semi kempo, 
submission, kempo kumite

- Heitler Balázs 2. hely: semi kempo, 
kempo kumite, 3. hely: submission

- Katona Richárd 1. hely: full kempo, 
2. hely: knock down, semi kempo,  
3. hely: kata

- Kiss Olivér 1. hely: semi kempo,  
2. hely: submission, 3. hely: kempo kumite

- Lacza Ábel 1. hely: önvédelem, semi 
kempo, submission, full kempo

- Orosz Zoltán 2. hely: semi kempo, 
submission, kempo kumite

- Osvald Hanna 1. hely: kata,  
semi kempo, submission, 2. hely: kempo 
kumite

- Varga Krisztián 1. hely: semi kempo, 
submission, kempo kumite

A XV. Felcsút Kupának, amelyen közel 
húsz klub mintegy százhúsz harcosa in-
dult, először adott otthont a közelmúlt-
ban elkészült Puskás Akadémia Sport- 
és Konferenciaközpont, amely minden 
eddiginél színvonalasabb rendezést tett 

lehetővé. A felcsúti megmérettetés után 
kihirdette a világbajnokságra utazó válo-
gatott keretet a Magyar Kempo Szövet-
ség, melyből kiderül, hogy a Budajenő 
Kempo Klub két versenyzője (a Hegyvi-
dékhez is tartozó Lacza Ábelt ide nem 
számolva) utazhat az áprilisi spanyol vb-
re: Katona Richárd és Osvald Hanna a ta-
valyi, budapesti világbajnokság után is-
mét nemzetközi mezőnyben bizonyíthat 
április 25. és 27. között Guadalajarában. 

Plébániai hírek az év első hónapjaiban
KISPAPOK BUDAJENŐN

2019-ben folytatódik a Budapesti Sze-
minárium hallgatóinak látogatása. Havi 
rendszerességgel érkeznek kispapok – 
idén már két ízben Marton Zsolt rektor 
atyával –, hogy ismerkedjenek a vidéki 
egyházközségek életével, közösségeivel.

ÖKOMENIKUS IMAHÉT
Idén az Ökumenikus Imahét 2019. ja-

nuár 20-27. között volt. Az hét anyagát 
az indonéz keresztény testvérek állítot-
ták össze, amelynek a központi igéje így 
hangzik: „Az igazságra és csakis az igaz-
ságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20). 
A közös áhítatot Gábor atya és a szoká-
soknak megfelelően Boros Péter nagy-
tiszteletű úr vezette, idén Jenei Tamás 
nyugalmazott nagytiszteletű úr társasá-
gában. Az imádságos együttlétet baráti 
beszélgetés zárta.

TEADÉLUTÁN 
A KARITÁSSZAL

2019. február 23-i délután a Plébáni-
ára hívtuk a nyári tábor gyerekseregét a 
szüleikkel, támogatott családjainkat, és 
másokat is, akik érdeklődnek a Karitász 
működése iránt. Az összejövetelt Gábor 
atya köszöntötte, az egymás iránti szere-
tetre, odafigyelésre hívta fel a figyelmet. 
Nem is az anyagi támogatás a fontos, ha-
nem személyes odafigyelés. A Karitász-
csoport nevében Hargitainé Bárczy Or-
solya adott összefoglaló tájékoztatást a 
csoport működéséről. A Karitászcsoport 
már több mint 20 éve tagja a Magyar Ka-
tolikus Egyház humanitárius szervezeté-
nek. Céljuk, hogy nemre, fajra, felekezet-
re tekintet nélkül segítsék a betegeket, a 
bajba jutottakat a keresztény értékeket 
hangsúlyozva. Ennek érdekében he-
lyi adománygyűjtéseket szerveznek, és 
örülnek az alkalmankénti nagyobb ado-
mánynak is. Igénybe veszik a Székes-
fehérvári Karitász segítségét, akik igen 
komoly feltételeket szabnak ahhoz, hogy 
programjaikhoz csatlakozzanak. A helyi 
Önkormányzattal is szoros kapcsolatban 
vannak. A Szociális Bizottság támogatá-
sával évente tűzifát juttatnak a rászoru-

lóknak, A HÍD Családsegítő Szolgálattal 
partneri kapcsolatot alakítottak ki. Tavaly 
a környékbeli karitászcsoportokkal szer-
veztek egy megbeszélést, ahol jó és rossz 
tapasztalataikat, ötleteiket osztották meg 
egymással. A bevételeikből évi rendsze-
rességgel beiskolázási segélyt, Húsvét-
kor és Karácsonykor élelmiszercsoma-
got adományoznak. Minden nyár elején 
egyhetes napközis tábort szerveznek az 
általános iskolásoknak, ahol a keresztény 
értékrendhez kapcsolódóan szerveznek 
játékos foglalkozásokat, sportolási le-
hetőségeket, kézműves foglalkozásokat 
és egynapos kirándulást. Legnagyobb 
rendezvényük Szent Erzsébet napjához 
kapcsolódva a Krumpliebéd, ahol szerény 
ebéddel várják az érdeklődőket elfogad-
va felajánlásaikat. Támogatásuk főleg 
természetbeni, pénzbeli adományt csak 
ritkán, megfontoltan adnak.

Örömmel vennék az alkalmanként se-
gítséget a közösség részéről, azt is szíve-
sen fogadnák, ha többen csatlakoznának 
éves munkájukhoz. Jó lenne olyan vál-
lalkozókra találni, akik az idősebbek-
nek bevásárlásban, orvoshoz juttatás-
ban esetenként lennének segítségükre 
(budajeno.karitasz@indamail.hu)

Megköszönte a közösség eddigi és 
ezt követő támogatását, mert a falubeli-
ek segítsége nélkül a Karitász sem tudna 
segíteni. A beszámolót követően Kauf-
mann Mária képes vetítéssel elevenítette 
fel a nyári tábor eseményeit részletezve 
a napok programjait, az egynapos ki-
rándulás eseményeit. A Teadélutánhoz 
csatlakozva bemutatták Szabó Ferenc 
fotós digirámáját, amit Baricz András 
cipészmesterről készített. A vetítésnek 
nagy sikere volt. Az alkotást Csörgőné 
Sziklavári Annamária méltatta és a Helyi 
Értéktár kincsei közé befogadta. Mivel az 
összejövetel nagy sikert aratott, a Kari-
tász csoport a jövőben is szeretne ilyen 
találkozásokat szervezni.

FOGADÓÓRA
Új kezdeményezés a fogadóóra is. A 

Karitász a Plébánián minden hónap első 
és harmadik hétfőjén 18-19 óra között 
azokat várják, akik beszélgetni szeretné-
nek, vagy tudnak a családjukban, környe-
zetükben rászorulókról, akiknek a Kari-
tász segítséget nyújthatna.

A SZENT PÉTER ÉS PÁL 
RÓMAI KATOLIKUS 
TEMPLOM FŐOLTÁR 
TABERNÁKULUMÁNAK 
FELÚJÍTÁSA 
2018-2019-BEN

Az elmúlt évben a Budajenői Önkor-
mányzat támogatásának köszönhetően 
mód nyílott a tabernákulum felújítására. 

A főoltár tabernákulumát 1801-
1802 között Weiss András asztalos 
mester és Wittman József aranyozó 
mester készítette. A helyszíni feltárás 
után a tabernákulumot Budapestre, a 
restaurátor műhelybe szállították, ahol 
Budai Sándor szakértő irányításával 
Bélteki Mihály Zoltán, Kolozsvári Gergely 
és Parajdi Áron faszobrász-restaurátorok 
hosszú, türelmes munkával varázsolták 
újjá. 

A szekrény fenyőfa deszkák felhasz-
nálásával készült asztalosmunka, a desz-
kákat csapolással, faszögekkel és enyve-
zéssel illesztették egymáshoz. A díszítő 
fafaragások motívumait fém szegekkel 
rátétként rögzítették a tabernákulum fe-
lületéhez. Az alapozás vastag, fehér színű, 
egyes részein kipergések, hiányok voltak. 
Általánosságban megállapították, hogy 
a festés kopott, sérült, és több helyen 
hiányos. A jelenleg fehér, illetve sárgá-
ra festett felületek többszöri átdolgozás 
eredményei. A szentségtartófülke ajta-
ja fényaranyozott. A rajta lévő feszület 
aranyszínű, vastagon lakkozott, amelyet 
két gyári csavarral rögzítettek az ajtóhoz. 
Fényarannyal borították a díszfényko-
szorú sugarait, a kályhaezüsttel átfestett 
felhők által körbefogott IHS feliratot, az 
oszlopfőket, oszloplábakat és az urnák 
arany felületeit. A szentségtartó fülké-
ben lévő textilborítás későbbi hozzátétel.  

A borítás alatt kéken festett felületet ta-
láltak, alatta a sérüléseknél egy alsó, pi-
rossal festett réteg volt látható.

A minták és a kutatóablakok által 
feltárt ismeretek alapján négy nagyobb 
átdolgozási korszakot különítettek el. Az 
első két korszakban a készítés techniká-
jában még törekedtek az eredeti szán-
dék szerinti helyreállításra, az ezt követő 
korszakokban már csak színében utaltak 
az eredeti megjelenésre, vagy már at-
tól is eltértek (sárga, illetve kék átfestés, 
bronzporos átfestés, textilborítás). A ta-
bernákulum sárgán és fehéren átfestett 
felülete, valamint az aranyszínű alsó sze-
gélyléc eredeti megjelenésében a fehér 
márványt utánzó polírweiss technikával 
készülhetett. A polírweiss felületek a 
templomi használat során szennyeződ-
tek, az ólom tartalom miatt elváltozott, 
elszürkült. Az aranyozott felületeket a 
javítások során általában eltávolították, 
majd vastagon alapozták és aranyozták. 
A szentségtartó szekrény ajtaját, az osz-
lopfőket és a díszítő fafaragások plasz-
tikáját nagyban módosították, a később 
javító szándékkal rákerült vastag alapo-
zás eltorzította a mintákat.

A kutatás eredményeit figyelembe 
véve a helyreállítás célja a tabernákulum 
romlási folyamatának lelassítása, vala-
mint az eredeti szándék szerinti egységes 
megjelenés megközelítése, visszaállítása. 
A javítási munka során a fellazult, illetve 
vastag festékrétegeket vegyszerekkel és/
vagy mechanikus úton távolították el, fi-
gyelve a vegyszerek erőteljes hatásának 
csökkentésére is. A munkálatok után a 
fafelületeket rovar- és gombafertőzés el-
leni védelemmel látták el. Az ornamentá-
lis díszítő fafaragások hiányait pótolták, 
újra színezték. A feszület szerkezeti hely-
reállítását Wiemann Tamás ötvös mester 
végezte, a zárszerkezet hiányait Reisner 
Ferenc lakatosmester – egyházközsé-
günk tagja – önkéntes adományként 
hozta rendbe.

A műtárgy felülete érzékeny a ned-
vességre és mechanikus hatásokra, ezért 
tisztítása kizárólag száraz porseprővel 
vagy ecsettel javasolt.

A hívek nagy örömére a húsvéti idő-
szak kezdetére visszakerült a megszé-
pült tabernákulum a helyére. Köszöne-
tet mondunk a segítségért Budai István 
polgármester úrnak, a képviselő-testület 
tagjainak.

A 19. században fából készült, festett, 
fémszínezett tabernákulum felújításának 
ismertetését a Restaurálási Dokumentá-
ció alapján állítottuk össze.



Budajenői MAJÁLIS 
MÁJUS 1-én 10 ÓRÁTÓL 

AZ ISKOLÁSOKNAK VIDÁM, 
JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, 
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK! 

 

zene, játszóház! kézműves foglalkozá-
sok az óvoda közreműködésével. Mini, 
csúszdás ugrálóvár a kicsiknek, óriás 

csúszda a nagyobbaknak. 

13:00 órakor MOTORSZENTELÉS 
a Szt.Péter és Szt.Pál templom 

előtti területen.  
A szertartás után együtt moto-
rozás felvezetéssel a Zsámbéki-
medencében. 

HELYSZÍN A BUDAJENŐI SPORTPÁLYA! 
PROGRAMOK 10.00 — 18.00 ÓRÁIG! 

Mindenkit szeretettel várunk, töltsünk el egy kellemes napot együtt!  
A programokon való részvétel ingyenes! 

Lesz lángos, csülkös bableves, rétes, fagylalt és 
egyéb finomságok! 


