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Budajenő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és azok megsértésé-
nek jogkövetkezményeiről szóló 9/2018. 
(VII.2.) önkormányzati rendelete olyan ma-
gatartásokat szabályoz, amelyek tapasz-
talatok. illetve a helyi gyakorlat alapján a 
lakosságot zavarják vagy közérdekbe üt-
köznek, ezért e magatartások megsértését 
büntetni rendeli. Elmélázva e rendelet cí-
mén feltűnhet, hogy milyen kifejező is az, 
hiszen a közösségek kialakulása óta min-
dig is voltak szabályok, amelyek lehetővé 
tették az együttélést. Korábban többnyire 
elég volt a közösség elítélő véleménye a 
szabályok be nem tartására esetén, azon-
ban a mai elidegenedő társadalomban ez 
néha már kevés. Természetesen főszabály-
ként ma is a lakosság jogkövető maga-
tartására apellálunk, ezért írunk időnként 
– probléma megelőző jelleggel - tájékoz-
tatókat emlékeztetőül, ill. figyelemfelhívás 
gyanánt. Lássunk néhány aktuálisan prob-
lémát okozó ügyet!

A kerti munkák során keletkezett zöld 
vagy kerti hulladékot Budajenőn – a jog-
szabályi feltételek betartása mellett - el 
lehet égetni. Minden egyéb hulladék 
égetése – mivel környezetszennyező és 
egészségkárosító hatású - tilos. A ker-
ti hulladékégetést szélcsendes időben, 
cselekvőképes nagykorú személy állandó 
felügyelete mellett, oltóanyag kikészítése 
után szabad végezni. Csak száraz kerti hul-
ladékot szabad égetni, jól kialakított tűz-
rakó helyen, magánterületen. Vasárnap és 
ünnepnap tilos az égetés. Fontos megje-
gyezni, hogy a prioritást élvező komposz-
tálás és a Depónia Kft. közreműködésével 
évente két alkalommal (április, november) 
megszervezett ingyenes zöldhulladék 
szállítás mellett csak kivételes esetben van 
szükség égetésre (pl. beteg növényi részek 
megsemmisítése).

A nagy zajjal járó kerti (motoros ka-
szálás, - fűnyírás, - favágás és megmunká-
lás, - sövény nyírás, - permetezés stb.) és 
építőipari zajos tevékenységek munka-
napon 7 óra és 20 óra között, szombaton 
8 óra és 18 óra között, vasárnap és ünnep-
napon 9 óra és 13 óra között végezhető-
ek. A templom 200 méteres körzetében 

vasárnap és ünnepnapon semmilyen za-
jos tevékenység nem végezhető 10 óra és  
12 óra között. 

Az ingatlan tulajdonosának, használó-
jának kötelezettsége az ingatlan és az in-
gatlan előtti terület (az úttestig terjedően, 
beleértve az árkot és padkát is) tisztántar-
tása és gyommentesítése. Minden ingat-
lan használónak kötelessége továbbá vé-
dekezni a gyomok és az allergén növények 
elterjedésével szemben. A parlagfű elleni 
védekezés elmulasztása esetén belterüle-
ten a jegyző rendeli el július 1-jét követő-
en a kötelező védekezést, amelynek költ-
ségeit a tulajdonosra, használóra terheli, 
amelyen felül a kormányhivatal e feladatra 
kijelölt szerve 15.000 – 5 millió forintig ter-
jedő, ismételten kiszabható bírságot fog 
megállapítani. Az egyéb gyomok és aller-
gén növények elleni védekezés elmulasz-
tása esetén a jegyző kötelezi a tulajdonost 
a munka elvégzésére, amely elmulasztása 
esetén végrehajtással biztosítható a köte-
lezettség teljesítése.

A birtokviták talán leggyakoribb oka a 
felelőtlenül ültetett fás szárú növények 
(fák és bokrok) károkozása. Fontos, hogy 
az adott faj, fajta adottságait figyelembe 
véve ültessük el e növényeket, különös fi-
gyelemmel arra, hogy mekkora lesz annak 
a gyökere, lombja és hogy később milyen 
fenntartási munkákkal jár (pollen-, virág-, 
termés- és levél hullatás), illetve ezek mi-
lyen problémákat (allergia okozása, át-
nyúló ágak, „szemetelés” stb.), esetenként 

súlyos anyagi károkat (építmény /pl. ház, 
járda, kerítés, vezeték/ rongálása, beár-
nyékolás stb.) okoznak. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 
településkép védelméről szóló 18/2017 
(XII. 20.) önkormányzati rendeletének 2. 
függeléke tartalmazza segítő jelleggel az 
ültetésre javasolt fás szárú növények lis-
táját. A rendelet elérhető az önkormány-
zat honlapján (http://www.budajeno.hu, 
az  ÖNKORMÁNYZAT Településrendezés 
elérési úton) vagy megtekinthető a Hiva-
talban.

Újra és újra fellángoló parttalan vitákra 
ad okot a kutyák szabályellenes tartása és 
sétáltatása, holott a jogszabályok részlete-
sen rendelkeznek azokról, így
-  aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja szabálysértést kö-
vet el (2012. évi II. törvény 193. § (1) 
bek., amely itt szabályozza a védett 
területen, közlekedési eszközön, üzle-
tekben alkalmazandó szabályokat is). 

- ebet tartósan kikötve tartani tilos 
(41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § 
(12) bek.),

- belterület közterületén - kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet - 
ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására képes. 
Továbbá közterületen az eb tulajdo-
nosának biztosítania kell, hogy az eb 
sem más állatot, sem embert harapá-
sával ne veszélyeztethessen, ennek 
érdekében szájkosarat használni kizá-
rólag az egyed jellemzően agresszív 
magatartásának ismerete esetén kell 
(41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §);

- A kedvtelésből tartott állat ürülékét 
az állattartó a közterületről köteles 
eltávolítani (az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 5. §).

A fenti szabályok kivétel nélkül jogszabály-
ban rögzített kötelességeket tartalmaznak, 
amelyek teljesülését a közterület-felügye-
let, a járási hivatal és a rendőrség közremű-
ködésével ellenőrzi az önkormányzati hiva-
tal. Általánosan elfogadott tény azonban, 
hogy egy jogszabály annyit ér, amennyi 
abból betartatható, s mivel nem állítható 
minden szabályszegő mellé egy hatósági 
személy vagy szemtanú, a lakosság figyel-
mes hozzáállását és együttműködését ké-
rem a fenti tevékenységek végzése során!

dr. Kovács Dénes jegyző

Tisztelt Budajenői 
Lakosok!
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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. ÁPRILIS 24-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Budakeszi Rendőrőrs 2018. 
évi munkájáról, valamint Budajenő község 
közbiztonsági helyzetének értékeléséről 
szóló beszámolót elfogadta.

DÖNTÉS A BÖT KERETÉBEN ELLÁTOTT 
HÁZIORVOSI ÜGYELETRŐL
2018. február 5. napján a BÖT keretén belül 
Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, 
Remeteszőlős és Telki Önkormányzatai 
megbízási szerződést kötöttek a HUNGA-
RY AMBULANCE-al orvosi ügyelet ellátása 
tárgyában. Azonban Páty felmondta ezt 
a szerződést, így az őket terhelő orvosi 
ügyeleti költségek finanszírozását a többi 
önkormányzatnak kell átvállalni. Budajenő 
Község Önkormányzata jóváhagyta, hogy 
az orvosi ügyelet finanszírozását 2019. 
szeptember 1. napjától Budajenő, Buda-
keszi, Nagykovácsi, Remeteszőlős és Telki 
települések biztosítják lakosságszám ará-
nyosan.

JAVASLAT AZ IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL 
SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló törvény, valamint kormányzati dön-
tések is tesznek ajánlásokat az igazgatási 
szünet elrendelésére vonatkozóan. Ezen 
jogával élve a képviselő-testület az idei 
évben is megalkotta az igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló rendeletét, amely két 
időszakban kerül elrendelésre:

A NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET:
2019. július 29. napjától 2
019. augusztus 20. napjáig
A TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET:

2019. december 23. napjától 
2020. január 3. napjáig

DÖNTÉS FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSRÓL
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egészségügyi alap-
ellátásról szóló törvényben meghatározott 
kötelezettségének eleget téve a Budajenő 
vegyes fogorvosi alapellátási körzetre vo-
natkozóan jóváhagyta Perbál községgel 
kötött, az egészségügyi alapellátás kere-
tében biztosított fogorvosi közös körzet 
székhelyéről szóló megállapodást. Egyben 
jóváhagyta 2019. május 1. napjától a Per-
bál és Budajenő községek által alkotott 
közös, vegyes fogorvosi körzetre szóló fel-
adat-ellátási szerződést, amelyet a DÍVA-
DENT Kft-vel (praxisjoggal rendelkező 
orvos: Dr. Mohácsiné Dr. Rédai Krisztina) 
kötött meg.

DÖNTÉS BÖLCSŐDEI  
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvény szerint bölcsődei ellátási 
feladata teljesítése érdekében támogatást 
biztosít azon Budajenőn lakcímmel rendel-
kező, a fenti törvény szerinti korcsoportba 

tartozó gyermekek után, akik más telepü-
lés bölcsődei ellátást biztosító valamely 
intézményében (bölcsőde, mini bölcsőde, 
munkahelyi bölcsőde vagy családi böl-
csőde, a továbbiakban együtt: bölcsőde) 
kerül elhelyezésre. A támogatás összege a 
bölcsődének ténylegesen megfizetett díj 
felével azonos, de maximum 30.000,-Ft/
fő/hó, amelyre támogatási szerződést kell 
kötni az elhelyezést biztosító bölcsődével. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2019. MÁJUS 24-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
A BÖT KÖZTERÜLET-FELÜGYELETÉNEK 
BESZÁMOLÓJA
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a BÖT Közterület-felügyelet 2018. évi be-
számolóját.

DÖNTÉS ÓVODAVEZETŐI MEGBÍZÁSRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a véleményező szervek javas-
latainak figyelembevételével, a Budajenői 
Óvoda intézmény vezetésével második al-
kalommal, további 5 évre Benka Krisztina 
Mária óvodavezetőt bízta meg. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 2018. évi költségvetési rendelet módo-
sításánál a Képviselő-testület figyelembe 
vette az állami költségvetésből származó 
előirányzatokat kezelő szervezetek által 
eszközölt, illetve az Önkormányzat dönté-
sei alapján, saját hatáskörben elvégzendő 
módosításokat, amelyek közül a követke-
ző tételek bírnak kiemelt jelentőséggel: 

BEVÉTELEK:
év elején előre nem tervezhető személyi 
kiadások (közfoglalkoztatottak bére, bér-
kompenzáció),
elnyert pályázatok vagy kapott támoga-
tások, amelyből a legnagyobb tételeket 
az óvoda beruházásra elnyert támogatás-
ból utalt részösszeg és a Magtár felújítása 
 tette ki, 

KIADÁSOK:
a személy kiadásoknál a növekedést a 
bérkompenzáció okozta, amelyek fedeze-
te a bevételi oldalon is biztosítva volt,
a beruházások, fejlesztések, dologi kiadá-
sok növekedését a célhoz kötötten befolyt 
többletbevételek elköltése (támogatások, 
pályázati pénzek), illetve az ehhez kap-
csolódóan előállt eseti többletkiadások 
okozták. 
A módosítások, a Testület döntései alap-
ján, a tartalék terhére kerültek biztosításra, 
így a költségvetés egyensúlyban maradt, 
sőt az év végére jelentős tartalék is reali-
zálódott. Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2018. évi költségve-
tési rendelet módosítást elfogadta.

I M P R E S Z U M
 KISBÍRÓ – BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
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A 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI  
RENDELET MEGALKOTÁSA,  
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 
2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2018. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. A Képviselő-testületet a zárszám-
adási rendelet megalkotásával jóváhagyta a 
2018. évi költségvetés végrehajtását. 

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓK TÁJÉKOZTA-
TÓJA MŰKÖDÉSI TAPASZTALATIRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az ÉDV 
Zrt. 2018. évi ivóvíz- és szennyvíz ágazati 
beszámolóját a júniusi képviselő-testületi 
ülésen tárgyalja meg.

KIÁLLÍTÁS ÜZEMELTETÉSE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta az önkormányzat 
tulajdonában és üzemeltetésében lévő „Kár-
pát-medencei Nemzetiségek zarándok és 
kegyhelyeinek állandó kiállítása”  Üzemeltetési 
és Működési rendjének Szabályzatát.

TŰZOLTÓSZERTÁR BÉRBEADÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a tavalyi évben hozott határozatát 
a kérelmezők (Téglásy Janka, Kósa Gabriel-
la) nyilatkozata alapján visszavonta és úgy 
döntött, hogy elvi szinten támogatja Tóth 

Eszter, Klaus Jespersen és Falus Ildikó kérel-
mét a budajenői tűzoltó szertár bérbevéte-
lére, pékáru és kávézó célú hasznosításra. A 
Képviselő-testület felkérte a Polgármestert 
a megállapodás érdekében a további tár-
gyalások lefolytatására és a megkötendő 
bérleti szerződés megkötésére.

GONDNOKSÁG TELEPHELY  
ÁRAMELLÁTÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadta a falugondnokság 
elhelyezéséül szolgáló, ingatlan és az azon 
elhelyezett konténer épületek áramellátá-
sát biztosító elektromos rendszer kiépítésé-
re, Váradi Bálint egyéni vállalkozótól kapott 
árajánlatot. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a munka megren-
delésére, a vállalkozási szerződés aláírására.

DÖNTÉS A PILISI PARKERDŐ ZRT-VEL 
KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy megállapodást 
köt a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Szőlődomb 
II. szélén elhelyezkedő, az önkormányzat 
044 helyrajzi számú területének erdőműve-
lésből való kivonása ellenében teljesítendő 
csereerdősítés végrehajtására. 

KÖZTISZTVISELŐK NAPJA
Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Közszolgálati Tisztviselők 

Napjának, július 1-jének munkaszüneti 
nappá nyilvánításáról szóló rendeletet elfo-
gadta, amely alapján, ezen a napon Hivata-
lunk zárva tart.

ZSÁMBÉKI-MEDENCE SZENNYVÍZTISZTÍ-
TÁS FEJLESZTÉSE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Zsámbéki medence szenny-
víztisztítás fejlesztését a holnapi tárgyalás 
eredményének függvényében tűzi újra na-
pirendre.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. MÁ-
JUS 24-I ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍMRE (PÉTER-
PÁL NAP)
Budajenő Község Önkormányzat képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. 
június 29-i Falunap és Búcsú alkalmából 
díszpolgári címet adományoz. A kitüntetett 
kiértesítéséről az önkormányzat gondos-
kodik.

MEGBÍZÁS INGATLANRENDEZÉSRE
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta a Budajenő 1501 
hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan föld-
forgalmi törvény hatálya alól történő kivo-
natását és kivett beépíthetetlen területként 
történő átvezettetését az ingatlan-nyilván-
tartásban.

M Á R I A  Ú T J A I N — Z A R Á N D O K L AT O K  A  K Á R P Á T - M E D E N C É B E N  
K á r p á t - m e d e n c e i  N e m z e t i s é g e k  z a r á n d o k  é s  k e g y h e l y e i n e k  

á l l a n d ó  k i á l l í t á s a  
NYITVATARTÁS: egész évben az alábbiak szerint 
  Hétfő:  zárva 
  Kedd:  9:00 – 16:00 
  Szerda:  9:00 – 16:00 
  Csütörtök: 9:00 – 17:00 
  Péntek:  9:00 – 17:00 
  Szombat: 10:00 – 16:00 (igény szerint) 
  Vasárnap: 13:00 – 17:00 (igény szerint) 

 A hétvégi (szombati, vasárnapi) látogatási igényt pénteken 15 óráig kell bejelenteni.    

 BELÉPŐDÍJAK:  
 Felnőtt:      1 000,-Ft/fő 
 Diák:      600,-Ft/fő 
 Nyugdíjas:     600,-Ft/fő 
 Csoportos kedvezmény: 500,-Ft/fő (10 főtől) 
 Családi jegy:    2 000,-Ft (2 felnőtt + 1 vagy több 14 év alatti gyermek) 

Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák! 
 telefonos elérhetőség biztosított az alábbi telefonszámokon: 

Olasz András 70/850-5560 
Radics Margit  70/850-8797 
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A műemlék 
Magtár 

újabb elismerése
A múlt évben a műemlék Magtár elnyerte a 2018. év mű-

emlék homlokzata díjat. Csóka Balázs építész a Parla-
mentben átvehette a magtár építészeti felújításáért a Pro 
Architectura építészeti elismerést. Az idén április 25-én a 
Nemzetközi Műemlék Világnap alkalmából az ICOMOS 
Magyar Nemzeti Bizottsága, ICOMOS-DÍJ Bizottsága a Bu-
dajenői műemlék magtár példaértékű rehabilitációjáért a 
Budajenői magtár részére ICOMOS-DÍJAT adományozott, 
amit a bizottság elnökétől, Nagy Gergelytől, Budai István 
polgármester vett át. A díjátvételen az önkormányzat részé-
ről részt vett Légárné Gulyás Rita műszaki főtanácsos, vala-
mint a meghívott vendégek között ott volt Csóka Balázs Pro 
Architectura díjas építész a felújítás építészeti tervezője. Az 
ICOMOS -DÍJ Bizottság röviden az alábbi értékelést fogalma-
zott meg: „Kiemelkedő és példamutató módon megvalósított 
rehabilitáció, a jellegzetes, de fölöslegessé vált épülettípus 
helyi emlékének fennmaradását biztosító méltó hasznosítás 
és az értékőrző, mértéktartó helyreállítás elismerése.” Erre az 
értékőrző felújításra mindannyian méltón lehetünk büszkék. 
Minden budajenői polgár érezze kötelességének a telepü-
lésünknek, az épített örökség magóvása terén országos hír-
nevet szerzett műemlék Magtár és környezetének gondos 
megóvását. 

Budai István, polgármester

SZÉPKORÚ 
KÖSZÖNTÉSE

Községünk lakóját, Dr. Sziklavári János Lászlónét köszönt-
hettük 90. születésnapja alkalmából május elején. A gra-

tuláció során Budai István polgármester átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök köszöntő emléklapját, valamint Budajenő Köz-
ség Önkormányzatának jelképes ajándékát és virágcsokrot. A 
látogatás jó alkalmat adott egy jó hangulatú, régi időket idéző 
kis beszélgetésre Ilonka nénivel és lányával Pannikával. Ezúton 
is sok boldogságot és nagyon jó egészséget kívánunk családja 
körében!

Mohai Mónika
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Európai parlamenti 
képviselők választása 2019

BUDAJENŐ 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

BUDAJENŐ 2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

LISTÁKRA LEADOTT ÉRVÉNYES SZAVAZATOK



Majális 2019
 

Az Idei majális napfényes meleg ta-
vaszi reggellel indult. A jó időt látva 

örömmel indultunk neki a napnak, a már 
hagyományosnak mondható focipályán 
megrendezett eseményeknek. Megérke-
zésünkkor hatalmas volt a nyüzsgés, ki-
csik és nagyok mind-mind bőven választ-
hattak a kínálkozó gyermekprogramok 
közül. Az ugrálóvár volt a gyerekek szá-
mára a legvonzóbb, amiből az idei évben 
mindjárt kettő darab is kínálkozott, hogy 
a legkisebbek és a nagyobbak is élvez-
hessék az ugrálás és önfeledt játszás örö-

mét. A büfé szolgáltatását az idei évben 
is a Royal Bisztró, Baumgartner Alexandra 
és munkatársai biztosították. A fagylalt a 
jó időnek köszönhetően igen nagy sikert 
aratott. Az óvoda konyha dolgozóinak jó-
voltából készült lángosból egy szem sem 
maradt. Bartos Gyárfás helyi vállalkozó ál-
tal készített csülkös bablevest és rétest is 
megkóstolhattuk. A szép időt kihasználva 
sok család látogatott el a rendezvényre.  
Gyerekek és felnőttek mind együtt élvez-
hették a falu rendezvényét, ahol minden-
ki megtalálhatta a neki való szórakozást. 

A focipályán a Budajenői Általános Iskola 
pedagógusai által szervezett akadályver-
seny és labdás ügyességi játékok zajlot-
tak. A Budajenői Óvoda által szervezett 
kézműves foglalkozás fokozottan felkel-
tette a gyerekek érdeklődését. Remek 
hangulat és vidám gyermekzsivaj hangja 
jellemezte a délelőttöt, az ugrálóvárak 
körül délután is kígyózó sor ált. Délután 
13 órakor került sor az Önkormányzat 
szervezésében a már hagyományosnak 
mondható motorszentelésre és motoros 
felvonulásra Kuli László alpolgármester 
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szervezésében. Harkai Gábor tiszteletes 
úr megszentelte a vasparipákat, körül-
belül 40-45 motoros kapta meg Gábor 
Atyától a védelmező áldást. A ceremónia 
után Gábor Atya felvezetésével a moto-
ros társaság tett egy nagy tiszteletkört a 
Zsámbéki-medencében, majd a focipá-
lyán csatlakoztak a majális forgatagához, 
ahol a polgármester vendégeként Bartos 
Gyárfás csülkös bablevesét fogyaszthat-
ták el. Az ebéd után minden érdeklődő 
megcsodálhatta a vasparipákat, és estébe 
nyúló kötetlen beszélgetések alakultak ki. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat-
nak, hogy támogatta a rendezvény meg-
valósulását, a gondnokságnak és minden 
segítőnek a fáradságos közreműködést, 
igazán tartalmas és szép napot tölthet-
tünk el együtt. 



III. Futajenő 
családi futó- és sportnap 

Május 25-én immár harmadik alkalom-
mal rajtoltak el a Budajenői Óvoda 

szülői közösségének tagjai által szerve-
zett Futajenő sportnap versenyszámai. A 
szervezők nem titkolt szándéka volt, hogy 
a falu rendszeresen sportoló lakói és az 
ovis gyerekek mellett megmozduljanak a 
helyi iskola diákjai és a családok is. Ezért 
új versenyszámot iktattunk a programok 
közé: a már jól bevált felnőtt hosszútáv és 
az ovis pályakörök mellett játékos, agyat is 
tornáztató feladatokat nyújtó túrát hirdet-
tünk részükre. Úgy tűnik, a tervünk bevált, 
soha ennyi nevező nem tolongott még az 
óvoda titkárságán a jelentkezési lapok le-
adására és a versenyzői csomagok átvéte-
lére várva! Idén 150 versenyzői csomagot 
tudtunk összeállítani a támogatóink által 
is biztosított ajándékokkal megrakva, me-
lyek az utolsó darabig elfogytak. 

A rendezvényt megelőző napokban 
aggódva figyeltük az esős időjárást. Sze-
rencsére aznap csodálatos, talán túl jó 

időnk is volt, így mindössze a hosszútáv 
útvonalán kellett az utolsó pillanatban vál-
toztatnunk és a járhatatlanná vált erdőből 
kihoznunk, de a visszajelzések szerint az új 
útvonal hasonlóan változatos és izzasztó 
volt, mint az eddigiek. A csoportos túra is 
nagy sikert aratott, a felnőttek mosolyog-
va vették tudomásul, hogy egy idő után 
a gyerekek élvezték a szabad levegőn töl-
tött időt, míg ők törték a fejüket a felada-
tok megoldásán, a nagyobb, már egyedül 
versenyző gyerekek pedig nevetve mesél-
ték, hogy ők pillanatok alatt megtalálták a 
választ azokra a kérdésekre, amelyek felett 
a felnőttek tanácstalanul álldogáltak.

Az átmeneti esőszünetnek köszönhe-
tően fel tudtuk állítani az ugrálóvárakat is, 
amelyek mint mindig, most is a gyerekek 
első számú kedvencei voltak. A muzeális 
tűzoltóautó és a Budakeszi Rendőrőrs ál-
tal biztosított járőrautó, felszerelés, bemu-
tatók még a felnőtteket is a pályára von-
zották, a gyerekek hatalmas lelkesedéssel 

vetették bele magukat a gumibottal ker-
getőzésbe, a fecskendő húzogatásába, a 
szirénázásba. Még a rendezvény hivatalos 
egészségügyi biztosítását ellátó mentő-
autó személyzetét is elragadta a hangulat, 
szívesen adtak teret a kíváncsi gyerekte-
kinteteknek és -kezeknek. A nap sztárja 
vitathatatlanul a rendőrkutya volt, bemu-
tatója kedvéért még a tűző napra is kiült 
gyerek és felnőtt egyaránt.

A nap folyamán gondoltunk a kicsit 
kényelmesebb elfoglaltságokat kedve-
lőkre is, lehetőség nyílt kézműveskedésre, 
gyöngyfűzésre, óriási buborékokat fújha-
tott, aki bírta, megnézhettük a budajenői 
iskolások Tértánc-bemutatóját, ehettünk-
ihattunk kedvünk szerint, vagy megpihen-
hettünk Paxián-Nagy Krisztina masszírozó 
kezei között, de akinek a versenyszámok 
után még mozogni volt kedve, szabadon 
rúghatta a bőrt a sportpályán, vagy kipró-
bálhatta a grundkézilabdát a Budai Farka-
sok jóvoltából. Az iskolásoknak szervezett 
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Color Party várakozáson felüli lelkesedést 
váltott ki a gyerekekből, a színesre festett 
ruhák látványa pedig rémületet a szülők-
ből...

Az, hogy ez a nap ismét megvalósul-
hatott, sok ember közös munkájának és 
segítségének köszönhető. A szervezést 
idén is néhány anyuka vállalta, akik csa-
lád és munka mellett igyekeztek olyan 
programot összeállítani, amely szórako-
zást nyújt kicsinek és nagynak egyaránt. 
A Budajenői Óvoda és a konyha dolgo-
zóinak segítsége ismét nélkülözhetetlen 
volt, köszönjük a részvételüket! A fő tá-
mogató Budajenő Község Önkormány-
zata a helyszín mellett az ugrálóvárak és 
a versenyzők részére biztosított pólók 
finanszírozásában nyújtott segítséget, 
külön köszönet a támogató hozzáállá-
sért Budai István polgármester úrnak, 
aki, mint fővédnök, a rendezvényt meg-
nyitotta! A Hevesi Anna táncakadémia a 
versenyzői csomagok, a versenyszámok 
győztesei nyereményeinek biztosítása 
mellett idén is remek bemelegítést tar-
tott a futamok előtt! Milesz Sándor cso-
dás Forever Living Products ajándékokkal 
örvendeztette meg a versenyzőket és a 
győzteseket. A Vintage Varázs alkalom-
hoz illő kulcstartói azóta is fel-feltűnnek 
gyerekek táskáján, tolltartóján, kulcscso-
móján. Ezúton is köszönjük továbbá a 
következők segítségét és támogatását: 
Príma (Telki),  Napsugár Natúrbolt (Telki), 
Csehülünk Étterem (Telki), Reisner Pince 
(Budajenő), Borotsek Réka és családja 
- Ágnes Gyógyszertár (Budajenő, Telki) 
és Mary-Ker Kft., Rácz Andrea (Drogerie 
Markt Magyarország), Szigethalmi Va-
daspark, Gyémántfürdő (Tatabánya), 
Aquasziget (Esztergom), Orczy Kaland-
park (Budapest), Supermanagement 
Zenekari Menedzsment és Koncertszer-
vezés, Sóvárgó Cukrászműhely (Zsám-
bék), Brozsovits-Szabó Ilona, Budakeszi 
Rendőrőrs - Hoffmann Kornél r.alezredes 
és csapata; illetve mindazon szülők, segí-
tők támogatását, akik akár anyagi, akár 
személyes segítségükkel járultak hozzá 
a rendezvény sikerességéhez és ahhoz, 
hogy a Budajenői Óvodásokért Közhasz-
nú Alapítvány a rendezvény eredménye-
ként közel kétszázezer forint támogatást 
tud a következő nevelési évben az óvo-
dás gyermek fejlődésére, szórakozására 
fordítani! Nem utolsósorban köszönjük 
a többszáz főnyi résztvevőnek, akik eljöt-
tek, hozzájárultak a rendezvény sikeres-
ségéhez, és reméljük, jól érezték magu-
kat! Jövőre ismét találkozunk!

Pokorádi Zsófia

fotó: futajeno1-5
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Kórustalálkozó Budajenőn

Május 25.-én szép összejövetelnek vol-
tunk részesei. Idén meghívásunkra 

Leányvárról, Pilisborosjenőről, Szigetszent-
mártonból és Tarjánból érkeztek sváb kóru-
sok. A rendezvényt a szokásokhoz híven a 
magyarországi németek himnuszának ének-
lésével kezdtük, majd Budai István polgár-
mester szavait hallgattuk meg, aki megtisz-
telte jelenlétével a Német Hagyományőrző 
Dalkör rendezvényét. Beszédében emlé-
keztetett arra, hogy a helyi Önkormányzat 
évről évre támogatja a településen élő ha-
gyományőrzőket, legyen az székely, vagy 
sváb kisebbségi rendezvény. Négy kórus fo-
gadta el meghívásunkat. A pilisborosjenői, 
a tarjáni és a szigetszentmártoni kórussal 
már többször találkoztunk, jártak nálunk 
és minket is meghívtak az általuk szerve-
zett találkozókra. A Leányvári Német Nem-
zetiségi Dalkörrel idén először sikerült a 
kapcsolatot felvenni és reményeink szerint 

fenntartani.  A színpadra a házigazda kórus 
lépett először, vidám és lírai dalokkal nagy 
sikert aratott. A meghívott társulatok is sok 
örömet szereztek az ismeretlen és ismerős 
dalok előadásával. A taps az ő előadásuk 
után sem maradt el. Az összejövetelt finom 
vacsora, baráti beszélgetés és közös éneklés 
zárta. Meglepetésünkre a Budakörnyéki TV 
is felvette a jövő januárban 30 éves Budaje-
női Hagyományőrző Dalkör által kezdemé-
nyezett kórustalálkozót. 

Köszönjük a helyi és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat támogatását, a segí-
tők sok-sok munkáját!

Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat
Budajenő Német Hagyományőrző Dalkör



Budajenő mindennapok | 13



14 | Budajenő mindennapok 

AZ 5.A OSZTÁLY VÁLLALKOZÁSA:

Facsemeték 
elültetése 

az iskolaudvaron
Az 5.A osztály tanulói a május 3-i technikaórán sikeresen 

gyökereztettek meg levágott csavart fűz ágakat. Egyszerű 
módon: vízben, az osztályukban tárolt dunsztosüvegekben! 
(Sokan talán nem is tudják, hogy a fűzfa nagy túlélő. Talán az 
egyetlen olyan ismert fafélénk, amely képes egyetlen porciká-
jából, a levágott ágából is két-három hét alatt gyökeret hajta-
ni! S ha kellő vízmennyiséget szívhat magába, újjáéled és fává 
is sarjad). A három hétig gyökereztetett csemetéket, pénteken 
a május 3-i technika és rajz órákon az iskolaudvar négy pont-
ján végül kemény munkával, sikerült elültetnünk. Az 5. A osz-
tály létszámának megfelelően összesen 12 facsemetét. A fiúk 
oroszlánrészt vállaltak a kétkezi munkából: Boti, Bazsi, Máté 
és Levente serényen megásták a méretes ágyakat, s a felpuhí-
tott és jól megöntözött talajba is ők ültették be a csemetéket. 
Eközben a lányok is serény munkában voltak, ők mágikus te-
vékenységet folytattak: sarjadzó, levélhozó faágakat rajzoltak 
az osztályban. Reméljük, a varázslás sikerült és a facsemeték, 
melyeket pár hétig még gondozni, öntözni kell, erőre kapnak, 

és bántódás, ártó szándék 
nélkül felnőhetnek: hogy 
árnyékot bonthassanak 
és jó közérzetet adjanak 
a budajenői iskolánk min-
den diákjának.

P.L.

 TŰZOLTÓSÁGI RAJZPÁLYÁZATON 
I. HELYEZÉS! 

Demmiány Júlia 
(6.b) sikere

Az idén meghirdetett Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
-Tűzoltósági katasztrófavédelmi bizottságának rajzpá-

lyázatára tíz diákunk alkotásaival jelentkeztünk. Demmiány 
Júlia 6.b osztályos tanulónk - Modern Szent Flórián, a tűz-
oltók szentje akcióban, című festményével - első helye-
zést ért el a megyei versenyen. A díjátadóval egybekötött 
kiállításmegnyitóra 2019. május 17-én pénteken, az Ecseri Rá-
bai Miklós Művelődési Házban (2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky 
u. 3.) került sor. A megnyitón és a díjátadáson Juli a szüleivel 
sajnos nem tudott részt venni, így az Oklevelét-Emléklapját és 
az őt megillető ajándékokat utólagosan juttatták el hozzá. Ké-
pünk az iskola folyosóján készült, kitüntetett alkotó diákunk 
mögött látható alkotásának reprodukciója is. E festményével 
vesz részt a meghirdetett országos rajzversenyen is. Sok sikert 
kívánunk Julinak, nagyon büszkék vagyunk rá!

P. L. felkészítő rajztanár
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A napköziben 
történt

A márciusi tűzzománc –foglalkozás után áprilisban kirándul-
ni mentünk a két első osztállyal. Ragyogó napsütésben 

és jókedvűen indultunk gyalog a pénteki tanítás után. Az út 
során sokat beszélgettünk és nevettünk, megfigyeltük a nö-
vényeket és futóverseny is volt. Pátyon fagyiztunk és játszot-
tunk a parkban, majd menetrendszerinti járattal tértünk vissza 
az iskolához, így gyakorolva a közösségi közlekedés módját 
is. Örömmel emlékszünk vissza a természetben töltött közös 
délutánra. 

Májusban „Állati jó bemutató!”-n vettek részt az elsősök. 
Tóth Gábor Az alkalmazkodás mesterei c. előadása keretében 
7 állatot hozott és mutatott be megnevettetve a gyerekeket és 
tanítva őket. Az érdeklődő gyerekek közelről láthattak egeret, 
patkányt, görényt, nyestet, rókát, borzot és kutyát, amiket az 
előadó tanított be különféle mutatványokra.

FORDÍTOTT CSEREKAPCSOLAT - 
Gaildorf-Budajenő
Idén az időjárásra való tekintettel megfordítottuk a cserekap-

csolatot, és mi utaztunk Gaildorfba május 8-14-ig. Az időjá-
rás sajnos nem kedvezett, csak az utolsó két nap. Szerda késő 
délután érkeztek meg a diákok, és foglalták el szállásukat a 
fogadó családjaiknál. Csütörtök délelőtt a gailgorfiak köszön-
töttek minket, utána pedig az esőnek köszönhetően nem a 
várva-várt vidámparkba, hanem Sinsheim-ba mentünk a Tech-
nika Múzeumba. Nagy élmény volt látni és kipróbálnia a tech-
nika vívmányait, és a végén beülni a 3D moziba. Pénteken az 
egész napot Stuttgartban töltöttük a Mercedes Múzeumban. 
Remek és élményekkel teli nap volt. A hétvégén a gyerekek 
a családoknál voltak, akik mindenben próbáltak a kedvükben 
járni. Egy méhészeti bemutatóval zártuk a programjainkat, 
ahol egy-egy állomáson a gyerekek megtapasztalhatták, mi-
ként működik egy ilyen farm. Délután a búcsúünnepségen 
mindkét diákcsoport színvonalas műsorral búcsúzott, bízva 
abban, hogy ősszel viszont látják egymást. A diákok egész 
héten át szorgalmasan vezették a naplójukat, minden napról 
beszámoltak, és az újonnan tanult szavakat is lejegyzetelték. 
Ebben a partnerük volt a segítségükre. Remélem mindenki-
nek élménydús, hasznos, eredményes, és felejthetetlen volt ez 
az egy hét. Köszönetet szeretnénk mondani Budai István pol-
gármester úrnak, a gaildorfi Bürgerstiftungnak, a Szülőknek, 
és mindenkinek, akik ismét nagylelkűen támogatták az egész 
cserekapcsolatot.

Pappné Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch Diana
szervező-tanár

„Mindenki lehet 
győztes”

2019. május 18-án a Budakörnyéki Általános Iskolások Asz-
talitenisz Bajnokságán vettünk részt. Kilenc lelkes gyerek 

jelentkezett a versenyre (Csereklyei Bulcsú, Mészáros Lili, 
Skapér Zsigmond, Forgó Márton, Szalai Levente, Csibi Zsófia, 
Schvorczi Lilla, Bogdán Nikolász és Major Döme).  A verseny a 
Budakeszi Prohászka Ottokár Gimnáziumban került megren-
dezésre. A tornateremben nyolc pingpongasztal volt felállít-
va, ahol folyamatosan gyakorolhattak, játszhattak a gyerekek. 
Nagyon élvezték a vereségeik ellenére is a pingpongozást, 
lelkesen mesélték, hogy miben javultak, milyen taktikákat 
sajátítottak el a játékaik során, izgatottan várták mikor játsz-
hatnak már újra. A legszebb az egészben az volt, hogy nem 
csüggedtek el, és a maga módján mindenki győzött, mert egy 
felejthetetlen napot éltünk át sok nevetéssel, aktív mozgással, 
egymásnak drukkolással. Iskolánkból Bogdán Nikolász teljesí-
tett kiemelkedően, és nyert meg több szettet bravúros játéká-
val. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Ügyesen és bátran helyt 
álltak a gyerekek. Köszönjük szépen a lehetőséget!

Török Anna, testnevelőtanár
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Országos  
döntőben!

Óriási bravúrral zárult tanítványainknak a 2018/19-es tanév 
Kosárpalánta bajnoksága! Mindkét korcsoportban (első 

és második osztály) bejutottunk az ország legjobbjai közé! A 
döntőre május 12-én került sor, évfolyamonként 8-8 csapat 
mérhette össze erejét Székesfehérváron. Nemcsak a gyerekek-
nek, de nekünk edzőknek is kihívás volt ez a nap, hiszen meg 
kellett osztani erőinket, figyelmünket a kis Gézengúzok és a 
Mókusok között, mivel egyszerre volt a verseny az 1-2. osztá-
lyosoknak. Nagyon-nagy küzdelemnek lehettek szemtanúi a 
szülők, hiszen mi, budajenőiek olyan nagy települések, neves 
sportiskolák diákjaival versenyeztünk, mint Sopron, Budapest, 
Kecskemét, Miskolc, Szeged. A szervezőbizottság döntése 
alapján nem osztottak ki helyezéseket, mindenki győztes lett! 
Még egyszer gratulálunk a gyerekeknek a nagyszerű sporttel-
jesítményükért, amivel Budajenő hírnevét öregbítették. Külön 
köszönet a zászlóval felvonuló lelkes szurkolótáborunknak, 
minden kedves szülőnek!

Körberné Horváth Andrea

AGOSTYÁNBA, ÁGOSTON-LIGETBE 
AZ 1.B OSZTÁLLYAL 

Osztálykirándulás
Magyarország egyik első ökofalujába látogattunk el, a 

Gerecsei Tájvédelmi Körzet tőszomszédságában. Festői 
környezetben egy patakon áthaladva érkeztünk egy közép-
kori ház mintájára épített épületbe. A délelőtti sétánk során 
egy önfenntartó gazdaságot mutattak be nekünk, ahol rövid 
idő alatt szívünkhöz nőttek az állatok Zuzu, a fehér ló, Sziszi a 
póni, Pici a kutyus és a nyuszik. Nagyítóval vizsgáltunk boga-
rakat, növényeket, gombákat, terméseket. Az energiadombon 
megpihentünk gyönyörködve a festő szépségű tájban. Meg-
tanultunk nemezből labdát készíteni, íjjal célba lőni. Rengeteg 
élménnyel indultunk haza.

Felelős állattartás
Iskolánkban tartott előadást Pásztor Zoltán, amelyre kutyákat 

is behozott a gyerekeknek. Zoltán önkéntes állatvédő, ku-
tyák ideiglenes befogadásával és rehabilitációjával foglalkozik 
feleségével együtt. Segítenek az elkóborolt állatok hazajutta-
tásában! Országszerte sok menhellyel kapcsolatot tartanak és 
segítséget nyújtanak számukra. Az elmúlt években fokozott 
figyelmet fordítottak arra, hogy tájékoztassák az embereket, 
diákokat az állatokkal kapcsolatban felmerülő problémák-
ról, segítségnyújtásról, ezért jöttek el a Budajenői Általános 
Iskolába is. A tanulók, tanárok élvezettel hallgatták Zoltán 
szemléletváltásra ösztönző szavait, gondolatait. Fényképeket 
bemutatva és a két kutya jelenlétével a gyerekek megtapasz-
talhatták az „állati” közelséget, természetességet, melegséget! 
Minden szülőnek, tanárnak, diáknak köszönjük a menhelyek-
nek adományozott tárgyakat, élelmiszereket!

Dalosné Kovács Györgyi

„SÜVEGEMEN NEMZETISZÍN RÓZSA” 

Kárpát-medencei 
rajzpályázat

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szer-
vezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, 

és a nagyváradi Tanoda Egyesület hadtörténelmi, honvédelmi 
témájú Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatára idén, 2019. 
évben is beneveztünk. Idén e méretes gyermekrajz-pályázatra 
1.635 pályamunka érkezett. Ez egy csodás eredmény, és büsz-
kén mondhatjuk, hogy a tavalyihoz hasonlóan, iskolánk diákjai 
idén is részt vesznek a megmérettetésben. 

A Budajenői Általános Iskola hat diákja, hét alkotásával je-
lentkezett, és türelmesen várja a Nagyváradon és Székesfehér-
váron megrendezendő hatalmas kiállítást. Így: 

1.      Bartha Ábel 6.a – II. Rákóczi Ferenc portréja, ceruzarajz
2.      2.Szabó Veronika 6.a – Rákóczi lovon, ceruzarajz
3.      Furka Zoé Hanka 6.b – Hej, Rákóczi! , tempera, akvarell
4.      Furka Zoé Hanka 6.b – Huszár rohamoz, tempera
5.      György Enikő 6.b – „Jézus Krisztus az én hősöm”- 

Részlet a Magyar Szent Koronáról, tempera
6.      Dakó Virág, 8.b – Lovas huszár (Simonyi József a lo-

ván), színes ceruza
Felkészítő tanár: Péter L.
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Ha szeretsz kézm
űveskedni, 

csapatban játszani a szabadban és játékosan tanulni

ITT A HELYED!

H
elyszín: Budajenő, 

Hagyom
ányőrzők Háza 

Időpont: 2019. 07. 15-19. 9-17h
Korosztály: 5-10 évesek
Részvételi díj: 25.000Ft (napi 4x-i 
étkezés, program

-, foglalkozás-, és 
anyagköltség)

Jelentkezni június 30-ig lehet, 
a jelentkezési lap kitöltésével 

(am
it e-m

ailben küldünk vagy szem
é-

lyesen kaphatod m
eg a szervezőktől)  

és 10.000Ft befizetésével lehet.

nem
ezelünk

,
bábot- és ékszert készítünk

,
felfedezőútra indulunk

,
kavicsot-, pólót és gondolattérképet festünk

,
népi játékokkal ism

erkedünk
,

szám
háború

zunk
,

rókavadászunk
,

vicces-vizes m
ókát csapunk

,
„cukrászdát” nyitunk

Érdeklődni: Király Eszter 0670/409-6670

A tábort a Budajenei 
Önkorm

ányzat tám
ogatja!

A
5_szoro.indd   1

2019.06.05.   21:26:42

TIR
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R
K
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J enői nyári napközis tábor júniusban és augusztusban  

2019.06.24-28. és 08. 12-16.
6-10 éves korig  

 

H
elyszín: H

agyom
ányőrzők H

áza- B
udajenő

E
llátás: N

api 3x-i étkezés 

 

V
áltozatos program

okkal várjuk az iskolásokat egy izgalm
as, m

ókával teli hétre.  
 

Tervezett program
:

M
inden nap reggeli jóga A

nett nénivel

Június  

H
étfő: M

esedélelőtt kézm
űves foglalkozással-

kerám
ia foglalkozás  

K
edd : Piliscsév játszópark 

Szerda : K
irándulás a B

udai-hegységbe 

C
sütörtök : Sajtm

űhely-M
ány 

Péntek : K
irándulás Pátyra-fagyizás 

 

A
ugusztus  

H
étfő: M

esedélelőtt kézm
űves foglalkozással-

nem
ezelés/gyöngyvasalás 

K
edd : K

irándulás a C
sergezán Pál-kilátóhoz 

Szerda : Vadaspark B
udakeszi 

C
sütörtök : Tündérkonyha- Zsám

bék 

Péntek : M
ozi

A változtatás jogát fenntartjuk 

A tábor díja: 35.000 Ft/tábor 
 

T
áborvezetők:  

B
laskó Szilvi néni és Pappné Polacsek O

rsi néni 
Jógaoktató:  

Sebestyén-H
egedűs A

nett 
 

Jelentkezni június 21-ig lehet a m
ellékelt jelentkezési lapon az iskolában  

a táborvezetőknél 10.000 Ft előleg befizetésével  
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Húsvét
Pedagógiai Programunk egyik fő alappillére a hagyomá-

nyok ápolása. Ezért ebben az évben sem maradhatott el, 
hogy a gyerekekkel közösen készüljünk a húsvétra, ami az 
idén április 21-22-re esett. A húsvéti hímestojás készítése ré-
gen a lányok, asszonyok dolga volt, de az óvodában a fiúk 
sem maradtak ki belőle. Egy-egy csoportban természetes 
festékanyaggal ismerkedtek meg a gyerekek (hagymalevél – 
„berzselés”), más csoportokban új technikákkal díszítették a 
húsvét egyik jelképét. A tojásfestés mellett tavaszi asztaldíszek 
is készültek az ünnepi asztalra, tavaszi kopogtatók az ajtóra. 
A húsvéti ünnepkörben fontos szerepe van a víznek, szép-
ség- és egészségvarázsló hatást tulajdonítanak neki. Óvodánk 
több csoportjában szerveztek az óvónénik locsolkodást. A fiúk 
verssel, illatos vízzel készültek, a lányok kis meglepetéssel kö-
szönték meg a kislegények figyelmességét. A húsvéti készü-
lődést minden csoportban „tojásvadászattal” zárták. Egy-egy 
közel lakó családhoz ellátogatva keresték a gyerekek a „nyuszi 
által” elrejtett meglepetéseket. Ezúton is köszönjük a szülők 
segítségét, közreműködését és a vendéglátást.

Családi nap 
a Misi Mókus 
csoportban

2019. március 5-én nyílt napra gyűltünk össze a Misi Mókus 
kiscsoportban. Pontosabban családi napra: az óvó nénik célja 

az volt, hogy minket, szülőket is bevonjanak a gyermekeink óvo-
dai tevékenységeibe. Ennek megfelelően azok, akik már 9 óra 
előtt megérkeztek, szabadon levehettek játékokat a polcról, de 
elpakolni is nekik kellett, ill. az ovis reggelit is megkóstolhattuk. 
9 óra után Erika néni teremrendezést és átöltözést „vezényelt”: 
keddi nap lévén „átöltözős torna” következett. A csoportszoba 
ugyan szűkös, mégis a gyerekekkel együtt érdekes feladatokat 
végeztünk: körbefutás, erdőben osonás (ahol a szülők voltak a 
fák). Azt lehetett sejteni, hogy lesz olyan csemete, akit megzavar 
a szülő jelenléte, és valóban: volt, aki folyamatosan ide-oda ug-
rándozott (a kért feladatok helyett). De akadt olyan nagymama 
is, aki meglepetten mondta, hogy ő még ilyen jól viselkedni nem 
látta az unokáját. Torna után közösen ettünk gyümölcsöt tízóra-
ira. Ezután felöltöztünk, és az udvaron téltemetésre gyűlt össze 
az egész óvoda: a nagycsoportosok által készített kiszebabát 
ugyan nem égettük el (nagyon szeles volt az idő), de mindenki 
lelocsolhatta vízzel. Végül szabad játék következett, és közben 
lehetett kérdezni, beszélgetni gyermekeinkről Erika, Marika és 
Regina nénikkel. Akiknek nincs könnyű dolga: 27 gyermek jár a 
csoportba (ebből 17 fiú), de ők türelemmel, bölcsességgel igye-
keznek terelni őket a szocializáció rögös ösvényén. Tartalmas 
és tanulságos délelőtt volt, köszönjük, hogy részesei lehettünk!

Szabó Gergőné Bea
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Óvoda
Elmegyünk az állatkertbe, 
benézünk a ketrecekbe. 
Hát az ember mit nem lát: 
mókus gurít motollát.
Dirmeg-dörmög a medve, 
nincsen neki jókedve. 
Én a kígyónak nem hiszek, 
mert nyelvet ölt és így sziszeg: SSZ
(mondóka)

A Micimackó csoportosok április végén meghívást kaptak 
a Fővárosi Állatkertbe. Sok ovis járt már ott a családjá-

val, de más élmény a csoporttársakkal, óvónénikkel bejárni 
a 150 éves állat és növénykertet. Sétánk során rengeteg új 
élménnyel, ismerettel gazdagodhattunk, testközelből láthat-
tunk fóka bemutatót, sarkvidéki állatokat, nagyragadozókat, 
szavanna állatait. Állatok mellett csak kérdésből volt több az 
állatkertben ezen a napon, és elfáradt óvodásból. Köszönjük 
a lehetőséget, hogy megvalósulhatott az állatkerti kirándulás.

Vén Erika Micimackó csoportos óvodapedagógus

Májusfa állítás
Május elsejét megelőző munkanapon az óvoda udvarán is 

állítottunk májusfát, amely számunkra a tavaszi újjászü-
letést jelképezi. A fát szalagokkal díszítettük, majd közös erő-
vel felállítottuk. Tavaszi dalokkal, körjátékokkal köszöntöttük 
az éledező természetet.

Ovisok tavasza
Óvodai oktató-nevelő munkánk során fontos szerepet kap 

a környezeti nevelés, a természetes és épített környezet 
védelme. Ezt kiemelve és hangsúlyozva szervezzük minden 
évben az „Ovisok tavasza” rendezvényünket, ami egy egész 
hetet átölelő programsorozat. Ügyességi játékok szervezésé-
vel kezdődött a hét, amit az esős 
idő miatt végül a csoportszobák-
ban sikerült megvalósítani. A si-
kerélmény így sem maradt el. A 
hét következő napján nagy tavaszi 
kézműveskedés vette kezdetét. En-
nek köszönhetően a tavasz színeibe 
öltöztek a csoportszobák, öltözők. 
Szerdán táncházzá alakult az óvoda 
legnagyobb csoportszobája. Kicsik 
és nagyok együtt ropták a táncot 
Dallosné Kovács Györgyi nénivel és 
Borka Ráhellel. A talpalávalót Bor-
káné Kovács Tünde húzta. Gyere-
kek, felnőttek egyaránt nagyon jól 
érezték magukat ezen a rendhagyó 
néptánc foglalkozáson. Az „ovisok 
tavasza” rendezvényünk kiemelt 
eseménye, hogy a gyerekek által 
hozott virágpalántákat ládákba ül-
tetve tavaszi hangulatot varázso-
lunk az óvoda udvarára. A virágokat 
egész nyáron gondozzák a gyere-
kek, így szereznek tapasztalatot, 
alakul felelősségérzetük. 

A hét eseményeit a Répa retek-
mogyoró duó koncertje zárta, 
amelyre a szülőket és a kisebb testvéreket is invitáltuk. A jó han-
gulatú, vidám, mindenkit megmozgató zenés előadás kellemes 
élményeket hagyott kicsikben-nagyokban egyaránt. Köszönjük 
szépen az Önkormányzatnak és az óvoda alapítványának, hogy 
ez a koncert megvalósulhatott a Hagyományőrzők Házában.

fotó: ultetes, koncert, tanchaz

Tavaszi 
programok 

az óvodában
Márciusban számos időjósló nap van pl. „Sándor, József, 

Benedek, akik zsákban hozzák a meleget.” József nap-
ján (március 19.) a gazda így bocsájtotta útjára a kaptár lakóit: 
„Atya, Fiú, Szentlélek, Isten nevében induljatok, rakodjatok, 
mindön mézet behordjatok!” E napon „Szent József kiosztja a 
sípot”, hogy megszólalhassanak a madarak. A megfigyelések 
szerint a József napi szivárvány árulkodó jelei a következők: a 
széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros pedig bőséges 
bortermést ígér.
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Osvald triplázott, 
Lacza duplázott 

Spanyolországban

Öt arany-, három ezüst- és négy bronzérmet szereztek 
a Budajenő Kempo Klub versenyzői a spanyolországi 

kempo világbajnokságon és világkupán. Osvald Hanna a 16 
év alattiak legeredményesebb magyar sportolójának bizo-
nyult. A 16. IKF Kempo Világbajnokságnak és Világkupának 
a spanyolországi Guadalajara volt a házigazdája április 25-27. 
között. A magyar válogatott keretében Osvald Hanna, Kato-
na Richárd, valamint a budajenei-hegyvidéki kettős igazolású 
Lacza Ábel kapott lehetőséget a bizonyításra. A 16 év alattiak 
világkupáján Osvald Hanna remekelt. A 10-12 évesek -50 kg-
os súlycsoportjában indult tehetség submission, semi kempo 
és kempo kumite kategóriában is a dobogó tetejéig verekedte 
magát. Ehhez jött még hozzá a formagyarkorlatban elért har-
madik pozíciója. Lacza Ábel és Katona Richárd a 16 év felettiek 
világbajnokságán mérettette meg magát. Előbbi kempós a 
16-18 évesek -65 kg-os kategóriájában győzelemmel zárt full 
kempo (címvédéssel) és knock down számokban, második lett 
submission-ben és semi kempóban, továbbá harmadik helye-
zést ért el önvédelemben. Katona Richárd a 16-18 évesek -80 
kg-os mezőnyében nézett farkasszemet a világ elitjével. Ezüst-
érmet szerzett full kempóban, bronzérmet pedig semi kempo 
és knock down versenyszámokban. A mintegy negyven ország 
hétszáz sportolóját megmozgató háromnapos világverse-
nyen, hazánk legjobbjait nyolcvankét alkalommal szólították 
eredményhirdetéshez. A nemzetek közötti csapatrangsorban 
mind a világbajnokságon, mind a világkupán bronzérmes lett 
Magyarország.

Pecsuvácz Péter
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MENETRENDI VÁLTOZÁS 

Zsámbék térségében változik a menetrend 

Érvényes: 2019. június 15-étől 
 

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2019. június 15-étől az alábbiak szerint változik a 781-es, 
782-es, 783-as, 789-es, 793-as, 794-es és 795-ös autóbuszvonalak menetrendje. 
 

Az alábbi járatok a nyári tanítási szünet ideje alatt, valamint december 27. és 31. között nem 
közlekednek: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Továbbá az alábbi járatok menetrendje megváltozik: 
 
 
 
 
 
 
 

A fentieken túl nyári tanítási szünetben, szabad- és munkaszüneti napokat megelőző napo-
kon (pénteki és szombati napokon) 23:45-kor új 783-as autóbusz közlekedik Zsámbék,  
Autóbusz-fordulótól Budapestre. (A járat június 14-én még nem indul.) 
 

A részletes menetrendeket keressék a megállóhelyeken kihelyezett indulási jegyzékeken,  
továbbá a www.volanbusz.hu és a www.menetrendek.hu oldalakon. Kellemes utazást kívánunk! 

Vonalszám Indulási idő Indulási Hely Célállomás 

781 13:15 Budapest, Széna tér Páty, Autóbusz-forduló 
781 15:10 Budapest, Széna tér Páty, Autóbusz-forduló 
781 16:10 Budapest, Széna tér Páty, Autóbusz-forduló 
781 18:45 Budapest, Széna tér Páty, Autóbusz-forduló 
781 5:30 Páty, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
781 6:00 Páty, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
781 6:35 Páty, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
781 6:50 Páty, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
781 8:25 Páty, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
782 14:40 Budapest, Széna tér Biatorbágy, Autóbusz-forduló 
793 13:35 Budapest, Széna tér Budajenő, Petőfi Sándor utca 
793 14:05 Budapest, Széna tér Budajenő, Petőfi Sándor utca 
794 5:34 Perbál, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
794 6:20 Perbál, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
794 6:50 Perbál, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
794 7:07 Perbál, Autóbusz-forduló Budapest, Széna tér 
795 5:50 Zsámbék, Autóbusz-forduló Budapest, Széll Kálmán tér 

Vonalszám Jelenlegi indulási idő Indulási Hely Célállomás Módosítás 

783 5:10 Zsámbék Budapest A nyári tanítási szünet ideje alatt 
 5 perccel később, 5:15-kor indul. 

789 22:32 Zsámbék Budapest 10 perccel később, 22:42-kor indul. 

795 21:35 Budapest Zsámbék Munkanapokon 15 perccel később, 
21:50-kor indul. 

795 6:00 Zsámbék Budapest A nyári tanítási szünet ideje alatt  
5 perccel később, 6:05-kor indul. 

 Tatai kirándulás

Karitászcsoport a közösség által ado-
mányozott pénzből tudja segíteni a 

rászoruló családokat élelmiszerrel, tűzi-
fával, beiskolázási segéllyel. Most abba a 
szerencsés helyzetbe kerültünk – a támo-
gatóknak hála –, hogy egynapos kirándu-
lást szervezhettünk. Május 14-ét töltöttük 
Tatán. A régi mondásnak megfelelően: ak-
kor mentünk kirándulni, amikor jól esett. 
Ezt szó szerint is lehet érteni, hiszen az 
eső csak akkor állt el, amikor hazaérve a 
Postánál leszálltunk a buszról. Az időjá-

rás ellenére majd harmincan indultunk. 
Magunkkal vittük a szeretetünket és a jó 
kedvünket.

Tatán Varga Istvánné Kata várt ben-
nünket, aki nagy tudású nyugdíjas pe-
dagógus, idegenforgalmi szakember. 
Vezetésével kapaszkodtunk fel a Kálvária 
dombra, ahol a Kálvária szobrait, a Szent 
Iván kápolnát és a panorámát nézhettük 
meg. Ezután a Nagytemplomba, a Szent 
Kereszt felmagasztalása templomba men-
tünk. Itt részletes előadást hallhattunk az 
építészeti remekműről, az oltárképekről. 
A sekrestyében a II. József által megszün-
tetett majki kamalduli remeteség temp-
lomának faragott sekrestyeszekrényében 
(1767) gyönyörködhettünk, amely a roko-
kó bútorművesség remeke.

Finom ebédet fogyasztottunk a Kalóz 
Fregatt étteremben, ahol baráti beszélge-
tésre is bőven volt lehetőség.

Ebéd után az Öreg-tó partján található 
vízi várat néztük meg, amelyet Luxembur-
gi Zsigmond király építtetett 1397–1409 
között. A Zsigmond által emelt négyzetes 
alaprajzú, négy saroktornyos, belső udva-
ros várnak csak délkeleti szárnya áll, hozzá 
csatlakoznak a többi rész feltárt alapfalai.

Az eső ellenére még egy sétát tettünk 
az Angolkertben, amit 1783-ban Böhm 
Ferenc mérnök épített. A kert kialakításá-
nak kedveztek a feltörő források (Kék-for-
rás, Najád-forrás), a természeti környezet 
és a Cseke-tó. 

A kiránduláson Gábor atya is velünk 
tartott. Az utazást imádsággal kezdtük és 
végeztük, ezzel fejeztük ki hálánkat Isten-
nek és az adományozóknak az élményteli 
napért. A vidám együttlét után abban re-
ménykedünk, hogy máskor is lesz alkalom 
ilyen közösségépítő találkozásra!
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Plébániai hírek a Húsvét jegyében
PASSIÓ

Márciustól újra összegyűltek közössé-
günk tagjai, hogy felkészüljenek Krisztus 
szenvedésének történetének előadására. 
Steiner Márk irányításával Reisner Ferenc, 
Zára Zsolt, Oláh István, Hámori Róbert, 
Kárpáti Tamás, Horváth Adrienn, Kókai 
Marika, Taródi Mária, Kompné Rózsika, 
Komp Éva, Jeckné Erzsike, Lázárné Judit és 
Hargitainé Orsi találkozott hétről hétre a 
Plébánián, hogy Virágvasárnap és Nagy-
pénteken is megszólalhasson a Passió. A 
próbákon és a szertartásokon való részvé-
tel segítette a Húsvéti ünnep átélését ne-
künk és reméljük, hogy a velünk emlékező 
résztvevőknek is! 

LELKI NAP
A hittanos gyerekek április 6-án vettek 
részt lelki napon. Több mint ötven gyerek 
gyűlt össze a templomban, hogy Gábor 
atya napindító gondolatait meghallgas-
sák, majd a hitoktatókkal és a segítőkkel 
a Plébániára érkeztek. A délelőtt folyamán 
Krisztus életével kapcsolatos filmet néztek 
meg, majd különböző akadályversenyen, 
kézműves foglalkozáson, fejtörő játékon 
vettek részt. A nagyobbak húsvéti szent-
gyónásukat is elvégezhették. Az összejö-
vetelből nem maradhatott ki a finom sü-
teményekből, gyümölcsökből álló tízórai 
sem.

LELKIGYAKORLAT
Április 11-12-13-án Bohn István esperes 
plébános úr jött el Törökbálintról, hogy a 
szentmisék keretében „Bűnbánat és meg-
térés” címmel tartson lelkigyakorlatot az 
érdeklődőknek. Elmélkedéseire sokan vol-
tak kíváncsiak, a szombati szentmise után 
a Plébánián kötetlen beszélgetésre is mód 
nyílott.

FRISSEN TARTÓ 
TORNA

A Karitászcsoport szervezésében Bátho-
ry Adrienn vezetésével február közepétől 
tartunk testet, de főleg elmét edző foglal-
kozást május végéig csütörtökönként. Ad-
rienn felajánlását ismerve ősszel tovább 
folytatódik a torna, amit szeretettel aján-
lunk nyugdíjas falubeli társainknak.
Továbbra is szeretettel várjuk a Kisbíró ol-
vasóit a szentmisékre és a plébániai ren-
dezvényekre!

BUDAÖRSI PASSIÓ
A Húsvéti felkészülést segítette, hogy Vi-
rágvasárnap este megnéztük a Budaörsi 
Passiót. A Plébánia nagytermében gyűl-
tünk össze Gábor atya meghívására. Kö-
szönet Buchoffer Ferencnek, aki a kazettát 
felajánlotta.

KISPAPOK
Áprilisban Száraz László spirituális atya ve-
zetésével kerestek fel minket a Budapesti 
Szemináriumból kispapok, hogy szolgá-
latukkal segítsék egyházközségünket, és 
ismerkedjenek a vidéki egyházi élettel.

HIVATÁSOK 
VASÁRNAPJA

Május 12-én két esemény is volt a temp-
lomunkban:
A papi és szerzetesi hivatások vasárnapján 
Szalai Tamás, a Székesfehérvári Egyház-
megye első éves teológus hallgatója be-
szélt papi hivatásáról.
Spányi Antal püspök úr rendeletére ezen 
a vasárnapon a Székesfehérvári Egyház-
megye templomaiban a leégett perbáli 
templom oltárának újjáépítésére gyűjtöt-
tünk.

VENDÉGCSAPATOK
Piliscsabáról és Budapestről is érkeztek fi-
atalok, Regnumosok és cserkészek, hogy 
szép környezetben tölthessék el csapat-
építő összejövetelüket.

ELSŐ ÁLDOZÁS
Idén 14 gyerek első áldozásának lehet-
tünk tanúi. Az előkészület után május 25-
én járultak először szent gyónáshoz, majd 
május 26-án ünnepi szentmise keretében 
fogadták először az Úr testét. Gábor atya a 
nyári vakációhoz használt bőröndbe szánt 
holmik kapcsán vezette rá a gyerekeket, 
hogy az „Élet bőröndjébe” mi mindenre 
van szükség. A figyelmet a földi holmik 
helyett a Krisztusi út követésére irányítot-
ta. Az ünnep méltóságát a gitárosok szol-
gálata emelte. 

SEGÍTSÉGKÉRÉS
Várjuk kedves olvasóink jelentkezését, 
akik havonta egyszer-egyszer autóval 
segíteni tudnának szükség esetén egye-
dülálló, beteg rászorultjainknak bevásár-
lásban, orvosi vizsgálaton való részvétel-
ben. Jelentkezni a budajeno.karitasz@
indamail.hu címen lehet.
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Június 28. péntek, Magtár
18:00 A rendezvényteremben a Budajenői Szent Péter és Szent Pál  
katolikus templom 260. évfordulója kiállítás megnyitására kerül sor.
Megnyitó: Budai István polgármester
Gondolatok a kiállításról: Harkai Gábor plébános
Fellépnek:	 Budajenői	Német	Hagyományőrző	Dalkör
	 	 Adocco	Férfikórus
  Osztie testvérek gitárduója
18:00-19:30 Ingyenesen látogatható a Kárpát-medencei  
Nemzetiségek	zarándok	és	kegyhelyeinek	állandó	kiállítása

Június 29. szombat, Falunap (Magtár és környéke)
10:00-18:00	Fa	körhinta,	LádaDerbi,	népi	ügyességi	játékok,	ugrálóvár	és	kézműves	
foglalkozások várják a gyerekeket a Magtár melletti füves területen. 
Kézműves	és	őstermelői	vásár	a	Magtár	utca	lezárt	szakaszán.	
10:30 A Trambulin Színház	közreműködésével	tekinthető	meg	a	Nénje bolond meséi 
- A bolond falu interaktív	és	kacagtató	bábelőadása.
11:00 A	felújított	emlékkereszt	megszentelése	a	Budajenői	köztemetőben.
15:00 A	polgármester	köszöntője
15:10 Díszpolgári	kitüntetés	kihirdetése	
15:15 Budajenői	hagyományőrző	dalkör	műsora
15:30 Budajenő-Telki	székely	társulat	felnőtt	csoportjának	előadása
15:50 Mányi Mazsorett Csoport fellépése
16:10 Ringlein	tánccsoport	előadása
16:30	Budajenő-Telki	székely	társulat	gyermek	csoportjának	előadása
17:00 -18:30 SHADOW HUNGARY BAND	zenekar	műsora
19:30 AUREVOIR	együttes	élő	koncertje
21:00 - 24:00 Mulatság a SIMPLE zenekarral

Június 30. vasárnap, Péter-Pál napi búcsú
10:30 Ünnepi szentmise a Szt. Péter-Pál templomban

További	részletek:	www.budajeno.hu
A	műsorváltoztatás	jogát	fenntartjuk!


