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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. SZEPTEMBER 26-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖR-
DÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK 
FELÜLVIZSGÁLATA

Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az 
ÉDV Zrt. által az önkormányzat 
szennyvíz víziközmű rendsze-
rére elkészített gördülő fej-
lesztési terv felújítási és pótlási 
tervrészét jóváhagyta. A képvi-
selő-testület a gördülő fejlesz-
tési terv beruházási tervrészét 
elfogadta, és megbízta az ÉDV 
Zrt.-t a teljes gördülő fejleszté-
si terv benyújtására a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatalhoz.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSA
A bevételi oldalon az alábbi 
négy fő tétel miatt vált szüksé-
gessé a rendelet módosítása:
• a legnagyobb adósunk 

tartozásának több évig 
elhúzódó végrehajtási 
eljárása sikeres lezárásá-
nak következtében be-
folyt telekadó tartozás 
187.955.897,-Ft 

• 4.000.000,-Ft növekedést 
eredményezett a Mag-
tár működtetésére adott 
Miniszterelnökségi támo-
gatás, továbbá a Magyar 
Falu Programban az or-
vosi rendelőre elnyert pá-
lyázatból befolyt összeg 
18.646.141,-Ft, valamint a 
gaildorfi díszpolgárunk-
tól, Schick Úrtól kapott 
16.168.25,-Ft. 

• a megnövekedett építke-
zések számára tekintet-
tel jelentősen túlteljesült 
a tervezetthez képest a 
behajtási engedélyekből 
származó bevétel,

• az F.Építő Generál Zrt.-vel 
szemben megnyert ún. 
sportpadló per, az ítélet 
alapján 9.803.305,-Ft-ot 
fizetett ki az alperes. 

A fentiekre tekintettel a bevé-
teli előirányzatok tervezett fő-
összege 1.095.624.788,-Ft-ról 
1.301.650.268,-Ft-ra módosult. 

Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
költségvetési rendelet módosí-
tást elfogadta.

DÖNTÉS BÖLCSŐDEI  
FELADAT-ELLÁTÁSI  
MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHA-
GYÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Szivárványház Családi Bölcsö-
dével feladat-ellátási megál-
lapodást jóváhagyta, egyben 
felhatalmazta a polgármestert 
a megállapodás aláírására.

DÖNTÉS MEGBÍZÁSRÓL  
A PATAK TISZTÍTÁSÁRA 
ÜGYÉBEN
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Budajenői patak telki ágának 
belterületi részén feltárt me-
deriszap-lerakódás eltávolí-
tására és elszállítására a Zana 
Bt-t (2822 Szomor, Pesti út 3.) 
bízta meg. A költséget a Testü-
let az általános tartalék terhére 
biztosítja, egyben felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés 
aláírására és a projekt lebonyo-
lítására.

LAKOSSÁGI KÉRELEM 
SZENNYVÍZVEZETÉK  
ÉPÍTÉSÉHEZ
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elvi szinten támogatja, hogy a 
Rozmaring utca 30-54. szám 
alatti ingatlanok szennyvíz-
elvezetési közszolgáltatással 
ellátása érdekében gerincve-

zeték épüljön e szakaszon. A 
képviselő-testület felkérte a 
polgármestert és a szolgálta-
tást végző ÉDV Zrt.-t a megva-
lósítás műszaki lehetőségeinek 
és költségeinek felmérése ér-
dekében.

INGATLAN BELTERÜLETBE 
VONÁSA IRÁNTI KÉRELEM
Belterületbe csatolási kérelmek 
érkeztek Önkormányzatunk-
hoz a Budajenő 1174-1175, 
1179-1182 és az 1183 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozóan. Bu-
dajenő Község Képviselő-tes-
tülete támogatja a beérkezett 
kérelmeket az alábbiak szerint:
Budajenő 1174 hrsz-ú föld-
részlet művelési ágból való 
kivonását, és az 1174 és 1175 
hrsz-ú ingatlanok belterület-
hez csatolását, 
a Budajenő 1179, 1180, 1180 
és 1182 hrsz-ú ingatlanok bel-
területhez csatolását, 
a Budajenő 1183 hrsz-ú in-
gatlan belterülethez csatolását 
Budajenő Község képviselő-
testületének a helyi építési sza-
bályzatról szóló rendeletében 
és a szabályozási tervlapban 
meghatározott településfej-
lesztési céloknak és szabályo-
zásnak megfelelően, az ingat-
lantulajdonosok kérelme és 
nyilatkozatai alapján.
A Képviselő-testület felha-
talmazta a Polgármestert a 
belterülethez csatolás feltét-
eleit tartalmazó megállapodás 
megkötésére, a belterülethez 
csatolási, telekalakítási eljárá-
sok során az önkormányzat 
teljeskörű képviseletére.

FÖLDHIVATALI BEJEGYZÉS 
TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELEM 
JÓVÁHAGYÁSA

Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete hozzá-
járult a budajenői 120. helyrajzi 
számú ingatlanra a Budajenő 
Közös Községi Tanács VB. javá-
ra bejegyezett elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA 
FEJLESZTÉSI BERUHÁZÁS 
HELYZETÉRŐL
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a pol-
gármester tájékoztatását az 
óvoda fejlesztési beruházás 
helyzetéről jóváhagyta.

BUDAÖRSI RENDŐR-
KAPITÁNYSÁG-VEZETŐ 
KINEVEZÉSE
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
támogatja Szigeti János r. al-
ezredes Budaőrsi Rendőrka-
pitányság kapitányságvezetői 
kinevezését.
Útjavítási feladatok
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Budajenő Község belterületi 
úthibáinak (kátyúk) kijavítására 
az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízta 
meg a költségvetési rendelet-
ben tervezett br. 3 000 000,-Ft 
előirányzat erejéig. A képvi-
selő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés alá-
írására és a projekt lebonyolí-
tására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. SZEPTEMBER 26-I 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
JAVASLAT KITÜNTETÉSRE 
(OKTÓBER 23.)
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az idei évben, 
október 23-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ



Tutajfesztiválon jártunk Gaildorfban

Budajenő Község Önkormányzata kül-
döttségeként szeptember 6-án utaz-

tunk Gaildorfba, ahol testvértelepülésünk 
önkormányzatának vendégszeretetét 
élvezhettük. Az utazás apropója a tutaj-
fesztivál volt. 

Évszázadokon át szállították a fát 
Gaildorfon át, a Kocher folyón Schwäbisch 
Hallba a sófeldolgozáshoz szükséges fa- 
és tüzelőanyag ellátás érdekében. A tutaj 
a mai napig szerepel testvértelepülésünk 
címerében. Ennek az emlékére tarják meg 
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Zöld-
hulladék 
gyűjtési 
akció!

Budajenő Önkormányzata értesíti 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Depónia Nonprofit Kft.
 lebonyolításával 

2019. november 16-án, szombaton 
zöldhulladék gyűjtést szervez 
Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező  
zöldhulladékot összekötözve,  

zsákba csomagolva a közlekedési út  
mellé kérjük kihelyezni úgy,  

hogy az sem a gyalogos,  
sem pedig a jármű forgalmat  

ne zavarja.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

• kommunális jellegű hulladék
• egyéb hulladék, ami a lomtalaní-

tás keretében kerül elszállításra
•  veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot 
 megelőző este vagy legkésőbb  
reggel 6:00 óráig végezzék el!

Az akció sikeres 
lebonyolítása érdekében kérjük 

az Önök segítségét és a 
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után  
kihelyezett zöldhulladékot 

 a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el  
a zöldhulladék szállítás keretében. 

Kérem, minél többen éljenek 
 a lehetőséggel saját portájuk  

és településünk tisztasága érdekében is.

Budai István, polgármester

a tutajfesztivált, amelyen zenés-táncos 
programok mellett kipróbálhatóak az e 
célra összeállított tutajok is. Az esemény-
sorozaton - így a péntek esti ünnepélyes 
sörcsapoláson, amelyet Frank Zimmer-
mann polgármester úr személyesen haj-
tott végre, és a szombati nyugdíjas talál-
kozón - több ízben fellépett a budajenői 
Ringlein Tánccsoport és az őket kísérő 
Die Spitzbuben zenekar, osztatlan sikert 
aratva.

Pénteken vendéglátóinkkal együtt ki-
ránduláson vehettünk részt a Heilbronni 
virágkiállításon, míg szombaton a járási 
székhelyű Schwäbisch Hall történelmi 
belvárosát tekintettük meg. 

Vasárnap a szokásoknak megfelelően 
ezúttal is elzarándokoltunk a város teme-
tőjébe, a budajenői svábok kitelepítésé-
nek emléket állító kereszthez. Az emlék-
műnél megjelent budajenői kitelepítettek 
és leszármazottaik, valamint a budajenői 

küldöttség előtt beszédet mondott Tanja 
Ritter alpolgármester asszony, Günther 
Kubin magyar testvértelepülési ügyekért 
felelős tanácsos és jómagam, amelyet 
követően a Gaildorfi- és a Budajenői Ön-
kormányzat, a Budajenői Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke Herb József, 
és Kompp György képviselő, valamint a 
Ringlein Tánccsoport képviselői megko-
szorúzták az emlékművet. Az ezt követő 
búcsúfogadáson köszönetet mondtunk 
vendéglátóinknak, és a jelenlévő Gerhard 
Schick díszpolgárunknak és kedves fe-
leségének az évek óta tartó nagyvonalú 
támogatásért.

Számos élménnyel és azon tudattal 
térhettünk vissza Budajenőre, hogy a két 
település közötti kapcsolat valódi érté-
keken alapul és barátiként jellemezhető, 
amelyet vendéglátóink határtalan ven-
dégszeretete igazolt a legjobban.

dr. Kovács Dénes jegyző



Szüret és borünnep 
településünkön

Budajenő Község Önkormányzata 
2019. szeptember 20-21-én rendez-

te meg a hagyományos Szüret és Bor-
ünnepet a Kossuth Lajos utcai forgalom 
lezárásával a pincesoron és forgalom-
korlátozással a műemlék magtár környe-
zetében kialakított rendezvény központ-
ban. Vendégeink voltak Gyergyóditróból 
Fazakas Szilárd alpolgármester és két fő 
képviselő, továbbá Tanja Ritter polgár-
mester helyettes asszony nyolc fős de-
legációval.

A rendezvényünkön részt vett Lack Mi-
hály Budajenő díszpolgára, Miska bácsi, 
aki családjával látogatott el hozzánk. A 
rendezvényt 20-án pénteken, 17.30 óra-
kor nyitotta meg Budai István polgármes-
ter a Magtár épület rendezvény és kiállí-
tótermében, ahol Hegyaljai Tünde vezette 
„Két kezem – festegess velem” gyermek 
alkotócsoport Magtár – Képtár című kiál-
lítása, illetve a Budajenői Bökögetős Klub 
Kézzel-szívvel kiállítása került megnyitása 
Csörgő Józsefné Pannika, a helyi Értéktár 

Bizottság elnökének előkészítésével. A ki-
állításon színvonalas gyermek festménye-
ket és a helyi kézműves asszonyok nagy-
szerű, színvonalas, helyi hagyományokat 
tükröző alkotásait láthatták az érdeklő-
dők. Budai István polgármester megnyi-
tó köszöntője után Horváth Mária helyi 
festőművész mondott pár gondolatot a 
gyermekek alkotásairól, majd Hegyaljai 
Tünde a gyermek alkotó csoport vezetője 
beszélt az alkotás öröméről és köszönte 
meg Polgármester Úrnak, hogy lehető-
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vé tette a kiállítás létrejöttét. A magtár 
melletti színpadon 18.00 órától Kovács 
Nóri: Ami a szívemen című koncertje volt 
hallható.  A szüret és borünnep napján 
szeptember 21-én szombaton délelőtt fél 
11 órától a Holló Együttes: Vásárfia című 
jelmezes, zenés gyermekműsorán szóra-
kozhattak kicsik és nagyok. A magtár fü-
ves kertjében fa ügyességi, népi játékok, 
kézműves foglalkozások szórakoztatták a 
gyerekeket. 

A pincesoron a vásárosok mellett 
mustkóstolás, és 11 órától a számos bor-
vidékről megjelent borászatok által kínált 
borokat lehetett megkóstolni a helyi bo-
rok bemutatásával. A hagyományos éte-
lek mellett palacsintát, lángost, kürtös 
kalácsot és sok más finomságot kóstol-
hattak a vendégek. Délben került sor a 
szüreti felvonulásra a pincesor előtt, az 
Öregház vendéglőtől indulva, a Fő utcán 
áthaladva vissza a Magtár utcáig a Töki 
Lovasegyesület közreműködésével. 

A felvonuláson részt vett a Zsámbéki-
medence több polgármestere, Budake-
sziről, Remeteszőlősről, Tökről és a test-
vér-településekről, akik a kocsiról borral 
és pálinkával kínálták a felvonulást meg-
tekintőket. A felvonulást a Ringlein Tánc-
csoport kísérte vidám hangulatban. Dél-
után 15 órától került sor a magtár előtti 
színpadon a kulturális rendezvényre, ahol 
Budai István polgármester köszöntője 
után Günther Kubin volt polgármester 
helyettes részére átadta a díszpolgári 
címmel járó kitüntetést, majd Lack Mihály, 
Miska bácsi nyújtotta át a polgármester-
nek szánt ajándékát, egy gyönyörű bronz 
képet. A köszöntőt követően felléptek a 
helyi egyesületek a Budajenői Hagyo-
mányőrző Dalkör, a Ringlein Tánccsoport, 
a Budajenő-Telki székely társulat gyer-
mekcsoportja. Vendég fellépőink voltak a 
perbáli Tücsök Citerazenekar és a Younity 
Dance Company hip-hop csoport. 

A fellépők után a Shadow Hungary 
Band zenekar koncertjén szórakozhattak 
a jelenlévők. Közben a pincesoron 13 órá-
tól a töki cigányzenészek húzták a talp-
alávalót. A jó hangulatú napot tetőzte az 
esti SOULWAVE együttes nagysikerű élő 
koncertje, majd az este további részében 
a Vento Lento partizenekar gondosko-
dott a vendégek szórakoztatásáról egé-
szen fél kettőig. Köszönhetően minden 
közreműködőnek és vendégnek nagysze-
rű hangulatú rendezvényben volt részünk. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával 
hozzájárult a rendezvény sikeres lebo-
nyolításához. 

Radics Margit
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Falumegújítási 
díjban részesült Budajenő

2019. szeptember 12-13-án Iszkaszent-
györgyön (Fejér megye) az Amadé-

Bajzáth-Pappenheim kastély művelődési 
házában került sor a belügyminiszter által 
8. alkalommal kiírt „Magyarországi Falu-
megújítási Díj” díjkiosztó ünnepségére, 
falumegújítási konferencia keretében. A 
rendezvénynek hagyományosan az előző 
kiírás nyertese adhatott otthont.

Csütörtökön a kora délutáni órákban 
érkeztünk meg Légárné Gulyás Rita kollé-
ganővel Iszkaszentgyörgyre, ahol a Hiva-
tal dolgozóinak szívélyes fogadtatásában 
volt részünk. A meleg ebéd után Dottóval 
falubejáráson vettünk részt a nyertes tele-
pülések munkatársaival együtt. Az egész 
napos ismertető program sötétedésig tar-
tott, amely a székesfehérvári Kertész Csár-
dában zenés vacsorával zárult. Itt köszön-
tötte hivatalosan is a házigazda, Gáll Attila 
polgármester a szép számmal megjelent 
települési kollégákat, egyben gratulált a 

sikeres pályázatokhoz, az elért szép ered-
ményekhez.

Másnap, pénteken került sor a tény-
leges díjátadóra. A kora reggeli órákban 
minden díjazott település saját standot 
rendezhetett be, ahol poszterekkel, kiad-
ványokkal, népművészeti alkotásokkal, 

helyi termékekkel stb. mutathattuk be sa-
ját falunkat. Ezúton is köszönjük a stand 
installációjához nyújtott szebbnél szebb 
alkotásokat, név szerint: a Bökögető Klub-
nak, Csibi Katalinnak, Hegyaljai Tündé-
nek, Király Eszternek, Király Pálnak, Papp 
Imrééknek és Tkaczik Mártának.

Köszöntők és egy rövid szakmai előadás 
mellett, nagy hangsúlyt kapott a díjazott 
települések eredményeinek vetítésekkel 
színesített bemutatkozása, tapasztalataik 
átadása. Ezen kicsit bővebb teret kapott 
a 2019. évi kiírás nyertese, Környe község 
(Komárom-Esztergom megye). Az ünne-
pélyes díjátadót helyi tánccsoport, iskolá-
sok és óvodások műsora színesítette. 

Budajenő község Magyarországi Falu-
megújítási Díjban részesült ismét (koráb-
ban 2011-ben) a fenntartható falufejlesz-
tés kiváló színvonalú megvalósításáért, 
továbbá a Magyar Építőművészek Szö-
vetségének különdíját is átvehette Budai 
István polgármester, aki előtte bemutatta 
Budajenő épített örökségeit és a telepü-
lésről szóló kisfilmet.

A kiválóan megszervezett két napos 
rendezvény jó hangulatban telt, amelyhez 
az őszt meghazudtoló nyári meleg időjá-
rás is hozzájárult. Láthattuk, megtapasztal-
hattuk egy nyertes falumegújító település 
értékeit, a fejlesztésekre fordított anyagi 
és humán erőforrásokat, amelyre méltán 
lehetnek büszkék! Látjuk az utat, bízunk 
benne, hogy a legközelebbi megmérette-
tésen minket szólítanak utolsóként, vagyis 
győztesként a színpadra…

Mohai Mónika
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Budakörnyéki Sörfesztivál
2019. SZEPTEMBER 13. – 14.

A Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás (BÖT), a német – magyar part-

nerség jegyében másodjára rendezte 
meg a Budakörnyéki Sörfesztivált. A 12 
település és német testvérvárosaik, a 
német – magyar kultúrát és a gasztronó-
miát mutatták be. A szervezés jelentős 
részét most is Budakeszi városa bonyo-
lította. A Sörfesztivál idén is színvonalas 
programokkal és természetesen sokféle 
sörrel várta a kedves és szomjas ven-
dégeket. Az idei Sörfesztivál két napos 
volt, pénteken délután elkezdődtek már 
a kulturális programok. Az időjárás mind 
a két nap nagyon kedvezett a Sörfesz-
tivál megtartásának. Budajenő önkor-
mányzata a szombati napon vett részt 
a Sörfesztiválon. A Budajenő részére 
felállított sátorban az önkormányzatot 
Budai István polgármester, Radics Mar-
git szervező munkatárs, Olasz András, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Herb József elnök és felesége 
képviselték. Gaildorfból, Budajenő test-
vértelepüléséről, öt fő érkezett Günther 
Kubin vezetésével, akik szintén a Buda-
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jenői sátorban csapra verték az általuk 
hozott Gaildorfi sört. A budajenői sátor 
belső részében elhelyezett molinókon 
meg lehetett tekinteni Budajenő neves 
épített örökségeit. A budajenői sátor 
nagyon látogatott volt, a gaildorfi sör, 
Pintérné Halbauer Ildikó által sütött házi 
sütemények, valamint Olasz András által 
készített gulyáslevesnek nagy sikere volt 
a meghívottak körében. A budajenői sá-
tort meglátogatta Dr. Csutoráné Dr. Győ-
ri Ottilia Budakeszi Város polgármestere, 
a BÖT elnöke is. A Sörfesztiválon Buda-
jenőről képviseltette magát a Reisner 
pincészet is, aki nem sörrel, hanem 
borral kínálta a vendégeket. A Ringlein 
tánccsoport és a Budajenő-Telki Szé-
kely Társulat fellépése előtt Budai István 

polgármester a színpadon köszöntötte a 
megjelent vendégeket. A budajenői sá-
tornál is egész nap nagy volt a sürgés, 
forgás, estére el is fogyott minden. A re-
mek időben nagyon sokan ellátogattak 
a Sörfesztiválra, élvezték a színvonalas 
előadásokat és természetesen jókat et-
tek és ittak. A szervezők nemcsak a fel-
nőtteknek, de a gyerekeknek is készültek 
különféle játékokkal, előadásokkal. Ösz-
szességében elmondhatjuk, hogy a két-
napos rendezvény nagyon jól sikerült, 
amely a 70’- 80’-90’ évek zenéivel zárult. 
Budajenő önkormányzata a tavalyi évhez 
hasonlóan derekasan helyt állt a BÖT ál-
tal megrendezett II. Sörfesztiválon. 

Herb Józsefné

I M P R E S Z U M
 KISBÍRÓ – BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

T Á J É K O Z T A T Ó  L A P J A

Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 
06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062  • Felelős kiadó: Budai István polgármester 
• Felelős szerkesztő: Kakuk Kornélia  • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, 

tel.: 06(30)6308-597 • Fotók: Benka Krisztina, Bognár István, Gombos Sára,  
Günther Kubin, Hans Buchhofer, Mohai Mónika,  

Pappné Polacsek Orsolya, Vén Erika
 • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: PalettaPress Kft.

 • Megjelenik 750 példányban
 • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.



12 | Budajenő mindennapok 

A Koronaudvar 
megtekintése

Szeptember 6-án a 2.b osztállyal és néhány délutáni nap-
köziben résztvevő tanulóval elmentünk a Szent Mihály Ká-

polnában tartott előadásra. Meghallgattunk régi magyar nép-
dalokat, balladákat koboz kísérettel, és Szent István intelmeit 

egy színész előadásában. Utána a kápolna mellett felállított 
Szent Koronában sétáltunk, ami 5 méter magas és 5 méter 
szélességű modell volt. A gyerekek még papírból koronát is 
hajtogathattak maguknak, és visszafelé már „megkoronázva” 
tették meg az iskolába vezető útjukat. Ebben a gyönyörű fes-
tői környezetben tölthettünk egy szép, tartalmas délutánt!

Dalosné Kovács Györgyi
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Tanévnyitó- 
nyárzáró

Még a nyár bekukucskált az iskola ablakain, de a gyere-
kek már az első tanítási napra készülődtek. Nehéz tás-

kák, nehéz szívű szülők. Újralátlak mosolyok, régi és új diákok 
töltötték be a tornatermet. Megkezdődött ez az év is. Töb-
ben elmentek, és jöttek újak helyettük. Tanulók, és kollégák 
is. Miután a 8. osztályosok átkísérték az elsősöket az óvo-
dából az iskolába, Rainer Ferencné igazgatónő köszöntött 

minden jelen lévőt. Ezt követte Budai István polgármester 
köszöntője, és Harkai Gábor atya áldása. Majd az 1. osztályo-
sok mutatkoztak be énekkel, verssel, és ezután egy oklevél 
kíséretében az iskola polgárává fogadtuk őket. A felső osz-
tályosok képviseletében Bartha Zsombor 5. b osztályos, és 
Osváth Szonja 5. a osztályos tanuló szavalt egy-egy verset. A 
gyerekek némán ültek, gondolatban még a nyárban eveztek. 
Örültek egymásnak, az új táskának, tolltartónak, ceruzának. 
Megint elkezdődik valami, ami lehetőségeket, távlatokat, 
csodákat hozhat. De a csodák maguk a gyerekek, csak meg 
kell találni hozzájuk a megfelelő varázsszót. Elérni, megta-
lálni, felfedezni, megformálni, megérteni, megszeretni... Ez a 
közös célunk. Lépcsőről lépcsőre. Gábor atya áldásában ezt 
szerette volna megvilágítani egy idézettel:

„Ha az ember föl akar jutni a magasba, nem érkezhet meg 
egyetlen ugrással, hanem egyik lépcsőfokról a másikra kell 
föllépdelnie.” /Nagy Szent Gergely/

Mindenkinek élményeket, sikereket, és lépcsőket kívá-
nunk az új tanévben!

Pappné Polacsek Orsolya

Erdőismereti 
foglalkozás

Szeptember 17-én hatodikos társaimmal erdőismereti 
foglalkozáson voltunk. Hűvösvölgyből indulva egy órán 

keresztül jártuk az erdőt, minden fánál megálltunk, és sok 
újdonságot hallottunk a különböző fajták tulajdonságairól. 
Utána a hárshegyi megállóban beszálltunk a gyermekvasút 
laborkocsijába, ott foglalkozásvezetőnk mesélt az erdei álla-
tokról. Aztán sok érdekes feladatot oldottunk meg, miközben 
a vonat felért a Széchenyi hegyre és visszafordult. Útközben 
szép kilátás nyílt a fák között Budapestre.

Szabó Noémi 6. b
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Sose láttam 
szebbet!

Szeptember harmadik hetében, igazodva a falu hagyomá-
nyos Szüreti mulatságához a Budajenői Óvodában is a sző-

lő volt a főszereplő. A nagycsoportban a Kolompos együttes 
szüreti játékok zenéjét hallgatva került a présbe a sok finom 
szőlő (köszönet a szülőknek). A gyerekek minden erejüket és 
a dadusnéni segítségét egyesítve préselték a finom mustot kis 
kancsókba, majd a jól megérdemelt mézédes nedűt közösen 
elfogyasztva meséltek az óvodások egy -egy családi szürete-
lős élményükről. Ezen a héten még a faliújság is roskadozott 
a szőlőtől, hasonlóan az igazi tőkékhez, melyeket séta során 
figyelhettünk meg.

Vén Erika, Micimackó csoportos óvodapedagógus
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A Budajenői 
Óvoda 

kiscsoportosai
Az idén ősszel 22 új kisgyermek kezdte meg az óvodai éle-

tét, 13 kislány és 9 kisfiú érkezett a Bambi csoportba (A 
gyerekek folyamatosan érkeznek a csoportba, a teljes létszám 
28 fő lesz).  Néhányan már jártak közülük bölcsődébe, családi 
napközibe, így számukra könnyebben ment a beszokás az új 
környezetbe. Úgy érezzük, hogy könnyen elfogadtak minket, 
felnőtteket, bizalommal fordulnak felénk. Megismerkedtek 
az óvoda helyiségeivel, a csoportszobával, mosdó WC-vel. 
Tudják, hol van az ő kis jelükkel ellátott öltözőszekrényük. Az 
udvaron szívesen, bátran játszanak, legkedveltebb tevékeny-
ségük a csúszdázás, homokozás. Amíg az időjárás engedi, 
igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni. 

Szente Krisztina, óvodapedagógus

Mi lehet 
az Öregtemp-

lomnál?
Szeptember elején az egyik nagycsoportos óvodás a reg-

geli beszélgető körben arról mesélt, hogy egy furcsa do-
log épült az Öreg templom mellet. Olyan, mint egy korona, 
csak sokkal nagyobb. Elhatároztuk, hogy közösen utána já-
runk. Sétánk során mindenki izgatottan találgatta mi lehet 
az? A kápolna dombon felfelé sétálva már több óvodás kia-
bálta: „Korona az, óvó néni!” Körbejártuk, kívül, belül, közben 
érdeklődve hallgatták a gyerekek a mesét a Magyar Szent 
Koronáról. Köszönjük az élményt!

Vén Erika, óvodapedagógus

Takáts Gyula: 

SZÜRETI VERS (részlet)

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
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Hagyományunkhoz híven 
 

2019. november 8- án pénteken, 

17 órai kezdettel tartjuk 
 

MÁRTON –NAPI  

LÁMPÁS FELVONULÁSUNKAT 
 

A felvonulásra és az azt követő műsorra 

Mindenkit szeretettel várunk!  

Jöjjenek a kicsik-nagyok, ovisok és iskolások, 

szülők és nagyszülők, valamint a barátok is! 
 

Gyülekező: 16 óra 45 perckor az Óvoda előtt! 

 

Budajenői Óvoda 
www.budajenoiovi.eu 

Derűs Őszi Napocskák 
Hagyományőrző Alkotótábor

Töltsd őszi-színesen a szüneted!
A tábor ideje: 2019.10.28-30. 9-16h

Helyszín: Hagyományőrzők Háza
Korosztály: 5-10 évesek

Elérkezett a legszínesebb évszak...

Te se maradj ki az őszi kalandokból, csatlakozz a levélgyűjtők, 
esőcsinálók és lámpásgyújtogatók tarka táborához!

Jelentkezési határidő: 2019.10.25.

Résztvételi díj: 15.000Ft, 
ami magába foglalja a napi 4x-i étkezést 

és a fejlesztő foglalkozások anyagköltségét.

A tábor Budajenő Község Önkormányzata támogatásával kerül megrendezésre.

Érdeklődni lehet: Király Eszter, tel.: 0670/409-6670
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Látvány és öröm
Díszes viseletbe öltözött íjászcsapatunk 

a szabadtéri rendezvények látványos 
színfoltja mindazok számára, akik szeretik 
a robbanékony harci jeleneteket, a surra-
nó vessző halk, szinte láthatatlan röptét, 
pontos találatát. Vannak, akik fellelkesül-
nek és hamarjában ki is próbálnák ráter-
mettségüket, az íjfeszítés szép és ősi moz-
gáskultúráját. 

JÖVŐKÉP – ÍJÁSZCSAPATOT 
ÉS ÍJÁSZPÁLYÁT ÉPÍTÜNK

Csapatunk korábban „Levéd őrsége” 
néven szorgalmasan gyakorolt a kopott 
Magtár elhagyatott kertjében és éveken 
keresztül lelkes szerepelője volt a helyi 
rendezvényeknek. 

Mára azonban sok minden megválto-
zott. A műemlék Magtár, valamint környe-
zete megszépült, méltó teret biztosítva 
az íjászat szerelmeseinek. A Zsámbéki-
medencében is sorra alakultak az íjász-
csapatok és keresték az együttműködést 
egymással. Közösen úgy határoztak, hogy 
létrehozzák a Budakörnyéki Íjász Egyesü-
letet, mely összefogja a medencében az 
íjász tevékenységet. Fontos célként fo-

galmazódott meg, hogy a környező tele-
pülések helyet biztosítsanak csöndes ter-
mészeti környezetben a hagyományőrző 
csapatoknak saját pályáik létrehozatalára. 
Itt biztonságosan gyakorolhatnak, közös-
séget építhetnek, miként az Budajenőn 
mára megvalósult. Csak halkan jegyzem 
meg, a budajenői íjászpálya ma az ország 
talán legszebb örömíjász pályája, ami 
büszkeséggel tölt el minket!

BEMUTATKOZTUNK  
A BORNAPON

A Budajenői Bornapon sokak számára 
lehetőség nyílt arra, hogy kipróbálják az 
új pályát és az íjászatot, de voltak, akik 
nem kerülhettek sorra. A csapatépítés 
szempontjából fontosnak tartjuk, hogy 
mindenki, aki érdeklődést mutat az íjá-
szat iránt és a jövőben potenciálisan 
csapattársunk lehet, lehetőséget kapjon 
az íj és képességei kipróbálására és be-
szélgethessen csapatunk helyi tagjaival, 
Fellner Miklóssal, Nagy Jánossal és Oláh 
Istvánnal.

Találkozzunk október 12-én, szomba-
ton a Magtárkertben! Várjuk a felnőtteket 
9 és 10 óra, a gyerekeket (7 évestől szülői 
kísérettel) 10 és 11 óra között örömíjá-
szatra és egy kis harci feszültséggel bi-
zsergető versenyre! 

Segítünk, hogy mindenki megismerje 
a gyakori sikerélményt. Lőjön, találjon és 
győzzön, hogy egyszer majd egy sikeres 
csapat büszke tagja lehessen!

Oláh István

www.budakornyekiijaszok.hu
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Székely  
megemlékezés

Ebben az évben szeptember 28-án ünnepeltük meg a 
Gyergyóditróból és Gyergyóremetéről, Börvelybe és on-

nan Budajenőre és Telkibe kitelepített székelyek 73. évfor-
dulóját.

Az ünnepség szombaton délután fél hatkor kezdődött a 
Péter Pál Katolikus templomban. Először Harkai Gábor atya 
szólt egy pár szót az egybegyűltekhez. Majd Szabó Atti-
la köszöntötte a megjelenteket, ezt követően elénekeltük 
a Magyar Himnuszt.  Dr. Dobos Ferenc: Fenyő a Hargitán 
című versét György Enikő mondta el. A műsor György Eni-
kő és Kókai Mária énekével folytatódott. Majd Was Albert: 
A gyökér megmaradt című versét Kókai Mária mondta el. 
Ezt követően Budai István polgármester tartotta meg ün-
nepi beszédét. Végül elénekeltük a Székely Himnuszt.

A templom előtti kopjafánál koszorút helyezett el a Bu-
dajenői Önkormányzat képviseltében Budai István polgár-
mester, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Herb 
József, valamint a Budajenő-Telki Székely Társulat nevében 
a gyermekcsoport két tagja.

A megemlékezést követően a Budajenői Péter Pál Kato-
likus Templomban a 73. évforduló alkalmával szent misét 
tartott Harkai Gábor atya. 

A Budapesti 
Fesztiválzenekar 
barokk együt te-
sének koncertje 

Budajenőn

2019. szeptember 6-án a Budapesti Fesztiválzenekar ba-
rokk együttese adott koncertet Budajenőn a Szent Péter 

és Pál templomban. A Fesztiválzenekar – szórólapjuk szerint 
– azért dolgozik, hogy a koncerttermeken kívül minél több 
közösséghez juttassa el a muzsikát. A budajenői esemény-
hez előzetes regisztrációt javasoltak. Ennek eredménye-

ként a templom kétharmada megtelt, ezután foglalhatták 
el helyeiket a falubeliek, környékbeliek, de az előtéren túl 
az épület előtt is többen hallgatták a gyönyörű zenét. Pén-
tek este Johann Sebastian Bach: „Ihr, die euch von Christo 
nennet“ és a „Wer nur den lieben Gott läßt waiten“ művét 
adták elő. Az előadás előtt Gábor atya köszöntötte a mű-
vészeket, majd Lesták Bedő Eszter ismertette az előadandó 
művek történetét.  A korabeli hangszereket megszólaltató 
zenészek mellett Kovács Ágnes, Gavodi Zoltán, Mészáros 
Péter és Cser Krisztián szólisták csodálatos hangja töltötte 
meg a templomot Bach felemelő zenéjével. A jelenlévők 
hosszan tartó tapssal köszönték meg a művészek szereplé-
sét. A fellépés után a Fesztiválzenekar művészeit a helyben 
készült süteményekkel, pálinkával és borral kínáltuk, ami-
hez természetesen baráti beszélgetések is társultak.





OKTÓBER 23 .  
MEGHÍVÓ  

Budajenő Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 
 

2019. október 23-án, 
szerdán, 930 órára 

 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC  

tiszteletére rendezett ünnepi 
megemlékezésre. 

 

Helyszín: 
Általános Iskola tornaterme 

MŰSOR: 

Himnusz. 

Polgármester ünnepi beszéde.  

Budajenőért kitüntetést átadása. 

Általános iskolások műsora. 

Szózat. 

Koszorúzás az ’56-os emlékmű-

nél a Fő téri emlékparkban. 

Ünnepi szentmise 1030 órakor a 

Szt. Péter-Pál templomban. 

Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy koszorúzási szándékukat 

2019. október 18-ig jelezni szíveskedjenek (telefonon: 371-068, vagy 

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


