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Már bőven benne vagyunk a negyedik 
negyedévben. A törvényalkotásban 

közeleg az év végi hajrá. Ez az év sok te-
rületen jelentős változást hozott a köz-
igazgatás rendszerében. Megalakultak a 
járások, a kétezer fő alatti településeken a 
közös önkormányzati hivatalok. A közok-
tatás területén szintén alapvető változások 
történtek. A közoktatási intézmények álla-
mi kézbe kerültek. A településünk iskolája 
fenntartási és üzemeltetési szempontból 
is a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont irányítása alá került az iskolai közét-
keztetés kivételével. Az óvoda továbbra is 
az önkormányzat fenntartása és irányítása 
alatt maradt. Elmondhatjuk, hogy 2013. a 
magyar közigazgatás nagy kísérleti éve 
lett. Hogyan érintették a változások tele-
pülésünket? Mint kétezer fő alatti település 
Remeteszőlőssel és Tökkel megalakítottuk 
a Budajenői Közös Önkormányzati Hiva-
talt. Úttörők voltunk ezen a téren, nem 
tudok arról, hogy 2013. január 1-jétől a 
megyében mások is megalakították volna 
a közös hivatalt. Elmondhatom a másik két 
település polgármesterével tartott megbe-
szélésünk alapján, hogy a közös hivatal a 
hiányos központi támogatás ellenére jól 
vizsgázott. A települések néhány, sokszor 
előre nem látható problémáktól függet-
lenül megtalálták számításukat. Mind a 
három települést egyaránt sújtotta a ter-
vezett létszámkeret három fővel történő 
csökkentése. Ez különösen a kirendeltsé-
gek munkáját nehezítette, de nagyobb ter-
het rótt a központi településen dolgozókra 
is. A közös hivatal vezetőjének, a jegyzőnek 
a munkája és felelőssége nőtt meg jelen-
tősen. A járások szervezetén belül működő 
kormányablakok a dolgozók tanfolyamok-
ra történő beiskolázása miatt a második 
félévtől kezdtek elfogadhatóan működni. 
Számos esetben az ügyfeleket kapacitás 
hiányára hivatkozva, visszairányítottak 
ügyintézésre a helyi önkormányzatokhoz. 
Ez az év kihozta az új rendszer gyermekbe-
tegségeit, melyek csak menet közben jö-
hettek elő. Ilyenek például az egyes telepü-
lések sajátos körülményeitől függetlenül, 
fűnyíróelvszerűen megvont központi és 
helyi adók. Budajenőn a megvonás duplája 
lett, mint az elvitt feladatok költségterhe. 
Az ebben az évben megvalósult fejleszté-
sek, a tavalyról átnyúló jelentős költség-
megtakarításnak köszönhetőek. Másik, a 
településünket hátrányosan érintő döntés, 
hogy a központi feladatok alapján norma-
tív támogatás jelentős része a település 
létszámához igazodott. Községünk pozitív 
sajátossága az átlagosnál magasabb gyer-
mekszám és az intézményeink működésé-

nek régióban elismert színvonala. Ezért van 
egy, a közel maximális létszámon működő 
négycsoportos óvodánk és egy 250 fős ti-
zenegy osztályos iskolánk. Ilyen létszámú 
intézmények 3000-3500 fős településeken 
vannak. A település üzemeltetési területe 
és a karbantartást igénylő infrastruktúra 
a két lakóparkkal együtt szintén megfelel 
egy ezer fővel nagyobb településnek. Eze-
ket a sajátos körülményeket jeleztük az 
illetékes Belügyminisztérium és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium megfelelő szervei 
részére kiegészítő normatív támogatást 
kérve, és azt is kértük, hogy a 2014. évi 
normatív leosztásoknál ezek a szempontok 
legyenek figyelembe véve településünk 
vonatkozásában.

Számos helyi építészeti környezetet 
érintő központi szabályozás megváltozott 
ez év január elsejétől. Továbbá helyben 
is kialakult számos igény, ami indokolttá 
tette a Helyi Építési Szabályzat módosí-
tását. Ezért még tavaly úgy döntöttünk, 
hogy módosítjuk azt. Ebben az évben el-
végeztük a kötelező egyeztetéseket és ez 

alapján elkészítettük a módosított Rende-
zési Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot. 
Jelenleg a hatósági egyeztetések folynak, 
ez év decemberében tervezzük elfogadni. 
Ez elengedhetetlenül fontos a Patak utca 
megépítéséhez és a település egyetlen 
rendezetlen csomópontjának, a Húsbolt 
előtti terület rendezéséhez.

Ennek az évnek jelentős feladata a 2014. 
évtől bevezetésre kerülő víz- és szennyvíz-
csatorna közszolgáltatás, továbbá a kom-
munális hulladékok kezelésének szolgál-
tatása terén bevezetésre kerülő jelentős 
változtatások előkészítése. A következő év 
január 1-jétől a víz- és szennyvízcsatorna 
közszolgáltatást nem lehet koncessziós 
keretek között üzemeltetni. Ezért nálunk a 
csatorna üzemelés területén a koncessziós 
szerződés megszűnik, ami azt jelenti, hogy 
nagy valószínűséggel a szennyvízcsatorna 
rendszerünk szolgáltatója meg fog változ-
ni. A döntést az Energia Hivatal hozza meg. 

A kommunális hulladékszolgáltatást 
végző Vértes Vidéke Kft.-vel 2013. dec-
ember 31-ével a szerződés lejár. Az új 

Polgármester                        
válaszol
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szolgáltató kiválasztására (ami lehet a 
jelenlegi szolgáltató is) a napokban ír-
juk ki a pályázatot Remeteszőlős és Tök 
településekkel közösen. A szigorú köz-
ponti szabályok miatt a szolgáltatóknak 
nem minden esetben éri meg minden 
pályázaton indulni. Az eddigi pályázatok 
többsége eredménytelenül végződött. Mi 
szeretnénk, ha lenne szolgáltatónk 2014. 
január 1-jétől. Mindenképpen el szeret-
nénk kerülni, hogy a katasztrófavédelem 
jelölje ki az ideiglenes szolgáltatót. Eddigi 
tapasztalatok szerint ez a kényszerhelyzet 
kedvezőtlen az önkormányzatoknak és a 
lakosoknak is.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társu-
lás keretében 2014. január 1-jétől szeret-
nénk működtetni egy közterület-felügye-
letét ellátó szervezetet. Erre a döntések 
a települések részéről megszülettek. A 
közterület-felügyelők ellenőrzik a behaj-
tási engedélyeket, a közterület illegális 
foglalóit, a közlekedés biztonságára kiha-
tó körülményeket és helyben a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-

nyeiről szóló rendelet betartását. Ezért 
végeztünk el néhány ellenőrzést az utób-
bi időben, többek között a közterületre 
engedély nélkül kiültetett és nem megfe-
lelően gondozott fák és cserjék közleke-
dés biztonságát veszélyeztető állapotát. 
Néhányan − nem megfelelően felmérve 
a körülményeket − olyanfajta növények-
kel ültették körbe kerítésüket, melyek 
később nehezen gondozhatóvá váltak, 
és eltakarják a kilátást. Villanyvezetékek 
alá nagy növekedési erejű fákat ültettek. 
Az a tapasztalat, amíg kiesebbek a fák és 
nem sok idő ráfordítással gondozhatók, 
addig a kiültető kezeli. Amikor már nehe-
zen kezelhető, gondozatlanul hagyja, sőt, 
elvárja, hogy az önkormányzat kezelje. Az 
önkormányzatnak van kertészeti terve, 
abban rögzítve vannak az ajánlott fa- és 
növényfajták az adott területre. Ennek fi-
gyelembevétele a falukép szempontjából 
sem elhanyagolható. Meg kell szüntetni 
azt az állapotot, hogy  valaki valahon-
nan hozzájut fához, cserjéhez, válogatás 
nélkül kiülteti a közterületre. Ezzel egyes 
útszakaszon egymással össze nem illő 

fák, sövények alakulnak ki. Ha valaki akár 
engedéllyel is közterületre ültet növénye-
ket, akkor gondozza is azokat. Az új lakó-
parkok kötelező fásítási programján kívül 
az önkormányzat semmilyen kötelező fa- 
és növényültetést nem írt elő az utóbbi 
tíz évben, és úgy tudom, előtte sem volt 
ilyen. A település 660 háztartásából 30-
40-nél van ilyen jellegű probléma. A la-
kosok döntő többsége megfelelően kezeli 
külső környezetét.

A jelentős változások éve a végéhez kö-
zeledik. Mi, akik helyi szinten ezeknek az új 
helyzeteknek kezelői és irányítói voltunk, 
igyekeztünk megfelelni úgy a közpon-
ti elvárásoknak, mint a helyi igényeknek. 
Meg kívántuk őrizni közvetlen és tágabb 
környezetünkben a kialakult jó emberi 
kapcsolatokat. Hiszen a nagy változáso-
kon belüli helyi kiigazítások csak így vol-
tak kivitelezhetőek. Helyben az volt a cél, 
hogy őrizzük meg ami bevált és jó, annyit 
változtassunk a számunkra meghatározott 
kereteken belül, ami szükséges és indokolt 
az elért eredményeink megtartásához.

Budai István, polgármester

Az idén első alkalommal vizsgált járási 
adatok szerint a legtöbb jövedelem-

ből a Budakeszi járás lakosai gazdálkod-
hatnak. Pest megyében a Nagykőrösi já-
rásban a legkisebb a vásárlóerő.

Magyarországon az egy főre jutó éves 
nemzeti vásárlóerő 5009 euró, ami 38,9 
százaléka az európai átlagnak - derül ki 
a GfK Hungária Piackutató Intézet hétfőn 
bemutatott, 2013. évi vásárlóerő-tanul-
mányából. Magyarország ezzel a tavalyi-
hoz hasonlóan, az idén is a 31. helyen áll 
Európa 42 országának rangsorában. 

 Az idén első alkalommal vizsgált járá-
si adatok szerint a legtöbb jövedelemből 
a Budakeszi járás, míg a legkevesebből 
az ország északkeleti határvidékén élő 
járások lakosai gazdálkodhatnak.

 Magyarországon a megyék és a fő-
város rangsorában Budapest áll az első 
helyen 6520 eurós vásárlóerővel, ami 30 
százalékkal magasabb, mint a nemzeti 
átlag, ugyanakkor egy szinten van a balti 

államok országos átlagával, de érezhető-
en elmarad a szlovák és a cseh országos, 
nagyjából 7500 eurós szinttől.

 A 2013. január 1-jével kialakított já-
rási rendszert figyelembe véve a GfK az 

idén először já-
rási szinten is 
vizsgálta a hazai 
vásárlóerőt. Az 
első helyen álló 
Budakeszi járás-
ban a vásárlóerő 
az országos át-
lag 127 százalé-
ka. Budapesttel 

együtt vizsgálva azonban 12 fővárosi ke-
rület megelőzi a Budakeszi járást. Három 
budai kerületben, az I., a II. és XII.-ben az 
országos átlag több mint 160 százaléka 
az egy főre jutó vásárlóerő.

 
A Pest megyében található járások 
rangsora a vásárlóerő szerint (az or-
szágos átlag százalékában):
Budakeszi  127
Dunakeszi  119
Szentendre  116,9
Pilisvörösvár  116,4
Érd  116
Gödöllő  108,5
Vác  104
Szigetszentmiklós  102,1
Vecsés  102

Szob  98,6
Aszód  95,9
Gyál  94,4
Monor  92,3
Ráckeve  89,2
Cegléd  87,9
Dabas  87,6
Nagykáta  86,6
Nagykőrös  85,6

 A Pest megyében található 18 járás 
felében a vásárlóerő nem éri el az orszá-
gos átlagot.

 Az ország öt legszegényebb járásá-
ból négy Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében van (Kemecsei, Csengeri, Fehér-
gyarmati és Baktalórántháza járás), egy 
pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben (Cigándi járás). Az itt élők elkölthető 
jövedelme az országos átlagnak mind-
össze 62-66 százalékát teszi ki.

 A vásárlóerő az adózás után egy főre 
jutó, rendelkezésre álló, elméletileg el-
költhető jövedelmet jelenti, beleértve 
bármilyen állami juttatást. A GfK Vásárló-
erő értékei megfelelnek a rendelkezésre 
álló nominál jövedelmi értékeknek, azaz 
nem követik az inflációt és a regionális 
árkülönbségeket sem tükrözik.

 Forrás: GFK, MTI, www.pestmegye.hu

Budakeszi az ország
legmódosabb járása
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. OKTÓBER 24-EI  
RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Budajenői Óvoda  
beszámolója a 2012/2013-as 
nevelési évről 

A képviselő-testület a Buda-
jenői Óvoda 2012/2013-as 
nevelési évben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 

Döntés hulladékos  
közbeszerzési eljárás  
megindításáról
Budajenő területén a lakos-
sági hulladék gyűjtését, szál-
lítását és kezelését ez év vé-
géig szóló szerződés alapján 
a Vértes Vidéke Kft. látja el. 
A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben foglalt 
közszolgáltatási kötelezett-
ségének teljesítése érdeké-
ben a képviselő-testület a 
meglévő szerződés lejártát 
követően, közbeszerzési el-
járás útján választja ki az a 
szolgáltatót. A közbeszerzé-
si eljárást a Budajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal kere-
tében Tök és Remeteszőlős 
Község Önkormányzataival 
közösen folytatják le. Továbbá 
a képviselő-testület döntött 
Budajenő község 2013. évi 
közbeszerzési tervének mó-
dosításáról.

A hulladékkezelési  
közszolgáltatási rendelet 
módosítása
A képviselő-testület döntött 
a hulladékkezelési közszol-
gáltatásról szóló 8/2004. (IX. 
30.) önkormányzati rende-
let módosításáról, mely az új 
szolgáltató adatainak átveze-
tése (Vértes Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Kft.), és néhány 

eljárási szabály változása mi-
att volt szükséges. A rende-
let-módosítás megtekinthető 
Budajenő honlapján és a Bu-
dajenői Közös Önkormányzati 
Hivatalban.

Budakörnyéki Önkormány-
zati Társulás javaslata  
közterület-felügyelet közös 
ellátására
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete döntött arról, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás keretében kívánja el-
látni a közterület-felügyeleti 
feladatokat. Ennek érdekében 
hozzájárult a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás Köz-
terület-felügyelet önálló jogi 
személyiséggel rendelkező in-
tézmény létrehozásához.  
A közterület-felügyelői fel-
adatok ellátásához havi 32 óra 
(24 járőr óra és 8 irodai óra) 
biztosítására tart igényt Buda-
jenő Önkormányzata, ennek 
keretében behajtási engedé-
lyekkel, a közterületre sza-
bálytalanul elhelyezett anya-
gok felszámolásával, illetve a 
helyi rendeletekben megha-
tározott egyéb szabályok be-
tartásának ellenőrzésével kell 
foglalkoznia a közterület-fel-
ügyeletnek.

Forgalomszabályozási  
döntések
Kuli lászló és Püspök István 
képviselők kezdeményezésére 
az Óvoda közön közlekedők 
biztonsága érdekében a Kép-
viselő-testület úgy döntött, 
hogy a József Attila utcában 
a kereszteződés előtt „El-
sőbbségadás kötelező” táblát, 
valamint az Óvoda köz Ady 
Endre utcai végénél a haladá-
si irányt jelző tábla oszlopára 
„Gyalogosok” veszélyjelző 
táblát kell kihelyezni. Továbbá 
arról is döntést hozott, hogy 
a Kossuth Lajos utca 23−49 
sz. közti szakaszán, a Táncsics 

utcában és a József Attila ut-
cában a súlykorlátozás határát 
felemeli 1 t-ról 3,5 t-ra, mivel 
a pincék és utak az elmúlt idő-
ben megerősítésre kerültek.

A temetőkről és a temetke-
zési tevékenységről szóló 
rendelet megalkotása
Budajenő Község Képviselő-
testülete megalkotta 16/2013. 
(X.25.) számú rendeletét a 
temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről. A rendelet 
teljes szövege megtekinthető 
a település honlapján és Bu-
dajenői Közös Önkormányzati 
Hivatalban.
A ravatalozó előtti szabad te-
rület növelése érdekében a 
képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a temető ravatalo-
zója előtt és mellett lévő sír-
helyeket – amennyiben nem 
váltják újra – nem hasznosítja 
tovább.

2013. OKTÓBER 31. NAPI 
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Vizi közmű vagyonátadási 
megállapodás jóváhagyása
A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. tv. ren-
delkezései szerint vízi közmű 
vagyon csak önkormányzati 
vagy állami tulajdonban le-
het. A tv. 79.§ (2) bekezdése 
alapján a vízi közmű vagyon 
átadásáról 2013. október 31-
éig kell megállapodni. Buda-
jenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy a 
vízi közmű vagyon átvételét a 
Budajenői Vízművek Kft.-től a 
vagyonátruházási megállapo-
dásban rögzítetteknek meg-
felelően jóváhagyja.

Informatikai Biztonsági 
Szabályzat
Az állami és önkormányzati 
szervek információszabadsá-
gáról szóló 2013. évi L. tör-
vény 26. § (3) bekezdése alap-
ján az önkormányzatoknak el 
kell készíteniük az Informa-
tikai Biztonsági Szabályzatot 
és azt a Hatóságnak meg kell 
küldeni. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányza-
ti Társulás keretében kívánja 
elkészíttetni az önkormány-
zat hivatalának Informatikai 
Biztonsági Szabályzatát.  Az 
Önkormányzat a szabályzat 
elkészítésének költségét a 
Társulás felé történő pénzesz-
köz átadás keretében, külön 
megállapodás alapján bizto-
sítja.  

Közigazgatási infrastruktú-
ra fejlesztése pályázat
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy 
támogatja a hivatalnak a Kö-
zép-Magyarországi Opera-
tív Program KMOP 4.7.1-13, 
„Elektronikus helyi közigazga-
tási infrastruktúra fejlesztése” 
pályázaton való részvételét, 
Tök és Remeteszőlős Önkor-
mányzataival együttesen.

MEGHÍVÓ
Budajenő Községi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 2013. november 25-én,  
hétfőn, 18.00 órától a Művelődési Házban  

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart.

Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!
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A nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre 
kerülő önkormányzati rendezvényen Budai 

István polgármester úr méltatta a forradalom 
és szabadságharc nemzetközileg is elismert, 
napjainkra is kiható jelentőségét. Ma már más 
problémákkal kell megküzdenünk, mint akkor, 
de a szabadságért napjainkban is meg kell 
vívnunk mindennapi csatáinkat a saját és kör-
nyezetünk boldogulásáért. Ezután az általános 
iskola műsora következett, amit az előző évek-
hez hasonlóan színvonalasan és nagy sikerrel 
adtak elő a 7. osztályos tanulók.

Október 23. 

Budajenőért 
kitüntetés
Nemzeti ünnepünk alkalmából a képvise-

lő-testület Budajenőért kitüntetést ado-
mányozott Putirka Sándorné óvodavezetőnek 
a Budajenői Óvodában végzett lelkiismeretes, 
kiemelkedő munkája elismeréséért. A kitünte-
tést a Budajenői Emlékparkban megrendezett 
2013. október 23-ai ünnepi megemlékezésen 
vette át Budai István polgármestertől.
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Nemzeti ünnep egy tanuló  
szemszögéből

Mint már az hagyomány iskolánkban, idén is a 7. osztályosoknak jutott a 
megtisztelő feladat, hogy előadásával felidézze október 23. eseményeit. 

Ennek az a célja, hogy bemutassuk a gyerekeknek és a felnőtteknek, hogy mi is 
történt 57 évvel ezelőtt, és megemlékezzünk az ünnepről.

A műsort osztályfőnökünk, Gulácsiné Kozma Sarolta állította össze, a sze-
repek szétosztásába pedig már nekünk is volt beleszólásunk. A szövegeket a 
műsor előtt megtanultuk, ami nem okozott különösebb nehézséget senkinek 
sem. Először a szövegek sorrendjét gyakoroltuk, majd a színpadi felállást, végül 
megbeszéltük, hogy ki milyen ruhában legyen. 

A jelmezes főpróba október 21-én volt, majd október 22-én az egész iskola 
előtt adtuk elő a műsort. A délelőtt többi részében a parkban próbáltuk el az 
előadást a másnapi ünnepségre, és nemcsak a fellépés miatt izgultunk, hanem 
amiatt is, hogy ne essen az eső.

Október 23-án a vártnál többen jöttek össze a parkban, az arcok közt majd-
nem mindenki ismerős volt. Nagyon izgultunk, de sikerült! Mindenkinek tetszett 
a műsorunk, és még az idő is szép volt!

Szvoboda Júlia, 7. osztályos tanuló

I M P R E S S Z U M 
Kisbíró – Budajenő Önkormányzatának tájékoztató lapja • 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: Balczó Kornélia • Elérhetőség: 
kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 06(30) 6308597 • Fotók: Kovács 
Andor, Rainer Ferenc, Kóródi Kristóf, Benka Krisztina, Bernáth Mi-
hályné, Hertel Katalin  • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: 
ModulArt • Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdetések 
tartalmáért nem vállal felelősséget.

Az adventi koszorút 
Gábor atya áldja meg.

Ideje: 
2013. december 8., 
vasárnap, 15.00 óra

Helyszín: 
az Általános Iskola tornaterme

Fellépők:
a  Budajenői Óvoda nagycsoportosai

az Általános Iskola tanulói
a Pilisborosjenői Kórus

a Budajenői Hagyományőrző Dalkör

Szeretettel várjuk Önöket!
Német Nemzetiségi Önkormányzat

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS

Gyújtsunk 
közösen 
gyertyát 
advent 

2. vasárnapján!
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Adventi 
meghívó

November 27.-én 16.30-tól  
tartja iskolánk hagyományos adventi koszorúkötését.  
A koszorúkat Gábor atya 18.00 órakor áldja meg.
Minden kedves tanulónkat és hozzátartozóját szeretettel várjuk!

Iskola vezetése

Hova 
tovább?

Pályaválasztási tanácsadáson a 8. 
osztály 2013. november 7.-én is-

kolánk végzős diákjai igen hasznos 
és tanulságos délutánt töltöttek el 
Budakeszin. A Pest Megyei Iparkama-
ra szervezésében ugyanis izgalmas 
szakmai bemutatókat tekinthettek 
meg a pályaválasztás megkönnyítése 
céljából. A 25 perces bemutatók által 
13 szakma szépségeivel, részleteivel 
ismerkedhettek meg a diákok, melyek 
között nem egy hiányszakma is volt. 
A szervezés elsőrangú volt, az elő-
adások érdekesek. Sok új ismerettel 
térhettünk haza.

Kóródi Kristóf 

Decemberi 
programjaink

6. - Mikulás napi ajándékosztás  
a 8. osztályosok közreműködésével 
osztályonként

7. - munkanap  
(december 24.-e ledolgozása )

8. - Advent 2. vasárnapja
- Gyertyagyújtáson 4.b tanulóinak 
előadása

13. - Lucázás- az óvodások műso-
rának megtekintése és megvendége-
lésük

16-17-18. - Luca napi vásár

19. 16.00. - Karácsonyi műsor

21. - Zöldnap

A téli szünet december 23.
- január 3.-ig tart.

Áldott, békés Karácsonyt és boldog 
új évet kívánunk mindenkinek!

Iskolánk vezetése
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Úszásoktatás 
az iskolában

A budajenői új arculatú iskola kialakításában jelentős 
szerep hárul az egészséges életmód, a testkultúra 

kialakítása és fejlesztésének szemléletére.
Iskolánkban kialakított értékrendünk egyik megha-

tározó eleme a mindennapos testnevelés érvényesítése 
szabadidős programokban, önkéntes sportköri foglalko-
zásokban.

A 2012-2013-as tanévtől bevezetett mindennapos 
testnevelés iskolánkban jelenleg az első, második, ötö-
dik, hatodik évfolyamokat érinti. A megnövekedett szá-
mú sportfoglalkozások helyszíneinek és időbeosztásának 
megszervezése komoly, összehangolt tervezést igényelt.

Nagyon jól jött az Iskolavezetés azon törekvése, 
hogy próbáljuk megszervezni az úszásoktatást. A gyors 
szervezés és a sikeres támogatás eredményeképpen 
már szeptember elejétől 6. osztályosaink elkezdhették a 
tanulást a csolnoki Tanuszodában. A jól felszerelt uszo-
dában nagyon élvezik tanulóink a tanfolyamot és a vizes 
játékokat.

Reméljük sikerül a többi osztálynak is bekapcsolódni 
a programba!

Póka György testnevelő
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A dolgos munkanapok mellett időn-
ként megállunk, lehetőséget 

 teremtve arra, hogy egy kicsit együtt 
legyünk, egymásra figyeljünk, közösen 
ünnepeljünk.

2013. október 12- ére szervezett 
ünnepi alkalomnak méltó eseménye 
volt azok köszöntése, búcsúztatása, akik 
életük munkás éveinek nagy részét,  
vagy teljes egészét intézményünkben 
töltötték:

Putirka Sándorné Ani néni 1987. 
szeptember 1-jétől volt óvodapedagó-
gusa, vezető helyettese, 1996 augusztu-
sától vezetője az óvodának.

Hauck Józsefné Vali néni 1971. 
szeptember 1-jétől nyugdíjba vonulá-
sáig volt óvodapedagógusa, vezetője 
majd vezetőhelyettese a Budajenői 
Óvodának.

Nehéz most az elköszönés. Nehéz 
elfogultság nélkül szavakat találni egy 
olyan pillanatban, amikor valakik több 
évtizedes közös munkálkodás után 
mondanak búcsút egy közösségnek, 
amelynek elválaszthatatlan tagjai, meg-
határozó egyéniségei voltak.

Sok szép évet éltünk meg együtt az 
óvodában. A közös óvodai élmények, 
kirándulások és ünneplések maradandó 
emlékeket hagynak mindenki szívében. 

Egy idézet szavai jutnak az eszembe: 
„A világon mindenkinek hinnie kell ab-
ban, hogy képes valami olyasmit nyújta-
ni, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Azt gondolom, Ani néni és Vali néni is 
nyújtott annyit és olyat, amivel a közös-
ségünkben maradandót alkotott, amiről 
mindig emlékezni fogunk rájuk. Olyan 
kolléganőktől búcsúztunk, akik a szűnni 
nem akaró változások időszakában ké-
pesek voltak átértékelni a régit és elsa-
játítani az újat. Elkötelezettek voltak az 
egész életen át tartó tanulás iránt. 

A hosszú munkás évek alatt voltak 
türelmes kolléganők, vezetők, figyelmes 
meghallgatók, tapintatos terelgetők. 
Felelősségérzetük adott erőt a napon-
kénti munkavégzésükhöz. Követendő 
példát adtak önzetlen emberségből, 
másokra figyelésből, becsületességből. 
Szorgalmukkal, kötelességteljesítésük-

kel, igényességükkel, kollegialitásukkal 
irányt mutattak, mutatnak.

A nevelés-oktatás, a gyerekekkel 
való foglalkozás, a környezetükben való 
szorgoskodás adta életük értelmét. Új 
és új energiákat mozgósítva keresték 
meg benne az örömet. Elismerést ér-
demlően, emberséggel, akadályt nem 
ismerő kitartással, nagy-nagy szeretet-
tel végezték munkájukat.

A nyugdíjas kor valójában az élet-
től egy jutalom. Megadatik vele, hogy 
számvetést tegyünk életünkről, láthat-

juk munkánk eredményét. Kívánjuk, 
hogy a nyugdíjas években mindketten 
lássák meg egy új, szabadabb élet le-
hetőségét. Találják meg érdeklődési 
körüket és annak megfelelő, élhető 
napi rutinjukat, életvezetésüket. Pozitív 
életszemlélettel használják ki a munkás 
évek jutalmát, a nyugdíjas kort arra, 

amit igazán szeretnek, ami bearanyozza 
életüket.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából sze-
retettel búcsúzunk. Köszönjük az együtt 
töltött szép éveket. Kívánjuk, hogy a 
legdrágább kincs, az egészség és a 
család mint társ, legyen támogatója Ani 
néninek és Vali néninek is.

Megszolgált nyugdíjas éveikhez kí-
vánunk sok-sok örömet, boldogságot, 
erőt és egészséget.

Az óvoda dolgozóinak nevében: Benka Krisztina

Nyugdíjba vonuló kolléganőktől 
búcsúztak az óvoda dolgozói
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Kislányunk, Lujzi, már második éve jáz óvodába, kis középsős lett! Idén is 
izgatottan vártuk a nyílt hetet, hogy egy-két órára mi is bepillantást nyer-

jünk vidám ovis életébe. 
Még a reggeli készülődés is gördülékenyebben ment ezeken a napokon, 

hiszen Anya és Apa nem sietett dolgozni, hanem együtt maradtak vele az 
oviban.  Lujzi életében először önállóan válogatta össze kis ruhácskáit, és 
egyedül öltözött fel. 

A szépen dekorált, barátságos csoportszobában üldögélve nézhettük a kis 
ovisok önfeledt játékát, megfigyelhettük, hogyan barátkozik, viselkedik kor-
társaival, megmutathatta kedvenc játékait, babáit, meséit. Éva néni, Bori néni 
és Marika néni szeretettel irányították a kis csoportot, kérésükre a játékok 
számunkra hihetetlen gyorsan kerültek vissza a polcokra, kosarakba, hiszen a 
foglalkozások csak szép rendben kezdődhettek.

Klári néni tartotta a zene ovit, gyermekkorunk már-már elfeledett énekeit 
csalta vissza emlékezetünkbe. Miközben a gyerekek körben állva lelkesen 
fújták a „Süss fel, Nap” énekét, valóban kiderült az ég. Jó volt látni, mennyire 
élvezik a közös éneklést, körtáncot, lelkesen jelentkeztek hunyónak, majd 
izgatottan várták, vajon előkerül-e az eldugott plüss állatka a babakocsiból 
énekük (és Éva néni) segítségével. 

A külső világ megismerése foglalkozás Bori néni vezetésével zajlott. A 
gyermekek egymás szavába vágva, okosan sorolták a baromfi állatok testré-
szeit, majd az állatok német nevét is próbálgatták kiejteni. Az előre kivágott 
állatkákat szép színesre kiszínezve ragasztották fel a hatalmas óriás baromfi-
udvar plakátra. 

Gyermekek és szülők egyaránt izgatottan várták a néptáncot. Györgyi néni 
lépéseit utánozva járták a csárdást, karikást, palotást, a kislányok, kisfiúk pár-
ba állva pörögtek, forogtak, tapsoltak. A tiszta ének és gyönyörű hegedűszó 
feledhetetlen hangulatot keltett mindegyikünkben. 

Éva néni segítségével a gyerekek a „Gomba alatt” című mese hőseivé vál-
toztak át, kis hangyaként, pillangóként, nyusziként bújtak be az esernyőből 
átalakított piros pettyes gomba alá, hogy meg ne ázzanak. A mese végén 
együtt oldották meg a rejtélyt, hogy mindez csak a gomba növekedése miatt 
volt lehetséges. 

Szülőként nagyon hálásak vagyunk Éva néninek, Bori néninek és Marika 
néninek, hogy gyermekeink ilyen nyugodt, szeretetteljes, barátságos légkör-
ben élhetik ovis éveiket!

Kár, hogy egy évben csak egyszer van nyílt hét a csoportban!
Hertel Katalin szülő

Tök „jó” hét 
az óvodában
Sütőben a tökmag,
befűtöttünk tegnap.
Ripeg-ropog, zeng a nád,
szél süvíti víg dalát.
Ég öt éjjel, öt nap,
odasül a tökmag!

Októberben, idén első alkalommal 
„tök hetet” tartottunk az óvodában. 

Egy egész héten át, minden csak a tök-
ről szólt, ezzel játszottunk, barkácsol-
tunk, meg is kóstoltuk.

Mind a négy csoport ötletes termés-
bábokat készített dísztökből. Töklámpá-
sokat faragtunk, hogy aztán megtapasz-
taljuk, milyen finom illata van a töknek, 
ha mécsest gyújtunk a közepében. A 
tökbaba kivágott szemén, száján átszű-
rődő mécses fényével varázsoltunk őszi 
hangulatot a csoportszobákba.

Összegyűjtöttük a tökkel kapcsola-
tos verseket, dalokat, meséket, és eze-
ket mondogattuk barkácsolás, festés 
közben, meséltük elalvás előtt a gyere-
keknek.

Nem csak a tököt használtuk fel, de 
a magját is kiszárítottuk, számoltunk 
vele, képet ragasztottunk, sünit készí-
tettünk belőle.

A sütőtököt megsütve és püré for-
májában süteménybe keverve is meg-
kóstoltuk a gyerekekkel, és a bátrabbak 
nyersen is megízlelhették ezt a vitamin-
dús zöldséget. A gyerekek alig hitték el, 
hogy a főzelék, amit egyik napon ebéd-
re készítettek nekünk a konyhás nénik, 
ugyanúgy tökből készült, csak annak 
egy másik fajtájából.

Mindent összevetve elmondhatjuk, 
hogy ez egy igazán „TÖK JÓ” hét volt!

Mancherné Benke Borbála

     Nyílt hét 
a Micimackó csoportban
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A Budajenői 
Német 

Nemzetiségi 
Hagyományőrző 
Dalkör az idei 
ősszel sok ked-
ves meghívás-
nak tett eleget.

2013. szept-
ember 14-én a 
Pilisborosjenői 
Dalos Találko-
zón vettünk 
részt. A pilisi 
kis faluban 
nagy szeretet-
tel fogadtak 
mindannyiunkat. 
A megjelent 
együttesek 
többsége ma-
gyar énekekkel 
szórakoztatta 
a közönséget, 
de fellépett 
a helyi sváb 
hagyományőr-
ző énekkar is. 
Vendéglátóink 
megmutatták 

a sváb tárgyakat őrző tájházat, ami újra 
felkeltette a vágyat, hogy Budajenőn is 
legyen egy, a falu eredeti lakosságának 
emlékeit megőrző kiállítás. A találkozón 
Budai István polgármester úr is megje-
lent, amivel együttesünk önkormányzati 
támogatását erősítette.2013. június 
28-án a budajenői falunapon, a testvér 
települési kapcsolatok 20. évi jubileumi 
rendezvényen és szeptember 21-én, a 
budajenői szüret és borünnep alkal-
mával itthon léptünk fel a meghívott 
művészek, a csanádpalotai vendégek, 
valamint a falubeli hagyományőrző 
együttesek társaságában.

Szeptember 22.-én a budakeszi kórus 
meghívásának tettünk eleget. A Pro-
hászka Gimnázium nagytermében meg-
rendezett műsorban sok jeles együttes 
társaságában volt alkalmunk énekelni.

Szeptember 28-án a zsámbéki kórus-
találkozón vehettünk részt. Az óvodások 
és a kisiskolások műsora után lépett fel 
a mi kórusunk. A házigazdákon túl a 

Budakesziről 
érkező együttes 
és a soroksári 
férfikórus elő-
adása színesí-
tette a rendez-
vényt.

2013. októ-
ber 12-én pedig 
mi fogadhattuk 
a hozzánk láto-
gató énekkaro-
kat. A zsámbéki 
és a budakeszi 
együttes mel-
lett a Török-
bálinti Hagyo-
mányőrző Sváb 
Kórust láttuk 
vendégül. A 
jó hangulatú 
esemény dél-
után háromkor 
vette kezdetét 
a Művelődési 
Házban. A ma-
gyar himnusz 
és a magyaror-
szági németek 
himnusza után 

Budai István polgármester úr köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd ezután következ-
tek a műsorok.

A találkozókon a házigazdák finom 
ételekkel, süteményekkel és italokkal is 
vártak bennünket, amit minden alkalom-
mal örömzenéléssel, közös énekléssel 
háláltunk meg. Vendégszeretetüket mi 
− a Budajenői Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat felajánlásának és sok mun-
kájának köszönettel  − ízletes vaddisznó 
pörkölttel viszonozhattuk, amit az esti 
órákig tartó örömteli éneklés és beszél-
getés követett.

A Budakeszin és Zsámbékon tartott 
összejövetelen, valamint a budajenői kó-
rustalálkozón is megemlékeztünk Nagy 
Mihályné Starcz Terézről, Tercsi néniről, 
aki haláláig mindhárom kórus életében 
jelentős szerepet játszott.

Hála ezeknek a rendezvényeknek, a 
meglévő kapcsolataink tovább erősöd-
tek, és új ismeretségek is kötődtek.

Lélekharang 
szentelés

Mindenszentek napján, november 
1-jén a Szent Mihály-templomban 

celebrált szentmise után került sor az 
évekkel ezelőtt felújított ravatalozóhoz 
tartozó haranglábra elhelyezett lélekha-
rang felszentelésére. A lélekharang ki-
vitelezése jelentős mértékben a lakosok 
adományából valósult meg. Budai István 
polgármester úr  a felszentelés előtti 
beszédében méltatta a lélekharang mély 
jelentőségét a szeretteinktől való végső 
búcsúzáskor. Ezzel a ravatalozó hiányzó 
utolsó láncszeme is a helyére került. 
Ezután Harkai Gábor plébános úr  fel-
szentelte a lélekharangot. A felszentelési 
eseményen közreműködött Halbauer 
Lőrinc kántor. A felszentelt harang első 
alkalomból a már temetőben végső 
nyugalmat találókért szólt, melyet a 
jelenlévő hívek imája kísért. A ravata-

lozót 2008-ban újították fel regionális 
pályázati forrás és az önkormányzat 
önrészével 50-50%-os arányban, Kuli 
László építész terve alapján. Az építész 
zsűri javaslatára a megyei önkormányzat 
közgyűlése 2009. évben megyei épí-
tészeti nívódíjban részesítette a tervet 
és az építményt. Az Árpád-házi Szent 
Erzsébet lélekharangot Lengyelország-
ban öntötték, beépítését Farkas Titusz 
mester végezte.

Őszi programok
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Társulatunk meghívást kapott Csanád-
palotára, a 2013. október 19−20-a 

között tartott IV. Amatőr Színjátszó 
Találkozóra, melyet Kelemen László, a 
magyar nyelvű színjátszás alapító igaz-
gatójának emlékére rendeztek meg.

A találkozó mindkét napján négy-
négy darab került bemutatásra, melyet 
zsűri véleményezett.

A ZSŰRI TAGJAI: 
Ablonczy László a Nemzeti Színház volt 
igazgatója, 
Szabó Magda a Nemzeti Színház straté-
giai igazgatója, 
Rubold Ödön Jászai Mari díjas szín-
művész, valamint Márkus Ervin erdélyi 
evangélikus lelkész és rendező.

A Budajenő-Telki Székely Társulat a 
Törökbúzabontás című darabbal lépett 
fel, és szerénytelenség nélkül mondha-

tom, hogy elsöprő sikerrel. Fellépésünk 
után megkerestek bennünket a zsűri 
tagjai, és külön gratuláltak az előadá-
sunkhoz. A sok dicséret és biztatás mel-
lett külön kiemelték, hogy a darabban 
több generáció is képviseltette magát az 
5 évestől a 80 évesig. 

Bemutatkozásunkkor említést tettem 
a székely betlehemesről is, ezért felké-
rést kaptunk ennek előadására 2013. 
december 22-én a Nemzeti Színházban.

Délután megkoszorúztuk Kelemen 
László síremlékét, majd késő délután 
táncházra került sor.

Este indultunk haza. Sok elismeréssel 
a tarsolyunkban igen jó hangulatban telt 
a hazavezető út. Úgy éreztük, beérett 
a sok munka és fáradság gyümölcse. 
Olyan emberek méltatták elismerően 
eddigi tevékenységünket, akik eddig is 
sokat áldoztak Thalia oltárán. 

Szabó Attila

A Budajenő−Telki Székely Társulat 
sikere Csanádpalotán

Ünnepeljünk együtt!

FALUKARÁCSONY
A TEMPLOM ELŐTTI TÉREN

2013. december 24-én 16 órától

Program:Székely betlehemes
A KICSIKET FORRÓ TEÁVAL,  

A NAGYOKAT FORRALT BORRAL  
ÉS SÜLT GESZTENYÉVEL VÁRJUK!

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ  
– ÚJÉV KÖSZÖNTŐ

Közös ima és újév köszöntés
2013. december 31-én 23.30 órától 

a budajenői Szent Mihály templomnál

Mindenkit 
szeretettel várunk!

Áldott, békés  
karácsonyi  

Ünnepeket kívánunk 
községünk  

minden lakójának!
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