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Az elmúlt 2013-as esztendő jelentős 
változásokat hozott életünkben. A 

közigazgatás közép és alsó szintje je-
lentős változáson ment át. A Budajenői 
Közös Hivatalt működtető önkor-
mányzatok jó együttműködése ered-
ményeként sikeres évet zártunk. Mind 
a három település megtalálta számítását 
az új rendszerben. Sikeresen léptünk fel 
a településeinket kezdetben hátrányosan 
érintő normatív támogatások kompenzá-
lása érdekében. A 2014. évi normatív tá-
mogatások leosztásakol már kedvezőbb 
indulási adatokkal számíthatunk. A 
hulladékkezelési szolgáltatás területén 
− a kialakult nehézségek ellenére − kö-
zösen pályázva sikerült megnyugtatóan 
rendezni a lakossági hulladékszolgáltatás 
kezelését településeinken. Egyéb más te-
rületeken felmerülő problémák kezelésé-
re is sikerült megnyugtató megoldásokat 
találnunk. Az új, 2014-es esztendőnek 
egymást jobban megismerve, már na-
gyobb tapasztalattal indulunk neki.

Amíg 2013-at a jelentős változások 
évének neveztem, addig 2014-et a kihí-
vások és számadás évének tartom. Ebben 
az évben kell a polgárok felé számot adni 
a választási ciklusban vállalt és elvég-
zett feladatokról. Tavasszal az országos 
parlamenti választások, ősszel a helyi 
önkormányzati választások lesznek. 
Továbbá erre az évre esnek az uniós 
parlamenti választások is. Közben egy-
általán nem elhanyagolható feladatként 
végezni kell a polgárok számára fontos 
napi, helyi ügyek rendezését. Az önkor-
mányzat és a hivatal felkészült az előt-
tünk álló feladatok ellátására. Minden 
helyi döntést meghoztunk ahhoz, hogy 
az eredményesség esélyével kezdhessük 
meg az új esztendőt.

Gyakorlatilag részleteiben már elfo-
gadtuk a településrendezési eszközök 
módosítását. Az egységes szerkezetben 
történő elfogadásához várjuk az állami 
főépítész végleges véleményét. A megyei 
főépítész már elfogadta. Elfogadtuk 
a településképi véleményezéshez 
szükséges rendeletünket. Folyamatban 
van a településrendezési eszközökből 
kikerült helyi szabályzást igénylő rendelet 
megalkotása. Ezekkel együtt megvalósul 
a helyi település szerkezeti elképzelést 
biztosító jogi háttér, ami részben 
lakossági kezdeményezésre, részben az 
új központi szabályozások okán beépült 
a helyi rendeletbe. Ez az alapja a település 
további fejlesztéseinek. Továbbra is fon-
tosnak tartjuk az új óvoda megépí-
tését, mivel a jelenlegi helyen bővíteni 

nem tudjuk. Az elkövetkező 2014-2020-
as uniós fejlesztési ciklusban reméljük , 
a szűk óvodai kapacitással rendelkező 
agglomerációban is − lesz mód sajátos 
körülmények okán új óvoda létesítésére. 
Ennek az évnek kiemelt fejlesztési fel-
adata a Patak utca és a Kossuth Lajos 
út csomópontjának megépítés, gyalo-
gos átkelőhely kialakításával. Továbbá 
a Patak utca megépítése a Sport utcáig 
és a Sport utca felújítása a Szőlőhegyi út 
kereszteződéséig. Ezzel a Szőlő utca, a 
Szőlőhegyi út és még az Ady Endre utca 
is elérhető lesz a Patak utca irányából jó 
minőségű úton. Így csökkenthető lesz a 
forgalom az Óvoda-közben, és részben 
csökken a délutáni és a reggeli zsúfoltság 
az óvoda parkolójánas környezetében. 
A Patak utca megépítését az ott lakók 
régen szeretnék. A mielőbbi gördülékeny 
megvalósuláshoz a beruházást érintő 
tulajdonosok pozitív hozzáállása is 
szükséges. Felújítjuk a járdát a Rozma-
ring utcától a Patak utcáig. Ezzel gya-
korlatilag a település teljes hosszában 

gyalogosan biztonságosan átjárható lesz 
a Rozmaring utcától a Vadvirág Bokréta 
utcákig.

Várhatóan január közepétől ideigle-
nes jelleggel a posta mellett megnyílik 
Budajenőn a fiók gyógyszertár, ami 
rendelési időben látogatható. Előrelátha-
tólag június hónapban végleges helyére 
kerül az orvosi rendelő melletti épületbe. 
Ettől az időponttól Budajenő polgárai 
számára az orvos- és gyógyszer ellátás 
lényegesen komfortosabb lesz. 

településünke, a nem itt élő látoga-
tók gondozottnak, szépnek tartják. Eh-
hez járulnak hozzá a tervezett ez évi 
fejlesztések is. Azonban nem elég csak 
új értékeket létrehozni, azok gondozása 
és ápolása a helyi közösség feladata. Le-
gyünk mindannyian azon, hogy a rólunk 
kialakult pozitív képet egymás iránti fi-
gyelmességgel és a javainkhoz való meg-
felelő gondossággal megőrizzük. Ennek 
szellemében kívánok mindannyiunknak 
eredményes, sikeres Új Esztendőt

Budai István, polgármester

Polgármester                        
válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. NOVEMBER 7-EI 
RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő, természetben 
Budajenő, Pátyi u. 13. szám 
alatt elhelyezkedő ingatlant a 
szabályszerűen meghirdetett 
értékesítési eljárás keretében, 
a vonatkozó jogszabályok be-
tartásával értékesítette.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. NOVEMBER 25-EI 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
Képviselő-testület az éves 
rendes közmeghallgatást a 
szabályszerű meghirdetést 
követően, az előző években 
megszokott időben a Műve-
lődési Házban megtartotta. 
A közmeghallgatás a polgár-
mester tájékoztatásával kez-
dődött. Tájékoztatást adott a 
hivatal, a testület és a bizott-
ságok munkájáról, valamint a 
megvalósult és tervezett fej-
lesztésekről, rendezvényekről, 
az önkormányzat gazdálko-
dásáról, a közszolgáltatásról 
és a regionális társulásokról. 
A továbbiakban a megjelent 
polgárok intéztek kérdéseket 
a képviselő-testülethez, töb-
bek között az esővíz elveze-
tésével, árkok takarításával, 
a járdán való parkolással, és 
a Szőlőhegy II. lakóparkkal 
kapcsolatosan. A feltett kér-
désekre a polgármester adott 
választ, illetve ígéretet tett a 
felvetett problémák orvoslá-
sára. A közmeghallgatáson 
készült jegyzőkönyv honla-
punkon megtekinthető. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. NOVEMBER 28-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Helyi adórendeletek felül-
vizsgálata
A helyi adóbevételt jelentő-
sen érintő törvénymódosí-
tás miatt vált szükségessé a 
rendelet módosítása, mely 
szerint 2014-től valamennyi, 
művelés alatt álló telek adó-
mentességet kap a telekadó 
fizetése alól, miközben ezen 
telkek tulajdonosai ugyanúgy 
jogosultak a helyi közszol-
gáltatások igénybevételére, 
mint az építményadót fizetni 
köteles, már épülettel rendel-
kező tulajdonosok vagy a he-
lyi iparűzési adót fizető helyi 
vállalkozások. E törvényi ren-
delkezés függetlenül a telek 
értékétől, a helyi viszonyok-
tól és az adóalany teherviselő 
képességétől biztosította a 
mentességet valamennyi adó-
alanynak a telek megműve-
lése esetére, ezzel egy olyan 
adózói kört kialakítva, aki nem 
vállal részt a közös tehervise-
lésből. A képviselő-testület ál-
láspontja szerint sérti a közös 
teherviselés elvét, ha valamely 
adótárgy teljes adómentes-
séget élvez önkényesen ki-
választott szempont alapján, 
miközben az adó alanya teljes 
körű hozzáférésre jogosult a 
helyi közszolgáltatásokhoz. 
Mindezekre tekintettel a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. tör-
vényt 19. § b) pontja alapján 
mentességet szerző összköz-
műves telekkel rendelkező 
adóalanyokra bevezette a te-
lekadónál jelentős mértékben 
kisebb összegű kommunális 
adót, ezzel biztosítva a közös 
teherviselés érvényesülésének 
elvét.

A 2014. évi költségvetési 
koncepció elfogadása
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta az Önkormányzat 2013. 
évi háromnegyed éves gaz-
dálkodásáról szóló tájékozta-
tót, és a 2014. évi költségve-
tési koncepciót.

Döntés folyószámlahitel-
keret igényléséről

Mivel a normatívákat nem 
egyenletesen utalják át az év 
során, viszont az önkormány-
zatnak a működési kiadásokra 
fordított összegeket havonta 
kell biztosítania, így a taka-
rékos gazdálkodás mellett is 
előfordulhat, hogy a bevéte-
lek átmenetileg nem fedezik 
a szükséges kiadásokat. A 
gazdálkodás biztonsága érde-
kében a képviselő-testület az 
önkormányzat számlavezető 
bankjától folyószámla hitelke-
ret igényléséről döntött.

Belső ellenőrzési terv elfo-
gadása
Minden év végén feladata 
a testületnek, hogy meg-
határozza az önkormányzat 
következő évi belső ellenőr-
zési tervét. Ezek elsősorban 
jogszabályszerűségi ellenőr-
zések a Hivatal és az Óvoda 
tekintetében. A képviselő-tes-
tület a 2014. évre vonatkozó 
éves belső ellenőrzési tervet 
elfogadta.

Hulladékgazdálkodási terv 
hatályon kívül helyezése
A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény rendelkezé-
se alapján a helyi hulladék-
gazdálkodási tervet a szolgál-
tatónak kell elkészítenie. Erre 
való tekintettel a testület a 
hulladékgazdálkodási tervről 
szóló 14/2005. (XI. 28.) önkor-
mányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről döntött.

Budajenő településrende-
zési eszközök módosítása, 
államigazgatási szervektől 
érkezett vélemények elbí-
rálása
Az előzetes tájékoztatás-
ra érkezett véleményeket a 
képviselő-testület 2013. júni-
us 26-ai ülésén megtárgyal-
ta, a tervezéshez szükséges 

döntéseket meghozta. Ezek 
figyelembevételével a TSZT, 
a HÉSZ és a hozzá tartozó 
szabályozási terv tervezete, a 
szükséges alátámasztó mun-
karészekkel együtt elkészült. 
Véleményezésre megküldtük 
a véleményezési eljárásban, 
jogszabályban meghatáro-
zott, és részvételi szándékát 
kinyilvánító államigazgatási 
szerveknek, érintett területi és 
települési önkormányzatok-
nak, illetve a partnerek számá-
ra közzétételre került. A beér-
kezett vélemények alapján a 
tervezetben jelentős változ-
tatást nem eszközöltünk, csu-
pán a tervezőknek szükséges 
a vizsgálati munkarészeket 
kell kiegészíteni. A képvise-
lő-testület a kiegészítésekről 
és a változtatásokról szóló 
határozatokat egyhangúlag 
elfogadta. 

Döntés az „Elektronikus 
helyi közigazgatási infra-
struktúra fejlesztése” című 
pályázatról
Az októberi ülésen már dön-
tött a testület, hogy a Közös 
Hivatalhoz tartozó önkor-
mányzatokkal indul ezen a 
pályázaton. A döntést követő-
en Budakeszi is jelezte, hogy 
csatlakozni szeretne ehhez 
a konzorciumhoz, amelyet a 
testület támogatott.

Úttervező kiválasztása 
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy 
a 2014. évi Patak utca építés, 
Sport utca felújítás és Patak 
utca−Kossuth út csomópont 
kiépítési munkák tervezésével 
a legkedvezőbb ajánlatot adó 
Peridon Tervező és Vállalko-
zó Kft.-t, valamint az ehhez 
kapcsolódó csapadékvíz-el-
vezetési munkák tervezésével 
az Aqua Construct Zrt.-t bízza 
meg.

Állásfoglalás Magtár nyílás-
záró felújítása pályázatról
Budajenő Község Önkor-
mányzata eláll a 3235/01095 
pályázati azonosító számú, a 
Nemzeti Kulturális Alap Igaz-
gatósága és Budajenő Község 
Önkormányzata között 2012. 
szeptember 18-án megkötött 
Támogatási szerződés szerinti 
támogatott projekt megva-
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lósításától. A teljes igényelt 
támogatási összeget nem 
ítélték meg az önkormányzat-
nak, ezért az önkormányzati 
önrész a műszaki tartalomban 
történő lényeges változás mi-
att jelentősen megnőtt, amely 
többletköltség pénzügyi fe-
dezete nem áll az önkormány-
zat rendelkezésre.

Tájékoztatás hulladékszál-
lítási közszolgáltatással 
kapcsolatos törvényességi 
felhívásról
A képviselő-testület megér-
tette a Pest Megyei Kormány-
hivatal törvényességi észrevé-
telét. A képviselő-testület már 
az észrevételt megelőzően 
döntést hozott a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás 
ellátás biztosítására. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. NOVEMBER 28-AI 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Bérleti szerződés 
 módosítása
Budajenő Község Képviselő-
testülete a tulajdonát képező 
Budajenő, Kossuth L. u. 10. sz. 
alatti ingatlanra megkötött 
bérleti szerződés − a bérlő 
névváltozása miatt − meg-
szüntetéséről határozott. 
Egyben döntött arról, hogy 
az új néven indított vállalko-
zás részére az élelmiszerbolt 
üzemeltetését − a Kossuth L. 

u. 12. szám felé eső 12 m2-es, 
külön bejáratú helyiség kivé-
telével − bérbe adja az igény-
lőnek. 

Bérleti szerződés  
megkötése
Budajenő Község Képviselő-
testülete határozatot hozott 
a tulajdonát képező Budajenő 
Kossuth L. u. 10. sz. alatti épü-
let, Kossuth L. u. 12. szám felé 
eső, 12 m2-es, külön bejáratú 
helyiség bérbe adásáról, do-
hánybolt működtetése céljá-
ból az igénylőnek.

Döntés 217/B hrsz.-ú 
ingatlan eladásáról
A képviselő-testület dönté-
se alapján, az önkormányzat 
tulajdonát képező Budajenő, 
Belterület 217 helyrajzi számú, 
természetben Óvoda köz 1. 
szám alatti földhasználati jog-
gal terhelt ingatlan, üzlethe-
lyiség felépítmény, kizárólag 
fiók gyógyszertár létesítése 
céljából értékesítésre került.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2013. DECEMBER 18-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Döntés hulladék kezelésére 
irányuló közbeszerzési eljá-
rás eredményéről
A szabályszerű pályáztatási el-
járás lefolytatását követően a 
szakértői bizottság véleménye 
alapján a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta, hogy 

2014. január 1-jétől a telepü-
lés hulladékkezelési szolgál-
tatója a Depónia Hulladékke-
zelő és Településtisztasági Kft. 
lesz.

Vagyonrendelet módosítása 
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Budajenő 32 
helyrajzi számú, természet-
ben a Pátyi út 13. belterületi 
ingatlan a forgalomképes va-
gyon köréből törlésre kerül. 
Továbbá a forgalomképtelen 
vagyoni körből kivonja, és 
forgalomképessé nyilvánítja 
a Budajenő 91/7 helyrajzi szá-
mú területéből, a szomszédos 
467/1-2. helyrajzi számú in-
gatlanokkal határos 694 m2-
nyi területet. Ezeket a vagyon-
rendeletben át-, illetve ki kell 
vezetni.

A szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló rendelet 
megalkotása
A rendelet módosítását alap-
vetően az tette szükségessé, 
hogy a korábbi átmeneti és 
temetési segélyt, valamint a 
gyermekvédelmi támogatást 
2014. január 1-jétől egy név 
alatt, önkormányzati segély-
nek nevezte el a törvényal-
kotó, és valamennyi juttatási 
formát a képviselő-testület 
hatáskörébe utalt. A gyám-
rendeletünk önálló léte oka-
fogyottá vált, mivel a gyer-
mekvédelmi eljárásról szóló 
törvény szabályozza a támo-
gatások körét, így már nem 

szükséges helyben szabályoz-
ni azt. A két rendeletet össze-
dolgozva született a szociális 
és a gyermekjóléti ellátásokról 
szóló rendelet, melyet a testü-
let elfogadott.

A képviselő testület 2014. 
évi munka- és rendezvény-
tervének elfogadása
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a 2014. évre vonatko-
zó munkatervét, és az annak 
mellékletét képező 2014. évi 
rendezvénytervet elfogadta. 
A rendezvények a Kisbíró ön-
kormányzati havi lap mellék-
letét képező éves naptárban 
is megtalálhatók.

Esélyegyenlőségi 
program elfogadása
A képviselő-testülete meg-
ismerte és elfogadta az Ön-
kormányzat Helyi Esélyegyen-
lőségi Programját (HEP) és 
Intézkedési Tervét. A program 
megléte a pályázatokon való 
részvétel elengedhetetlen 
feltétele. A program és a terv 
az önkormányzat honlapján 
megtekinthető.

Felhatalmazás útterületek 
leadása ügyében
A településrendezési eszkö-
zökben meghatározott tele-
pülésfejlesztési célok megva-
lósítása érdekében, a testület 
által elfogadott határozat 
alapján felhatalmazza a pol-
gármestert útterület önkor-
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Kedves Ünnepelt! Kedves Polgármes-
ter Úr! Kedves Gábor atya! Kedves 

Kriszta! Kedves Kollégák, Munkatársak!
Nagyon meghat minket, ha arra 

gondolunk: milyen mélyen érző ember, 
mennyi alázattal, segítőkészséggel bíró 
munkatárs Erzsike, aki magára vállalta az 
igazi, megbízható, bizalmi állást és ebben 

azt a felelősséget, amellyel a mi kis isko-
lánkat együtt építettük. Erzsike helyisme-
rete és közvetlensége, nyitottsága, segí-
tőkészsége nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az ősi falak között folyó munkánkat 
a helyi lakosság belülről is ismerhesse. 
A támogatóink is sokszor Rajta keresztül 
jutottak el hozzánk. Sokszor gondolok 
az iskolában folyó munka során ennek 
a gyönyörű épületnek a múltjára. Az itt 
lakó szerzetesek cselekedeteit, imáit el-
mélkedéseit e falak őrzik. Az épületnek 
lelke van, ahogy Istvánkától kölcsönzött 
hegedűnek is. E falak január 1-jétől em-
lékeztetni fognak bennünket azokra a 
lélekből jövő cselekedetekre, amelyet a 
munkával töltött hétköznapokon, ha nem 

is természetesnek vettünk, de annyira 
biztosan nem köszöntünk meg, mint 
amennyire jólesett. 

Erzsike megtiszteltetésnek tartotta 
az iskolatitkári munkát és nem napi kö-
telezettségnek. Felsorolni sem lehetne 
egy munkaköri leírásban teljes körűen, 
hogy hányféle teendőt végzett naponta, 
esténként, hétvégén, szabadsága alatt és 
valahányszor, ha bárki munkaidőn kívül 
is hívta, felhívta. Mindeközben kedvesen 
mosolyogva, soha senkit meg nem bánt-
va, szolgálatkészen. 

Szülőként is nagymamaként is kivette 
Erzsike a részét az iskolai élet feladata-
iból. Szerencsére az utóbbi szerepben 
köztünk marad örömünkre. 

Mindannyian pozitív kisugárzású, 
életörömmel teli emberek szeretnénk 
lenni.  Ez Erzsikének a hétköznapokban 
is sikerült. Most, hogy akaratunktól 
függetlenül nyugdíjba vonul, naponta 
szembesülök azokkal a figyelmessé-
gekkel, amely távolról sem köthető 
munkaköri feladathoz, de annál inkább 
emberséghez.

Erzsikének a hivatása nagy felelős-
séggel járt, de sok szépséget is rejtett 
magában. Csak rá kellett néznünk, tudta 
miben segíthet. Törődés volt minden 
mozdulata, kedves volt minden szava. 
Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott 
feladatot tartotta szem előtt. Gyakran 
fogjuk emlegetni mindennapjainkban a 
mindenki által elfogadott és megbecsült 
Erzsikét, az ő  vidám kisugárzását. Alig 
van család a faluban, amelyikneknek va-
lamely tagját ne ismerné, ne gyámolítot-
ta volna az itt töltött iskolás évei alatt. 

Erzsike!  Köszönjük azt, hogy nemcsak 
a gyerekeket, hanem minket, kollégáidat 
is kényeztettél annyi éven át. Legfő-
képpen azt köszönjük, hogy iskolánk 
történetében követendő értéket alkottál 
iskolatitkári munkásságod során.

A költő szavait idézem:
„Minden embernek kell, legyen egy 

feladata ebben az életben − köteles-
ségen belül vagy azon felül is talán −, 
mert különben nem lenne értelme an-
nak, hogy él. Az emberi világ több kell 
legyen, mint egy bonyolult szerkezetű 
gép, melyben minden ember egy fogas-
kerék szerepét tölti be... Minden ember-
nek kell, legyen egy feladata, egy titkos 
küldetése, mely Istentől való.”

Kedves Erzsike!
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretet-

tel köszöntenek a kollégáid.
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy 

mindig számíthattunk Rád.
További jó egészséget kívánunk!

13 év budajenői iskolában töltött iskolatitkári szolgálat 
     után nyugdíjba vonul Erzsike
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Közös 
készülődés 
az adventi 
időszakra

A 2. osztályosok adventi időben betlehemek készítésével is várták a 
közelgő ünnepet. 5 csoportban, 5 különböző technikával készültek 

az alkotások. Nagyszülők, szülők és pedagógusok segítségével gyönyörű 
munkák születtek. Ez a délelőtt is segített abban, hogy gyermekeink szere-
tetben, egymásra figyelve, egymást segítve várják a karácsonyt.                   

            Muzslainé H. Cecília

„Zöngétlenek”
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben” – a 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny jelmondata ez. A Budajenői Általános 
Iskola hatodik osztályának Zöngétlenek nevű csapata sikeresen bebizonyította 
ezt a Pest megyei fordulón elért 2. helyezésével. Az induló 61 csoport közül 60-
at utasítottak maguk mögé, s mindössze 1 ponttal előzte 
meg őket az 1. helyezést 
elérő csapat, akik to-
vábbjutottak az országos 
döntőbe. Az iskolánkat 
képviselő csapat tagjai: 
Kardkovács Levente, Ko-
vács Ágnes, Sey-Pacor 
Bulcsú és Varga Eszter. 

Gratulálunk az elért 
eredményükhöz, büszkék 
vagyunk a teljesítmé-
nyükre!

Papp Katalin, felkészítő tanár

Karácsony 
az iskolában



Már az adventi időszak kezdete óta 
lázas készülődés folyt az óvoda 

falai között. Minden csoport versekkel, 
énekekkel, a nagyobbak betlehemes 
játékkal készültek a karácsonyi ünnep-
ségre. Az advent szó jelentése is ez: 
várakozás, készület valamire. 

Ahogy hétről-hétre meggyújtottuk az 
adventi koszorún a gyertyákat, és köze-
ledett a karácsony, egyre szebben szól-
tak a versek, tisztábban az énekek, az 
egész óvoda karácsonyi díszbe öltözött, 
és a szívekbe öröm költözött, hiszen 

megérkezett, ami-
re várakoztunk.

Az angyalok 
karácsonyfával és 
sok szép ajándék-
kal lepték meg a 
kicsiket és nagyo-
kat. Az ünnepség 
reggelén a gyere-
kek csodálkozva 
járták körbe a fát, 
számolgatták raj-
ta a díszeket, találgatták, hogy melyik 
csomag, milyen ajándékot rejthet. Min-
den az ünnepről szólt, felcsendültek az 

ismert karácsonyi dallamok, és a gyere-
kek, mint kis angyalok, arcukon boldog 
mosollyal adták elő műsorukat. Mind a 
négy csoport készített ajándékot a szü-
lőknek, a meghívott vendégeknek, akik 
eljöttek, hogy együtt ünnepelhessünk 
ezen a szép napon. A műsor után ezt át 
is adták nekik, hogy aztán örömtől kipi-
rult arccal fussanak vissza a karácsonyfá-
hoz ajándékot bontani.

Ezután kezdődött az önfeledt játék, 
külön boldogság volt minden gyerek-
nek, hogy az új játékokat szüleikkel 

próbálhatták ki 
először. A délelőtt 
végén minden 
visszakerült a 
karácsonyfa alá, 
hogy az újesz-
tendőben tovább 
játszhassunk vele!

Reméljük, 
hogy az adventi 
várakozás végén 
minden családban 

áldott, örömteli volt a karácsony, és az 
örömünket, szeretetünket nem felejtjük 
el továbbadni embertársaink felé is!

Karácsony az 
óvodában

Már hosszú évek óta hagyomány 
december 13-án, Luca napján, 

hogy a nagycsoportos lányok fehér lep-
lekbe öltözve, a fiúk kucsmába, tarisz-
nyával elindulnak, hogy jókívánságaikkal 
végigjárják a falu intézményeit, boltját. 
Vidám dalokkal, népi jóslatokkal kíván-
nak jó egészséget, sok szalonnát télire, 
bő termést tavaszra. A sok jóért cserébe 
kérik, hogy tarisznyájukat töltsék meg 
mindenféle finomsággal.

Az idei évben a nagycsoportosok 
mellett a nagy- középsősök is útra 
keltek. Családokhoz látogattak el, min-
denhol nagy szeretettel fogadták őket, 
és senki tarisznyája nem maradt üresen, 
mire visszaérkeztek az óvodába. Itt is 
előadták műsorukat a kisebb csoportok-
nak, így reméljük, a mi házunkra is áldás 
száll az új esztendőben!

Mancherné Benke Borbála

Luca napja
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December elején karácsonyi hangulat 
költözött az óvoda előtti sétányra. 

Két sátorban fért csak el az a sok min-
den, amit az óvó nénik és a lelkesebb 
szülők készítettek az idei karácsonyi 
vásárra.

A vásár első napján az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, még a nap sugarai is 
be-bevilágítottak a sátorba, és sötétedés 
után is csillagfényes, szép esténk volt. 
Sokan válogattak a szebbnél szebb alko-
tások közül, és itt vásároltak, hogy kará-
csonyi díszbe öltöztessék otthonukat, tá-
mogatva ezzel az óvodát. Újdonságként 
mind a négy csoport készített valamit: 
a gyertyatartó, kekszházikó, mazsolából 
fűzött dísz és varrott fenyőfa nagy siker-
nek örvendett, csak egy-két darab ma-
radt belőlük a második nap végére.

Sokan sütöttek felajánlásként sü-
teményt, így idén a finomságokból is 
lehetett válogatni, amihez a gyerekek 
forró karácsonyi puncsot, a felnőttek 

pedig forralt bort kortyol-
hattak. Többen hosszasan 
jó hangulatban időztek itt, 
beszélgettek, hallgatták a 
karácsonyi zenét.

A vásár második napján az időjárás 
megmutatta, hogy már decembert 
írunk, és süvöltő széllel megérkezett 
a fogcsikorgató hideg. Kitartásunkat 
sokan jutalmazták, és a hideg ellenére 
is megálltak egy rö-
vid időre nézelődni, 
vásárolni. Mi pedig 
bebizonyítottuk, 
hogy nincs az a zord 
szél, amit ne lehet-
ne meleg ruhába 
öltözve átvészelni, 
és kitartottunk egé-
szen addig, amíg 
a csendes sötét 
este le nem szállt a 
falura.

Karácsonyi vásár 
az óvoda előtt

SAKK-
KLUB 

INDUL  BUDAJENŐN!

Sok szeretettel várjuk Budajenő,  
valamint a környező települések  

sakk szerelmeseit!

AZ ELSŐ MEGBESZÉLÉS 
2014. JANUÁR 28-ÁN, 1900 ÓRAI KEZDETTEL 

LESZ AZ ÖREGHÁZ ÉTTEREMBEN!

A klub összejövetelit 2014. évben az alábbiak 
szerint tervezzük:

Helyszín: Öregház étterem (hátsó terem), 
Budajenő.

Időpont: minden hónap 1. és 3. hetének 
keddi napján. 

Jelentkezni a 
beregszasziolga@gmail.com e-mail címen 
és a 30/394-8434-es telefonszámon lehet.

Beregszászi Olga, Sey-Pacor Ferenc, Sergio Fanfani
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Idén is elérkezett Szent Márton ünnepe, 
amit hosszas készülődés előzött meg 

az óvodában. Már hetekkel korábban 
felelevenítettük a gyerekekkel Szent 
Márton lovag legendáját, libás verseket, 
énekeket tanultunk, lámpást készítet-
tünk, dióhéj libát barkácsoltunk, liba 
formájú süteményt sütöttünk. Hangula-
tos mécsesek fényénél töltöttük a sötét 
délutánokat. A nagycsoport műsorral 

készült az ünnepre, amit a hagyomá-
nyokhoz híven elő is adtak a templom 
előtt felállított színpadon.

November 11-én a jó hangulatot 
semmi, még az állandóan szemerkélő 

eső sem tudta elrontani. Végre, 
„ma indulunk” és lámpásainkkal 
fényt viszünk a sötét éjszakába!

 A szülők süteményt sütöttek, az 
óvodai dolgozók zsíros kenyeret kentek, 
lelkes apukák tócsnit és a forró italokat 
készítették, a gyerekek pedig izgalom-
mal telve várták az estét. A délelőtti 
főpróbát felnőtt és gyerek egyaránt tü-
relemmel nézte végig, remélve, hogy az 
egyre jobban hulló eső az esti ünnepnek 
nem lesz része.

Az égi gondviselés meghallgatta 
kérésünket, és a sötétség beálltával az 
esőfelhőket elűzte. A csillagok fényét 
azért még nem láthattuk, de lámpásaink 
helyettük is világítottak a sötét éjszaká-
ban, ahogy végigjártuk Budajenő utcáit. 
A menet élén Márton lovag haladt lova 

nyergében, őt követték a nagycsoporto-
sok hangos énekszóval. Utánuk vonultak 
sorba kicsik és nagyobbak, óvodások 
és iskolások, szülőkkel, testvérekkel, 
nagyszülőkkel. A templom elé megér-
kezve, felcsendültek az énekek és versek, 
megelevenedett előttünk Szent Márton 
püspök legendája a nagycsoportosok 
előadásában.

A műsor után jó hangulatú kötetlen be-
szélgetés kezdődött, közben észrevétlenül 
elfogyott a sütemény és a zsíros kenyér a 
tálcákról, amit a gyerekek forró teával, a 
felnőttek forralt borral öblíthettek le.

Köszönjük mindenkinek, aki segített 
ennek a különleges napnak a lebonyo-
lításában, és szívből kívánjuk, hogy a 
Márton-napi lámpások fénye tovább 
világítson az otthonokban is!

Mikulás ünnepség az óvodában
December 6-át minden gyerek kitörő 

örömmel és lelkesedéssel várja, re-
ménykedve abban, hogy reggel a Miku-
lás meglepetése ott lesz az ablakban. 

Az óvodásokhoz személyesen is ellá-
togatott a Mikulás, a csoportok versek-
kel, énekekkel készültek a fogadására. A 
csoportszobákat pirosra festett Mikulás 
csizmák, vidám rajzok díszítették, az 

egész óvoda hangos volt az izgatott 
gyerekzsivajtól.

A Mikulás érkezése előtt, minden 
gyerek angyallá változva ült a székén, 
és a megszeppent tekintetek az ajtót 
figyelték. A csengő hangjára megcsillant 
az öröm a szemekben. 

Megígérték, hogy nagyon jó gyerekek 
lesznek, közben arcukon a döbbenet 

jelei látszottak, hogy a Mikulás manói 
minden csínytevésükről tudnak. A kiseb-
bek még picit félve, kipirult arccal vették 
át a csomagot, a nagyobbak még az 
ölébe is beleültek egy fénykép erejéig.

A közös csoportképeken már min-
denki féltett kincsként szorítja kezében 
az ajándékot, és boldog mosoly látszik 
az arcokon.

Márton-nap
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Hírül vittük Budajenő nevét szé-
kely betlehemesünkkel! 2002-

ben adtuk elő először sok próba 
és gyakorlás után Budajenőn és 
Telkiben. 2003-ban pedig már a 
Hagyományok Háza által szervezett 
nagyszabású rendezvényen, a bu-
dapesti Országos Betlehemes Ta-
lálkozón is részt vettünk. Itt neves 
szakemberek elismeréssel beszéltek 
játékunkról. Dicsérték a betlehemes 
szép, archaikus szövegét, énekeit, 
mozgásait.    

Felfigyeltek tehát kis csapatunkra és 
most, 10 év elteltével, a Nemzeti Szín-
ház adventi műsorának szereplői let-
tünk. Szász Zsolt szervező dramaturg és 
kollégája, a Budajenőn élő Rideg Zsófia 
meghívták lelkes kis társulatunkat, hogy 
a Gobbi Hilda Színpadon mutassuk be 
előadásunkat. 

Telt házas közönség előtt – akik kö-
zött több híres színészt ismertünk fel − 
nagy sikerrel szerepeltek:

Móczár Gábor (Király)
Váradi Sándor (Jobb huszár)
Barthos György (Bal huszár)
Váradi Eszter (Mária)

Bartos Gyárfás (József)
Móczár Luca (Angyal)
Szabó Bálint (Öreg pásztor)
Szabó Attila (Második pásztor)
Pojják László (Harmadik pásztor)
Osztie Balázs (Fiatal pásztor)
Varga Lőrinc, Varga Bálint 
(Furulyás pásztorok)
Péter József (Gazda, beköszöntő)
Szűcs Ernőné (Gazdasszony)

Köszönjük minden szereplő család-
jának, hogy a háttérben támogattak 
minket!

Az előadás megnézhető az interne-
ten, melyet külön felvett a kyka48 csa-
torna és a Buda Környéki Televízió is.

Maronicsné Dávid Anna, a betlehemes vezetője

Betlehemesünk 
a Nemzeti Színházban

Lacza Ábel budajenői lakos a 2013. november 
23−24-én a lengyelországi Jaworznóban meg-

rendezett ISJA Sport dzsiudzsicu-világbajnokságon 
a 10-11 éves korcsoport − 35 kg-os súlycsoportjá-
ban aranyérmet szerzett!

A korosztályos világbajnoki cím elnyerése igen 
nagy büszkesége a magyar küzdősportnak. Ebben 
a szabályrendszerben fogókesztyűben küzdenek a 
harcosok. Érvényes a test teljes támadása állóharc-
ban, vannak dobások, és a földharcban érvényes a 
fojtás és feszítés alkalmazása. Ábel ebben az igen 
kemény szabályrendszerben képviselte hazánkat, és 
utasította maga mögé a 14 országot felvonultató 
nemzetközi mezőny versenyzőit. Gratulálunk!

Lacza Ádám Illés 

Kempo hír
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Szépkorúak 
köszöntése

2013. november 28-án 
Budai István polgármes-

ter az önkormányzat nevé-
ben, otthonában gratulált 
Fülöp Józsefné (született: 
Balázs Kornélia) nyugdíja-
sunknak 90. születésnapja 
alkalmából. Az ünnepeltet 
szűk családi körben, a hi-
vatal küldöttsége virág-
csokorral és Magyarország 
miniszterelnöke által aláírt 
emléklappal köszöntötte. 
Ezúton is kívánunk még 
további szép éveket és na-
gyon jó egészséget.

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében a 2013. 

december 8-án a tornateremben 
megrendezésre került a Budajenőn 
hagyományos 2. adventi gyer-
tyagyújtás. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Buchoffer 
Ferenc megnyitójában köszöntötte 
a jelenlévőket. A rendezvényen a 
szokásos helyi résztvevőkön túl  
megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel a pilisborosjenői kórus 
tagjai és egy kis számú küldött-
ség. A megnyitó után Budai István 
polgármester röviden értékelte a 
település ez évi jelentős történé-
seit és a kiemelt rendezvényeket. 
A beszéd végén a jelenlévőknek 
és a település lakosainak kívánt 
örömteli, békés ünnepeket. Ezután 
Gábor atya − a rendezvény fény-
pontjaként − meggyújtotta a má-
sodik adventi gyertyát, és elmondta 
adventi köszöntését, majd áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket kívánt 
a jelenlévőknek. Ezután az óvo-
dások és az iskolások nagy sikerű 
betlehemi fellépései következtek. 
Befejezésül a pilisborosjenői kórus 
és a budajenői vegyes kórus szín-
vonalas adventi előadásai zárták a 
jól szervezett rendezvény műsorai-
nak sorát.

A Budajenői Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat határozatában 
köszönte meg Budai István polgár-
mester támogatását, az óvoda és az 
iskola pedagógusainak munkáját. 
Továbbá mindazoknak, akik mun-
kájukkal hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez.
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képekben

Adventi 
gyertyagyújtás
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Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek  
– így a magyarországi német közösségnek is  – első alkalommal lesz lehetőségük  

saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe! 

Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 
 

Tisztelt magyarországi német Honfitársunk! 

A választási törvény a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata számára teszi lehetővé a német nemzetiségi lista 
állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi német közösség 
választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez  –  a választást megelőző 15. 
napig – kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket 
az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően. A nemzetiségi 
névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. 
Aki tehát már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi 
választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkormányzati 
választásokra már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzékbe.  
A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad, amíg törlését nem kéri 
abból. A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolható,  
illetve az internetről is letölthető, a választási szervek 2014. január 1-jétől  
minden háztartásba eljuttatják egy példányban. 

 

 
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri 
hivatalban a jegyző vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti Választási 

Iroda www.valasztas.hu honlapján vagy az ügyfélkapun – www.magyarorszag.hu – keresztül lehet 
benyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap. 

  
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérte  

a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le,  
és természetesen szavazhat valamely párt egyéni választókerületi jelöltjére is.  

  
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján  

megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot szerez.  
Ez – leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti 

képviselőjük 2014-től, ha a német lista megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok  
egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét. 

  
Kérjük, iratkozzék fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre,  

és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre 
 képviselőjük legyen a Parlamentben!

Budapest, 2013. november 19. Heinek Ottó 
elnök
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A BUDAJENŐI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN 
2014. FEBRUÁR 1-JÉN, SZOMBATON KERÜL MEGRENDEZÉSRE A

FALU       TORA
HELYSZÍN:        Művelődési Ház, Budajenő, Fő u. 18.

PROGRAMOK: 13.00 órától fellép Sándor Gábor,
    a Töki Cigányzenekar

    15.00 órától Budajenő−Telki Székely Társulat
    Székely góbéságok előadása tekinthető meg

    12.00 órától folyamatosan készülnek 
    a disznótoros finomságok, 
    a melyeket önköltségi áron értékesítünk!

VÁRJUK KÖZSÉGÜNK MINDEN KEDVES LAKÓJÁT!


