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Az új év és az elkövetkező választási cik-
lus első teljes évének küszöbén olyan 

kérdésekkel szeretnék foglalkozni, melyek 
− figyelembe véve a várható összes kö-
rülményeket − meghatározzák, hogy mire 
számíthatunk a jövőben a településen. A 
képviselő-testület a december 18-ai ülésén 
elfogadta a 2015−2019 évekre szóló gazda-
sági programját. Ez a program átfogó képet 
ad a település jelenlegi helyzetéről, a várha-
tó változásokról, a társadalmi és gazdasági 
folyamatok kezelési módszereiről, a bevételi 
és kiadási források felhasználásának alapel-
veiről és a tervezési időszak választási prog-
ramban is meghirdetett fejlesztéseiről. A 
program összeállításakor szem előtt tartot-
tuk a település felépítésének sajátos szerke-
zetét és a lakosság demográfiai összetételé-
hez igazodó igényeket. Fontosnak tartjuk a 
belterületi telkek mennyiségének növelése 
nélkül a lakosság szám ésszerű növelését 
a már kialakított lakóparkok vonzóvá téte-
lével. Az önkormányzat sajátos eszközeivel 
ehhez minden ésszerű támogatást meg-
ad. Olyan helyi vállalkozások letelepedését 
támogatjuk, melyek a falu szerkezeti és 
természeti adottságát nem megbontva ér-
tékteremtővé válnak a településen. Kiemelt 
programként kezeljük az elkezdett igazga-
tási és oktatási központ végleges kialakítá-
sát, aminek fontos eleme az óvoda projekt 
megvalósítása.  Minden olyan vállalkozói 
kezdeményezést támogatunk, ami a telepü-
lésen belüli szolgáltatás minőségi színvona-
lát javítja. Továbbra is támogatjuk a közös-
ség építő kulturális és sport rendezvényein-
ket, mindenekelőtt a régióban is elismerést 
kiváltó hagyományőrző egyesületeinket. A 
különféle kulturális tevékenységek kultu-
ráltabb körülmények között történő meg-
rendezéséhez felújítjuk a Hagyományőrzők 
Házát. Fontosnak tartjuk az egészségügyi és 
szociális ellátás, a közigazgatás és település 
üzemeltetés és fenntartás területén elért 
eredmények megtartását, és központi sza-
bályozás változása esetén a település érde-
keit figyelembe vevő helyi kezelését. Célunk 
a polgárbarát közbiztonság megteremtése 
településünkön. Ehhez a polgárőrség és a 
körzeti megbízott a szükséges támogatást 
megkapja. Természetesen a fentiekben álta-
lam megfogalmazott gondolatok csupán az 
összegzett lényeges elemei a programnak. 
A teljes gazdasági program a honlapunkon 
vagy a hivatalban minden érdeklődő részé-
re rendelkezésre áll. A gazdálkodási progra-
munk alapvetően konzervatív jegyet hordoz 
magában, ugyanakkor nyitott minden, a 
település érdekeit figyelembe vevő új kez-
deményezésre.

Milyen szemléleti alapon kívánjuk 

megvalósítani a meghirdetett programot? 
Törekedni fogunk a minél közérthetőbb 
megfogalmazásra és a hitelességre. Fontos-
nak tartjuk gazdálkodásunk átláthatóságát, 
döntéseinket az integritás szellemében hoz-
zuk meg. Az átfogó belső ellenőrzéseknek 
biztosítani kell a gazdálkodás és az adóha-
tósági munka szabályosságának vizsgálatát. 
A rend értéket teremt, és csak folyamatos 
kontrollal biztosítható. Az ebből fakadó 
rendezettség teremti meg a nyugodt, mi-
nőségi, kiszámítható munkát. A fejlesztések 
területén előtérbe helyezzük a település 
élhetőbbé tételét szolgáló beruházásokat. 
Kerülni kívánjuk az ötletszerű, nem átgon-
dolt fejlesztéseket, melyek esetenként jól 
hangzóak, de alaposabban megvizsgálva 
megvalósításuk indokolatlan. A gazdálko-
dás és a fejlesztés területén előtérbe kíván-
juk helyezni a hatékony és minőségi mun-
kát. Azonban nagyon találónak tartom azt a 
szemléleti megközelítést, amit az ÁSZ egyik 
felügyeleti vezetője idézett előadásában az 
egyik év végi, polgármestereknek tartott 
miniszteri szakmai tájékoztatón a Belügymi-
nisztériumban Henry Newmantól: „Semmit 
a világon nem vihetnénk végbe, ha megvár-
nánk, hogy ne legyen benne semmi hiba.” 
Személy szerint nekem is az a véleményem, 
hogy ha szükséges és fontos valaminek a 
létrehozása, egy jó elképzelés is jobb idő-

ben megvalósítva, mint az esetleg tökéletes 
elképzelés elkésve. Az alkotó típusú embe-
rek tudják, hogy folyamatos dilemma az idő, 
a pénz és a minőség legkedvezőbb arányá-
nak megtalálása. Legtöbb olyan ember vár 
el másoktól abszolút tökéletes megoldáso-
kat és döntéseket, akik még nem igen kerül-
tek hasonló mérlegelési helyzetbe. A tele-
pülés, az önkormányzat nem egy elszigetelt 
világ. Nekünk rugalmasan igazodnunk kell 
minden esetben a központi szabályokhoz, 
a település sajátosságait figyelembe véve 
a regionális elképzelésekhez és a lakosság 
változó igényeihez. Ezért minden évben a 
gazdasági program célkitűzéseit összhang-
ba kell hozni az adott év lehetőségeivel.

A 2015. esztendő, a ciklus első évének 
kezdetén elmondhatom, hogy az ez évre 
prognosztizált gazdálkodási és fejlesztési 
célkitűzéseink megvalósíthatóak. A képvise-
lő-testület és a hivatal polgárbarát szemlé-
lettel végzi megtisztelő feladatát. A polgá-
roktól viszont elvárjuk a helyi közösséget 
erősítő, jogkövető magatartást. A kettő 
együtt biztosítja a településen a rendet, a 
békességet és nyugalmat. 

Ennek szellemében kívánok Budajenő 
minden kedves polgárának békés, boldog, 
örömteli és eredményes új esztendőt.

Budai István, polgármester

Polgármester 
válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 

Tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. NOVEMBER 20-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Beszámoló a Budajenői  
Óvoda 2013−2014-es  
nevelési év munkájáról
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Budajenői Óvoda 2013/2014-es 
nevelési évben végzett munká-
járól szóló szabályszerű és rész-
letes beszámolót elfogadta.

Helyi adórendeletek  
felülvizsgálata
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy ha-
tározott, hogy 2015. évben a he-
lyi adórendeleteken nem kíván 
változtatásokat eszközölni, azo-
kat változatlan formában hagyja.

Szervezeti és Működési  
Szabályzat megalkotása
A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvénynek a 2014. 
évi önkormányzati választások 
napjával hatályba lépett szá-
mos módosítására, valamint 
az egyéb jelentős változásokra 
tekintettel jogalkotási és jogal-
kalmazási szempontból célsze-
rű volt új rendeletet alkotni. A 
képviselő-testület a rendeletet 
részletesen megtárgyalta, majd 
egyhangúan elfogadta.

Az új óvoda terveinek újra 
engedélyeztetése
Az építési engedély 2012. 02. 
07-én jogerőre emelkedett, 
amely két évig volt érvényes. 
Mivel az önkormányzat ez idő 
alatt nem kezdte el a beruhá-
zást, az építési engedély érvé-
nyessége lejárt. Egyeztetések 
eredményeként az illetékes 
megyei szervek óvodaépítési 
szándékunkat és tervünket re-
gisztrálták és megállapították, 
hogy az illeszkedik a Verseny-
képes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP) 

óvodafejlesztésre irányuló 
céljaihoz. Az előzetes tervek 
szerint a közeljövőben kiírják 
az óvodák építésére irányu-
ló pályázatot. A pályázat csak 
olyan projekteket támogathat, 
amelyek rendelkeznek építési 
engedéllyel és a közbeszerzés 
lebonyolítása után 2015 első 
félévében el is kezdhetők. A 
szoros határidő miatt szüksé-
ges a tervek újraengedélyezte-
tése, amelynek kérdését a Gaz-
dasági és Fejlesztési Bizottság 
is részletesen megtárgyalta és 
javasolta elfogadásra. A kép-
viselő-testület a benyújtott új 
óvoda tervek újraengedélyezé-
sét támogatta.

Az önkormányzat 2015. évi 
belső ellenőrzési tervének 
elfogadása
Minden évben kötelező fel-
adata a képviselő-testületnek a 
következő évi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása, a megelő-
ző év december 31-éig, amit 
a megbízott belső ellenőr hajt 
végre. A belső ellenőrrel egyez-
tetett javaslat figyelembe veszi 
a tavaly hatályba lépett, és a 
folyamatban lévő törvénymó-
dosításokat, valamint az egyéb 
szempontból kiemelt fontossá-
gú munkaterületek (gazdálko-
dás, adózás rendje) ellenőrzé-
sének szükségességét. Budaje-
nő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. 
évre vonatkozó éves belső el-
lenőrzési tervet jóváhagyta.

Közös Hivatal működteté-
sére kötött megállapodás 
felülvizsgálata
Budajenő, Remeteszőlős és 
Tök község önkormányzatai-
nak képviselő-testületei 2013. 
január 1. napjával létrehozták a 
Budajenői Közös Önkormány-
zati Hivatalt, és elfogadták az 
együttműködésről szóló meg-
állapodást. A 2014. évi önkor-
mányzati választásokat köve-
tően felállt új testületeknek a 

választást követő 60 napon 
belül volt lehetőségük dönteni 
az esetleges kiválásról, csatla-
kozásról vagy megszűnésről. A 
polgármesterek a Polgármes-
terek Tanácsának 2014. nov-
ember 13-án megtartott ülésén 
megerősítették, hogy a közös 
hivatalt továbbra is fenn kíván-
ják tartani, és ezt javasolják a 
képviselő-testületeknek, amely 
a Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatal további, vál-
tozatlan formában való műkö-
dését egyhangúan támogatta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. DECEMBER 3-AI 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

A képviselő-testület az éves 
rendes közmeghallgatását a 
szabályszerű meghirdetést 
követően a Hagyományőrzők 
Házában megtartotta. A köz-
meghallgatás a polgármester 
tájékoztatásával kezdődött. 
Tájékoztatást adott az újon-
nan megalakult képviselő-tes-
tületen belüli funkciókról és a 
bizottságokról. A továbbiak-
ban beszámolt az első testü-
leti ülésen hozott fontosabb 
döntésekről, így a Budajenői 
Közös Önkormányzati Hivatal 
változatlan formában történő 
további működéséről, az ön-
kormányzat szennyvíztisztítás-
sal kapcsolatos koncessziós 
szerződéséről, valamint kitért a 
feladatalapú támogatás részle-
teire is. Beszélt a 2015. évi ter-
vezett fejlesztésekről, rendez-
vényekről, az önkormányzat 
gazdálkodásáról. A vízhiány és 
a szokatlan időjárás által ke-
letkezett problémák megoldá-
sával is foglalkozott és jelezte, 
hogy a jövőben az önkormány-
zati kommunikáción − a kéré-
seknek megfelelően , a szüksé-
ges mértékben javítani fognak. 
A továbbiakban a megjelent 
polgárok intéztek kérdéseket a 
képviselő-testülethez, többek 
között az esővíz elvezetésével, 
árkok takarításával, a közvilá-
gítás bővítésével, a Pátyi utcai 
gyorshajtással, a pakolóhelyek 
kialakításával, a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel, az Iskola étkező-
jének bővítésével és az új Óvo-
da építésével kapcsolatosan. 
A feltett kérdésekre a polgár-
mester, illetve a képviselők és 
a szakügyintézők adtak választ. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. DECEMBER 18-AI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Gazdasági program  
elfogadása
A gazdasági program célja, 
hogy 2015-2019 között meg-
határozza az önkormányzat 
részére helyi szinten mind-
azon célkitűzéseket, feladato-
kat, amelyek a költségvetési 
lehetőségekkel összhangban, 
a helyi társadalmi, környezeti 
és gazdasági adottságok át-
fogó figyelembevételével, az 
önkormányzat által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt fel-
adatok biztosítását, fejlesztését 
szolgálják. A programot a Gaz-
dasági és Fejlesztési Bizottság 
részletesen megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolta. A képvi-
selő-testület a 2015-2019. idő-
szakra meghatározott Gazda-
sági programját elfogadta.

Vagyonrendelet módosítása, 
valamint egyéb döntések 
telekalakítási ügyekben
Az önkormányzati tulajdonban 
álló ingatlanokat érintő telek-
határ-rendezés miatt szüksé-
ges volt a rendelet módosítása. 
Mindkét esetben elhúzódott 
a döntés végrehajtása, mert 
a telekhatár-rendezések jog-
alapja nem volt egyértelműen 
meghatározva Budajenő köz-
ség helyi építési szabályzatról 
szóló, Budajenő Község Kép-
viselő-testületének 11/2006.
(IX.27.) önkormányzati rende-
letében, ezért a telekalakítást 
engedélyező hatóság addig 
nem adta meg az engedélye-
ket, míg a HÉSZ, illetve annak 
szabályozási terve konkrét 
szabályozást nem tartalmazott 
ezen esetekre. A HÉSZ 2014. évi 
januári módosítását követően 
kerülhetett sor a telekalakítá-
sokra. A változások teljes körű 
végrehajtásához, az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséhez a 
Képviselő-testület a szükséges 
döntéseket és a rendelet mó-
dosítást elfogadta.

A temető üzemeltetésével 
kapcsolatos döntések  
meghozatala
A temető üzemeltetéséhez 
szükségessé vált Budajenő 
Község Önkormányzat, mint 
a Budajenői Köztemető fenn-
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tartójának döntéseire többek 
között az alábbi ügyekben:  a 
temetési helyek gondozói, illet-
ve sírhely felett rendelkezni jo-
gosultak felszólítása a temetési 
helyen túlterjeszkedő növény-
zet visszametszésére, a gond-
nokság végezze el a növények 
pótlását, a temető zöldfelületi 
terve szerinti helyen, a hivatal 
értesítse a temető nyilvántar-
tás alapján a lejárt megváltási 
idejű sírhelyek tulajdonosait a 
sírhelyek újbóli megváltásának 
lehetőségéről és feltételeiről. A 
Képviselő-testület a szükséges 
döntéseket meghozta.

Az önkormányzati gondnok-
ság létszámfejlesztése
A falugondnokság feladata je-
lentősen megnőtt, a közmun-
kás ellátottság hullámzó, ezért 
a biztonságos feladatellátás ér-
dekében indokolt további 1 fő 
felvétele a gondnoksághoz ál-
landó munkavállalói státuszba. 
Fentiekre tekintettel a képvi-
selő-testület az Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletben előírt létszám-
keretet egy fővel megemelte.

Tagfelvétel jóváhagyása a 
Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulásba
A Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társu-
lás Tanácsa a 2014. december 
3-án tartott ülésén döntött 
arról, hogy elfogadja Felcsút 
csatlakozási szándékát a Társu-
láshoz. Ennek értelmében min-
den tagönkormányzat képvise-
lő-testületének meg kell hozni 
a támogató jellegű határozatát. 
Fentiek figyelembevételével 
Budajenő Község Önkormány-

zat Képviselő-testülete hozzá-
járulását adta Felcsút Társulat-
hoz való csatlakozásához.

A Képviselő-testület 2015. 
évi munka- és rendezvény-
tervének elfogadása
A Humán és Ügyrendi Bizott-
ság a rendezvénytervet meg-
vitatta és elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testületnek. Buda-
jenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2015. 
évre vonatkozó Munkatervét 
megtárgyalta, és azt a mellék-
letét képező 2015. évi rendez-
vénytervvel együtt elfogadta. 

Tájékoztató a BÖT  
tevékenységéről
A Budakörnyéki Önkormányza-
ti Társulás (BÖT) Társulási Meg-
állapodásának módosítási ja-
vaslatainak indokai az alábbiak:
választásokat követően újra kell 
választani a tisztségviselőket és 
a bizottságokat,
a települési önkormányzati vá-
lasztásokat követően Nagyko-
vácsi nagyközségben változott 
a polgármester személye, 
a KSH adatai alapján a BÖT-öt 
alkotó települések lakónépes-
ségének számát is aktualizálni 
és átvezetni szükséges,
a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa még 
a választásokat megelőzően 
döntött a közös Közterület-fel-
ügyelet intézmény felállításá-
ról, amelynek még bejegyzése 
előtt Herceghalom település a 
csatlakozástól visszalépett,
az államháztartás végrehajtásá-
ról szóló Korm. rendelet értel-
mében szükséges az intézmé-
nyek alaptevékenységének be-
sorolási kódjainak pontosítása. 
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, a 

Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítását és az 
egységes szerkezetű megálla-
podást egyhangúan elfogadta.

Iskolai étkező épület  
bővítése
A Budajenői Általános Iskolá-
ban a megnövekedett gyer-
meklétszám miatt egyre több 
turnusban kell megoldani az 
étkeztetését. Az iskola vezetése 
jelezte, hogy szükséges lenne 
az étkező tér növelése, amelyet 
a jelenlegi rossz állagú, fa szer-
kezetű tároló hely megszün-
tetésével lehetne kibővíteni. A 
tervezési munka elkészítésére 
három, jogosultsággal rendel-
kező építésztől kértünk aján-
latot, amelyekből a Képviselő-
testület döntése alapján az AXIS 
Építésziroda Kft. kapott megbí-
zást a munkák elvégzésére. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2014. DECEMBER 18-AI 
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

Koncessziós szerződés  
felülvizsgálata
A koncessziós szerződésből 
eredő önkormányzati tartozá-
sok rendezésére még mindig 
nem született megnyugtató 
döntés sem az országgyűlés-
ben, sem kormányzati vagy 
miniszteriális szinten. Az önkor-
mányzat koncessziós szerződé-
sének felülvizsgálatára azért 
volt szükség, mert a jelenlegi 
szolgáltató, a Budajenői Vízmű-
vek Kft. működési engedélye 
2015. január 21-ével lejár, ezt 
követően nem üzemeltetheti 
Budajenő szennyvízrendszerét. 
Ezzel egyidejűleg a Koncesszor 
is megkereste az önkormány-

zatot a szerződés megszünte-
tése érdekében. Ezen körülmé-
nyekre tekintettel a képviselő-
testület állásfoglalást fogadott 
el a probléma megoldásáról, 
így a szennyvízszolgáltatás 
hosszú távra való biztonságos, 
és a jelenleginél várhatóan ol-
csóbb biztosításáról. 

Határozat módosítása közte-
rület-használat ügyében
A Bírósági döntéshez igazod-
va Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
z3/2014. (II. 20.) számú határo-
zat kijavításáról döntött.

Döntés a 014/10  
helyrajzi számú földrészlet  
elidegenítéséről
A Budajenő Község Önkor-
mányzat tulajdonát képező Bu-
dajenő külterület 014/10 hrsz.-ú 
szántó művelési ágú 9576 m2 
nagyságú földrészletr, 2014. 
novemberben vételi szándékát 
jelezte egy budajenői lakos, aki 
a területen lovas objektumot 
kíván létrehozni. A tervezett 
szolgáltatás teljes mértékben 
illeszkedik a település fejlesz-
tési és–rendezési eszközeihez, 
és kifejezetten előnyös lenne 
a megvalósítás abból a szem-
pontból, hogy beindíthatja e 
területrész fejlődését. Ezen in-
dokok alapján Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-
testülete a fejlesztési cél támo-
gatását, a cél megvalósításához 
a tulajdonában lévő földrészlet 
elidegenítését, és az önkor-
mányzati elővásárlási joggal 
terhelt ingatlanokra az elővá-
sárlási jogról való lemondást 
annak függvényében támo-
gatja, ha a befektető a továb-
bi érintett magánszemélyekkel 
egyezségre tud jutni.

I M P R E S Z U M 
K i s b í r ó  –  B u d a j e n ő  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  t á j é k o z t a t ó  l a p j a
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Lacza Ádám Illés, Marton Krisztina, Péterné Csillag Regina, Rainer Ferenc  
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JEGYZŐI 
FELHÍVÁS

TISZTELT BUDAJENŐI 
LAKOSOK!

Az elmúlt időben több olyan jelenség 
tapasztalható a településen, amiből 

az a következtetés vonható le, hogy egyes 
polgárok nincsenek tisztában az önkor-
mányzati tulajdonban lévő közterületek és 
ingatlanok használatával kapcsolatos sza-
bályokkal.

A közterületi önkormányzati ingatla-
nok használatát központi és helyi jogsza-
bályok szabályozzák. A Budajenőn alkalma-
zandó speciális rendelkezéseket Budajenő 
Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének a közterületek használatáról szóló 
17/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza, amely részletesen szabályozza 
a közterület használat feltételeit.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok tekintetében az önkormány-
zatot megillető tulajdonosi jogokat a kép-
viselő-testület, illetve egyes esetekben 
átruházott hatáskörben a polgármester 
gyakorolja. A tulajdonos dönt az ingatlan 
használatának átadásáról ingyenesen vagy 
bérleti díj fejében egyes személyek, civil 
szervezetek, illetve intézmények részére. A 
helyiségek használatáért (Hagyományőr-
zők Háza, Magtár, díszterem, tornaterem), 
önkormányzati magánterületek (iskolaud-
var, sportpályák stb.) és eszközök (sátor, 
sörpad, asztal) bérléséért fizetendő díjakat 
a fentiekben említett 17/2011. (XI.25.) ön-
kormányzati rendelet melléklete tartalmaz-
za.

Az önkormányzat egyes ingatlanai 
(közparkok, temető, Szent Mihály- (Öreg) 
templom és környéke stb.) ugyan ingyene-
sen látogathatók, de a céltól eltérő haszná-
lat vagy magán és bármilyen nem önkor-
mányzati rendezvény esetén, ezen terüle-
tekre is be kell szerezni az önkormányzat 
mint tulajdonos előzetes engedélyét.

Kérjük a mindenki számára kötelező 
fenti szabályok betartását.

dr. Kovács Dénes, jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
A MAGÁNFŐZÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK-

RÓL (HÁZI PÁLINKAFŐZÉS).
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az 
alábbiak szerint változnak.

A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-
előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása 
évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Ez az 50 liter párlat mennyiség a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (Jvhr.) 59/A. § (3) bekezdése alapján 50 liter 
86 térfogatszázalékos gyümölcsszesznek felel meg.  Tehát, ha egy magánfőző csak 50 
térfogatszázalékos párlatot kíván előállítani, ez a mennyiség 86 liternek felel meg. 

A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcs-
termesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal 
és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes 
önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas 
desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

A Jöt. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a tulajdonszerzést igazoló iratot a beje-
lentéshez csatolni kellene, azonban annak megőrzésére viszont igen (Jöt. 67/A. § (3) bek.).

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló beren-
dezések bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az ezt 
megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik, 
2015. január 15-éig.

A bejelentéshez és bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek 
az önkormányzat honlapján (www.budajeno.hu).

Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki törvénysértést 
követ el, és az eszköz lefoglalása mellett jövedéki bíráság kerül megállapításra (Jöt. 115. § 
(4) bek., illetve 119. § (1) bek. e pontja).

A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 
1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

A Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utá-
ni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-éig 
együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem 
állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan 
adóbevallási kötelezettsége.

A Jöt. 67/A. § (5) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság a desztilláló beren-
dezés bejelentéséről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a területileg illeté-éről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a területileg illeté-ről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a területileg illeté-
kes megyei (fővárosi) Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságot, és a bejelentéssel, bevallással 
érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a 
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján a jogszerűen évente előállítható párlatmennyiség 
túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a 
vámhatóságnak, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyi-, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyi-
ség megsemmisítéséről. A bejelentésről szóló formanyomtatvány honlapunkról letölthető.

A Jöt. 67/A. § (7) bekezdése szerint a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A 
magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Amennyiben a magánfőző az általa előállított párlatot alkoholtermék-adóraktárnak ér-
tékesíti, illetve párlatok számára meghirdetett versenyen kíván részt venni, a Jöt. 67/A. § 
(8) bekezdése értelmében a párlat eredetét együttesen igazolja a desztilláló berendezés 
bejelentéséről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóha-
tósági igazolás.

A Jöt. 67/A. § (9) bekezdése alapján magánfőzés esetében az adó megállapításához és 
az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbeval-
lási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.
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Advent második vasárnapján hagyomá-
nyosan a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat rendezte meg a gyertyagyújtást az 
iskola tornatermében. Sokan eljöttek erre 
az alkalomra. Az ünnepséget Budai István 
polgármester úr nyitotta meg, aki a szép 
hagyomány méltatása mellett felhívta a fi-
gyelmet a többi decemberi rendezvényre. 
Harkai Gábor plébános úr a készületre hívó 
szavai után meggyújtotta az adventi ko-
szorún a második gyertyát is. Az óvodások 
és az iskolások kedves betlehemi műsorral 
mutatkoztak be, akiket a Német Hagyo-

mányőrző Dalkör követett 
a színpadon. Mindannyian 
magyar és német karácso-
nyi énekekkel örvendeztet-
ték meg a jelenlévőket. A 
gyertyagyújtási ünnepsé-
get a Kövér Hattyúk fúvós 
zenekara zárta. A Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat finom süteményekkel, szendvicsekkel, 
üdítőkkel és borral hálálták meg a fellépők 
műsorát és látták vendégül a megjelent 
falubelieket. Köszönjük mindenkinek a se-

gítségét, aki hozzájárult a rendezvényünk 
lebonyolításához, valamint a fellépőknek a 
színvonalas műsort.

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat

Adventi 
gyertyagyújtás

MEGEMLÉKEZÉS

A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 
ELHURCOLÁSÁNAK 

ÉS ELŰZETÉSÉNEK EMLÉKNAPJA
alkalmából közös koszorúzást tart 

2015. január 17-én, szombaton, 1730 órai 
kezdettel az Emlékparkban

Budajenő Község Önkormányzata 
és a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

amelyre tisztelettel várják a község lakosságát



Advent 
hava

A téli napforduló (december 21.) 
környékén számos népszokás élt 

a magyar hagyományban. A lucázást, 
a betlehemezést, a regölést sokan is-
merik ma is, de ki tud a Borbála-napi 
kotyolásról, a december 6-án tartott 
Miklós-járásról, a karácsonyi kántálás-
ról, az ostyahordás és vesszőhordás 
szokásáról, a János-napi áldásról, a dec-
ember 28-ai aprószentekelésről, más 
néven odoricsolásról, suprikálásról vagy 
csapulásról, vagy a szilveszteri kongózás-
ról, csergetésről, nyájfordításról?

Aki még nem hallott ezekről, most 
megismerhette őket a Turai Hagyomány-
őrzők és a Zagyva Banda közreműködé-
sével, akik egy órában lepergették egy 
eseménydús hónap legfontosabb pil-
lanatait. Ezt a fergeteges programot te-
kintette meg az általános iskola minden 
tanulója 2014. december 8-án a MÜPA 
ünnepi műsorán.

Horváth Szilvia

Advent Bécsben

November 21-én az iskola 47 diákja 3 tanár kíséretében egynapos kirándulást 
tett Bécsbe. Elsőként a Természettudományi Múzeumban töltöttük a délelőtt 

egy részét, ami rendkívül tetszett a gyerekeknek. Majd a Stephansdom 343 lép-
csőjét másztuk meg a Déli-toronyban. Végigsétáltunk a Ringen, és megnéztük a fő 
nevezetességeket. A Mariahilfer Straße-n és a nagy karácsonyi vásáron a 
gyerekek kipróbálhatták a nyelvtudásukat. A hazaúton a kvíz kifogott azért 
néhányukon. Sok élménnyel, rengeteg emlékkel tértek haza a tanulók. E 
csodás és feledhetetlen nap, remélem, sokáig megmarad emlékeikben, és 
látják, hogy tényleg érdemes tanulni és használni egy idegen nyelvet.

Pappné P. Orsolya és Kozma Éva Petra – szervezők
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Iskolai karácsonyi 
ünnepség képekben
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November

Szent András hava
„November, ber, ber, ber,
Közeleg a hóember.”

November 11. – Márton napja
Márton napja időjósló nap, ekkorra megforr az újbor is. Úgy tartották, ezen a 

napon minél többet isznak, annál több egészséget szívnak magukba.
Márton napjával beköszönt a szentestéig tartó 40 napos sötétség. A hagyomány 

szerint ekkorra a kerti munkáknak be kell fejeződniük, az újbornak a pincében, a 
termésnek a kamrában kell állnia.

„Novemberben, Márton napján,
liba gágog, sül a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.”

Márton római katona volt, amikor a seregével Gallia földjére értek, a csapat meg-
állt egy kisváros kapujában, ahol Márton észrevett egy földön fekvő koldust. Saját 
kenyerét és köpenyét adta oda neki. Jó híre hamar elterjedt a városban, ott is maradt 
és épített egy kolostort. Az ott élő emberek nagyon szerették, mert mindenét meg-
osztotta velük. Püspökké szerették volna választani, de Márton elbújt előlük a libák 
óljába. A libák gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Így lett ő Tours püspöke, később 
szentté is avatták.

Az óvodásokkal évről évre felelevenítjük Szent Márton legendáját, és ilyenkor 
tartjuk hagyományos lámpás felvonulásunkat. Már hetekkel korábban elkészítjük 
a lámpásokat, melyek fényénél Márton napi dalokkal hangolódunk rá az ünnepre. 
Idén az égiek is kegyesek voltak hozzánk, egy igazi szép őszi estén indultunk útnak, 
hogy lámpásaink fényénél járjuk körbe a falu utcáit. A templom elé megérkezve 
megelevenedett a Szent Márton legenda, népi játékokkal, időjósló mondásokka, a 
nagycsoportosok előadásában. Idén sem maradhatott el a zsíros kenyér, sütőtök, 
meleg tea és forralt bor, mely mellett kötetlen beszélgetésbe kezdhetett a falu ap-
raja nagyja. Szent Márton a felebaráti szeretet szimbóluma, ezért is ünnepeljük a 
Márton napot a fény, a melegség és az egymás iránti szeretet jegyében. 

Köszönjük az Önkormányzatna, és mindazoknak a segítségét, akik a felvonulás 
szervezésében és lebonyolításában részt vettek.

November 25. – 
Katalin napja

Szent Katalin a lányok védőszentje. 
Katalin napján hajtották ki utoljára a 

pásztoremberek a csordát. Időjósló meg-
figyeléseket tettek ezen a napon.
„Ha Katalin kopog, Karácsony tocsog.”
„Ha Katalin tocsog, Karácsony kopog.”

Katalin napja női dologtiltó nap is volt, 
pl. a Szerémségben ilyenkor nem volt sza-
bad kenyeret sütni.
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Zenés délelőtt a Misi mókus kiscsoportban
2014. november 28-án, pénteken zenés 

foglalkozást szerveztünk csoportunk-
ban Kovács Emma anyukája, Fényes Eszter 
közreműködésével, aki több hangszeren is 
játszik. Gitár- és citerajátékával, valamint 
gyönyörű énekhangjával lenyűgözött 
bennünket. Számunkra ismert téli és mi-
kulás énekeket gitárral kísérte (Hull a hó; 

Télapó itt van, Micimackó stb.). Zenekart 
alakítottunk, a gyerekek nagyon figyeltek, 
hogy mikor kellett hangosan, illetv. halkan 
zenélni (Éjmélyből fölzengő).  Minden gye-
rek megszólaltathatta a gitárt és a citerát, 
megfigyelhették, hogy a különböző húro-
kat pengetve mély, illetv, magas hangon 
szólalnak meg ezek a hangszerek. A gye-

rekek figyelmét nagyon lekötötte a tevé-
kenység, észre sem vettük, milyen gyorsan 
elrepült a délelőtt. A jól sikerült zenélésről 
a fényképek magukért beszélnek. 

Köszönjük az édesanyának a lehetősé-
get, hogy ilyen színvonalas tevékenységet 
szervezhettünk a gyerekeknek! 

Éhleiter Tünde - óvodapedagógus

November 30. – 
András napja
András újabb fordulat a naptárban. 

A néphagyomány Márton mellett 
Andrást is a havat hozók közé sorolja. 
András napja házasságjósló nap is volt. 
A lányok András pogácsát sütöttek, 
mindegyikbe egy egy fiúnevet rejtet-
tek. Ezt kitették a küszöbre, és amelyi-
ket utoljára vitte el a kutya, az mutatta 
meg a jövendőbelijüket. A legények 13 
cédulára írták fel a lányneveket, ezeket 
Luca napjáig egyenként eldobálták, az 
utolsó cédulán volt a menyasszonyje-
lölt neve. András napján kezdődnek a 
disznóvágások, disznótorok. Befeje-
ződnek a mulatozások.

„András zárja a hegedűt.” – szól a 
tiltó mondás.

András naphoz legközelebb eső va-
sárnap Advent kezdetét jelenti, mely 
idén éppen András napjára esett.

Móka és kacagás a Telki 
Játszóházban
Óvodánk kis középső csoportosai meghívást kaptak a Topi Sárkány Játszóházba. 

November 17-én délelőtt szülői segítséggel útnak indultunk, néhány perces au-
tózás után szerencsésen meg is érkeztünk a sokaknak még ismeretlen játékok biro-
dalmába. A gyerekeknek nagy élményt nyújtott a játszóház mesés világa, változatos 
játékai. A különböző fejlesztő játékokat kipróbálva észrevétlenül fejlődtek a gyerme-
kek kognitív képességei. A terem kialakítása, berendezése lehetővé tette a nagy moz-
gásigény kielégítését is. Az óvodások egy percre sem álltak meg, a játékidő minden 
percét tartalmas játékkal töltötték.

Köszönjük a meghívást!
A csoport óvodapedagógusai
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DECEMBER

Karácsony hava 
– Télelő 
– Álom hava

DECEMBER 4.  – 
BORBÁLA napja

Dologtiltó nap volt. Nem lehetett fonni, 
varrni, seperni, kölcsönadni, nehogy a kö-

vetkező évi szerencse elhagyja a házat.
Frissen metszett gyümölcsfaág került az 

ablakokba, amely ha karácsonyig kizöldült, jó 
termés volt várható. Más helyeken azt tartot-
ták, ha virágba borul a Borbála-napi ág, akkor 
menyasszonyi ruha vár az eladósorban lévő 
lányra, ha nem, akkor párta.

ADVENT /ÁDVENT – ÚRJÖVET/
       „Advent, Advent, gyertya ég,

         egy, kettő, három, négy,
         kis Jézuska, üdvözlégy!”

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és vízkeresztig tart. A re-
ményteli várakozás, a lelki készülődés időszaka. Az első adventi gyertyagyújtás 

idejére, az óvó nénik és a gyerekek közös munkájának köszönhetően, a csopor-
tokban elkészültek az adventi koszorúk, a falakra kikerültek az apróságokat rejtő 
adventi kalendáriumok. Az óvoda közös, nagy adventi koszorúján, minden adventi 
vasárnapot követő hétfőn, énekszó kíséretében meggyújtottunk egy-egy gyertyát.

DECEMBER 5-6. –  
Óvodánk  
hagyományos  
karácsonyi  
vásárának  
időszaka
A vásár megszervezésében, lebo-

nyolításában segítséget nyúj-
tottak szülők, az alapítványunk és a 
SZÓSZ képviselői, magánszemélyek 
és nem utolsósorban a Fenntartónk, 
illetve az Önkormányzat dolgozói. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a sok támogatást. Volt, aki a szerve-
zési feladatokban vette ki a részét. 
Volt, aki süteményt sütött és volt, aki 
kézműves portékákkal járult hozzá a 
sikeres lebonyolításhoz. Természe-
tesen a csoportok is készültek külön 
kis ajándéktárgyakkal, a szülők legna-
gyobb örömére. A sült gesztenye illa-
ta, a gyerek és felnőtt tea melege, a 
halk karácsonyi dallamok, a kedvező 
időjárás megalapozta a jó hangulatot. 

DECEMBER 6.  – MIKLÓS napja
   „ Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár.
      Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál.”

Szent Miklós püspök emlékünnepe, aki a szegények pártfo-
gója, a gyermekek védelmezője volt. A Miklós-napi ajándé-

kozásnak a magyar néphagyományban is ismertek bizonyos 
formái.

A Dunántúlon elterjedt az a szokás, hogy a fiúk bekormozott 
arccal, láncot csörgetve járták az utcákat, közben ijesztgették a 
lányokat. Meglátogatták a házaknál a gyerekeket, a háziaktól 
cserébe pedig apróbb ajándékokat kaptak.

Óvodánkb, minden évben ellátogat a Mikulás. Puttonya az 
idén is tele volt ajándékokkal, a gyerekek legnagyobb örömé-
re. Minden csoportba külön látogatott el. Érkezését csengőszó 
jelezte. Köszönetképpen énekeltek, verseltek a gyerekek, szép 
rajzokat adtak át a nagyszakállúnak.
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DECEMBER 13. – LUCA napja
Kevés olyan jeles nap van, melyhez annyi hiedelem és szokás kapcsolódik, mint Luca nap-

jához, hiszen ez az év „legsötétebb” , Karácsony havának legboszorkányosabb napja. A nép-
hit kétféle Lucát ismert. A jóságosat és a boszorkányosat. Hazánkban ez az utóbbi terjedt el.

Szigorú dologtiltó nap volt. Például nem szabadott varrni, nehogy bevarrják a tyúkok 
fenekét.

   „Luca nap és tizenhárom,
     A szerencsével én nem játszom!
     Bal lábbal én föl nem kelek,
     Tűt a kezembe se veszek!”

A bunyevácok fokhagymát tettek az ablakba és az ajtóba, hogy távol tartsák a rontást. 
Máshol eldugták a seprűket, hogy Luca boszorkány el ne repüljön vele. A fiúk „Lucázni” 
mentek. Jókívánságokat mondtak, amiért apró ajándékokat kaptak. A lányok Luca pogácsát 
sütöttek. A beléjük rejtett nevekből megtudhatták a jövendőbelijük nevét. Luca búzát ül-
tettek. Ha karácsonyig szépen kizöldült, akkor jó termést várhattak a jövő évben. Kilencféle 
fából Luca széket faragtak. A karácsonyi mise utá, erre állv, megláthatták a boszorkányokat. 
Luca hagyma kalendáriumból a következő évi időjárást jósolták meg. Ebben az időszakba, 
a gyerekek az óvó nénikkel elkezdték sütni a karácsonyi asztalra szánt süteményeket. Luca 
búzát ültettek, mellyel az ünnepi asztalt díszítették. Luca dalokat énekeltek, mondókákat ta-
nultak. A nagycsoportosok, a hagyományokhoz híven Lucázni mentek. A lányok fehér lepel-
be öltözve, a fiúk pásztor ruhába burkolózva mondták el mondókáikat, énekelték el dalaikat. 
Jutalmul, teli tarisznyákkal érkeztek vissza az óvodába.

DECEMBER 19. –  
Az óvodai  
karácsonyi  
ünnepség napja
„Színes gyertyán libben-lobban pici 
láng,
csillagszóró száz sziporkát hint le 
rád.
Csilingelő csengő dalol a fákon,
azt énekli, ó, be szép a karácsony.”

Ezen a napon, szépen feldíszített ka-
rácsonyfa, alatta sok-sok ajándék és 

halk zeneszó várta az izgatott, csillogó 
szemű gyermekeket és családtagjaikat. 
Ajándékbontás előt, minden csoport-
ban versekkel, dalokkal, saját készítésű 
ajándékokkal lepték meg a vendége-
ket az ovisok. A közös játék a fa alatt, 
a gyerekek által sütött mézeskalács íze 
és illata meghitté tette ezt a különleges 
délelőttöt.

DECEMBER 24.  – Szenteste, Ádám és Éva 
napja, karácsony böjtjének estéje
Ez a nap Jézus Krisztus születésének előestéje. Mint minden nagy ünnep, ez is munka-

tilalmi nap volt. Az ifjak betlehemezni jártak, énekeltek, köszöntőket mondtak, melye-
kért jutalmat kaptak. A karácsonyi asztalnál felcikkezett és elfogyasztott alma a családi 
összetartozást erősítette. A feltört dió, ha rossz volt, betegséget, ha jó volt, egészséget 
jelentett.

DECEMBER 25.  – 
KARÁCSONY

Jézus Krisztus születésének nap-
ja, aki Betlehemben született. A 

paraszti hagyományban a család 
ünnepe, mely számos hiedelmet 
fon maga köré. Sok helyen nem 
fésülködtek. Máshol nem vitték ki 
a szemetet és a hamut, nehogy ki-
vigyék a házból a szerencsét.

DECEMBER 26.  – 
KARÁCSONY 
másodiknapja

Ezen a napon volt szokás meglátogatni a 
rokonokat, barátokat. Egészség és ter-

mésváró napnak tartották. Ha ezen a napon 
jó volt az idő, jó termés volt várható. Ehhez 
a naphoz kötődik a magyarság egyik legar-
chaikusabb szokása, a „regölés”.

DECEMBER 31.  – SZILVESZTER napja
Az esztendő utolsó napja. A néphit szerint mágikus erővel bír. Számos, az em-

beri életre, az állatállományra, a termés bőségére vonatkozó szokást, hiedel-
met őriz. A fiúk és férfiak nagy zajjal, kerepeléssel járták az utcákat és űzték el a 
gonosz szellemeket. A lányok gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak jö-
vendőbelijük neve felől.                     

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

„Újévi köszöntő
                    
Boldog Újévet adjon a jóisten,
örömöt és áldást mindnyájunknak itten.
Akik csak itt laknak ebben a kis házba,
ússzanak ez évbe minden boldogságba.
Liba, kacsa, réce legyen nagy tömegbe,
jusson ki a jóbú’ reggel, délbe, este.
Amit kívánok teljesüljön bőven,
és éljenek vígan ez újesztendőben.”

/Endrőd/
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Lacza Ábel, a Hhka-Budajenő Kempo 
Klub versenyzője 2014. november 

22-én megszerezte élete első Európa-
bajnoki címét jiujutsuban!

Ábel a WSJO Sport Jiujutsu Euró-
pa-bajnokságon vett részt felkészítő 
mesterével − egyben édesapjával − 
Lacza Ádám Illéssel a lengyelországi 
Jaworznoban, ahol a 10−11 éves kor-
csoport −35 kg-os súlycsoportjában 
fighting sport jiujutsu kategóriában 
maga mögé utasította lengyel, bolgár, 
német és olasz ellenfeleit!

Lacza Ádám Illés 
kempo edző 

alelnök − Budajenő Kempo Klub SE

A legújabb 
KEMPOs 

siker

Debrecenben a XXIV. Országos Betle-
hemes Találkozó meghívottjai voltunk 

december 13-án. A Budakeszi Székelykör 
meghívásának eleget téve sikeresen sze-
repeltünk december 20-án a Budakeszi 
Művelődési Házban. Másnap a Budapesti 
Nemzeti Színházban mutattuk be játékun-
kat. Megtisztelő feladat ilyen nívós helyszí-
neken szerepelni.

A betlehemezők számára a hazai − 
budajenői, telki − már hagyományosnak 
tekinthető előadás a legfontosabb. Így a 
tizenharmadik közös adventi időt töltöttük 
együtt a próbák alkalmával. A szereplők 
már igazán rutinosak, nem kellett sokat 
gyakorolniuk. Idén azonban történtek vál-
tozások. Itt kell megjegyeznem, hogy 2002 
novemberében a szereposztáskor sikerült 
a legrátermettebb budajenei és telki isme-
rősöket, barátokat meghívni erre a játékra. 
Az idő múlásával voltak cserék, melyek so-
rán az elköszönő szereplőket rendkívül saj-
náltuk, de az újonnan csatlakozókat nagy 
örömmel fogadtuk. Így lett Baritz András 
bácsi után Molnár Csaba, Puskás Károly és 
Szabó Bálint az öreg pásztor. Fiatal pász-
torunk kezdetben Szabó Józsi volt, most 

Osztie Balázs. Az angyal először Bartos 
Hajnalka volt, azután Móczár Boróka és 
utána húga, Móczár Luca vállalta a szere-
pet. Pár év után a királyt játszó Ercsényi 
Lajost váltotta Móczár Gábor. Elköszönt 
tőlünk Váradi Sándorné Joli néni is, helyet-
te Szűcs Ernőné Marika lett a gazdasszony.

Idén Péter József és Bartos Gyárfás bú-
csúzott a betlehemes játéktól. Találtunk 
vállalkozó kedvű, lelkes új szereplőket. 
Külön szeretnék köszönetet mondani Pál 
Józsefnek, aki gyorsan és kiválóan meg-
tanulta és előadta szerepét. Köszöntjük 
körünkben Csibi Lajost és feleségét Katit, 
Váradiné Esztit és Maronics Jánost. Segít-
ségünkre volt 2010-ben György Attila és 
Sütő Balázs is. Akik már 13 éve játszanak: 
Pálné Váradi Eszter, Váradi Sándor, Bartos 
György, Szabó Attila, Pojják László, Varga 
Lőrinc és Varga Bálint. 

Fontos megjegyeznem, hogy minden 
szereplő mindig nagyon komolyan, ma-
ximális tudásával tett eleget feladatának. 
Ezért külön köszönöm mindannyiuknak, 
hogy idejüket rááldozva, fáradságot nem 
kímélve viszik tovább e szép hagyományt.

Maronicsné Dávid Anna

   Betlehemesünk 
Debrecenben, Budakeszin
       és a Nemzetiben
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Katalin bál

JELENTÉS A KÁPOLNAFELÚJÍTÁS  
ÁLLÁSÁRÓL

Kedves Érdeklődők, 
kedves Adakozók!

A hosszúra nyúlt vénasszonyok nyara úgy telt el, hogy a kápolnafelújítás 
keveset jutott előre.  Ami történt:önkéntes munkában elkészültek a 

részletes kiviteli tervek, kiváló, elkötelezett szakembereket találtunk a 
kivitelezési munkálatokraés elkészültek a boltív pontos kialakításához 
használt sablonok, az ún. falazóívek. 

Nagyon szépen haladt a forrásgyűjtés is. Eddig összesen 581 ezer 
Ft-ot adott össze a két falu közössége, és van két nagy értékű természet-
beni felajánlásunk is. A meghirdetett önkéntes munkára nem volt nagy 
tolongás, de elegen lettünk volna az építkezéshez. 

És akkor megindult a rézsű. 
Ahogy korábban is leírtuk, a kápolna környéke néhány évtizedig a 

két falu hulladéklerakójaként szolgált. Később földdel lefedték, füvesí-
tették a helyet, majd az idén tavasszal egy regionális pályázat keretében, 
több másikkal együtt szakszerű rekultiváción esett át. De úgy látszik, a 
szakszerűség mégis csorbát szenvedett, mert a meredek rézsű a nyári 
esőzések hatására meglazult, és több helyen – például éppen a kápolna 
küszöbe előtt – látványosan leomlott. A terep balesetveszélyes, a kápol-
na megközelítése lehetetlenné vált, úgyhogy a munkát halasztani kellett. 

A telki önkormányzat tárgyalásokat folytat a kivitelezővel a hibák 
kijavításáról. A helyzetet bonyolítja, hogy a beruházó nem az önkor-
mányzat volt, hanem a Vértes és Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, 
amelynek Telki is tagja. Deltai Károly polgármester tájékoztatása szerint 
a megegyezés egyelőre sajnos nincs a láthatáron, de dolgoznak rajta. 

A kápolna felújítására szövetkezett koalíció türelmetlenül várja a 
megoldást, és amint lehetővé válik, hozzáfogunk az építkezéshez!

Bellon Erika, KoKuKK Egyesület

RENDŐRSÉGI 
FELHÍVÁS

A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője megkereste az 
Önkormányzatot az alábbi felhívással:

A Rendőrség a 2015. évben a rendészeti szakközépisko-
lai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az 
országos képzési jegyzékben szereplő rendőr szakképzés 
megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendőrségnél tiszt-
helyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít. A jelent-
kezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés 
évében betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, az ál-
landó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos 
szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai 
műveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok ered-
ménye alapján kerül sor.

 A JELENTKEZÉS MÓDJA
Rendészeti szakközépiskolába az Országos Rendőr-

főkapitányság honlapjáról (www.police.hu), továbbá a 
rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányságok honlapjáról letölthető jelentke-
zési lappal és az előírt dokumentumok csatolásával 

lehet pályázn. (http://www.police.hu/a-rendorsegrol/
kepzes/felveteli-tajekoztato-a-2015-evben-indulo-

rendor-szakkepzesrol).
Egy pályázó csak egy rendészeti szakközépiskolába 

nyújthat be jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot, a csa-
tolandó dokumentumokat a megpályázott szakközépisko-
lába személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként kell 

eljuttatni.
A rendészeti szakközépiskolába jelentkezés nem zárja 
ki felsőoktatási intézménybe történő jelentkezését!

NE FELEDJE: A jelentkezési anyagot  
2015. február 13-áig kell az iskolákhoz eljuttatni!

A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket a 
szakközépiskola elutasíthatja.

Egyéni és csoportos ANGOL oktatás Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777
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BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
és a BUDAJENŐ -TELKI SZÉKELY TÁRSULAT szervezésében

2015. február 14-én, szombaton,
rendezzük meg a Hagyományőrzők Házában (Budajenő, Fő u. 18.)

FARSANGFARKÁT 
ÉS A FALU       TORÁT

1300 órától fellép Sándor Gábor, a Töki Cigányzenekar.

1500 órától a Budajenő-Telki Székely Társulat 
közreműködésével 

vidám, maskarás farsangi felvonulás a Magtár előtti tértől 
a Hagyományőrzők Házáig, kiszebábu égetés, téltemetés.

1600 órától tánc és góbéságok.

1200 órától folyamatosan készülnek a disznótoros finomságok, 
amelyeket önköltségi áron értékesítünk!

Várjuk községünk 
minden kedves lakóját!


