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A budajenői Kisbíró minden tisztelt olva-
sójának boldog új évet kívánok 2003 

szeptemberétől dolgozom óvodapeda-
gógusként a Budajenői Óvodában, 2013. 
augusztus közepétől megbízott, majd ki-
nevezett vezetőként látom el az óvodave-
zetői feladatokat az intézményben.

Négycsoportos óvodánk nevelő-oktató 
munkájának alapját a Pedagógiai Prog-
ramunk adja, melynek két alappillére a 
magyar és német hagyományok ápolásas 
a német nyelv megismertetése a gyerme-
kekkel a játékot, az életkoruknak megfe-
lelő, változatos, fejlesztő eszközöket és 
módszereket felhasználva. 

Az elmúlt két- két és fél év során több 
alkalommal történt személyi változás 
óvodánkban. A 2016-os évet már teljes 
alkalmazotti létszámmal és − a képviselő-
testület létszámbővítési engedélyének kö-
szönhetően − az új pedagógiai asszisztens 
munkakör betöltésére felvett kolléganővel 
kezdtük. Megfiatalodó, az újdonságok-
ra nyitott közösségünk arra törekszik, 
hogy a magas csoportlétszámok és a 
minimális csoportszoba méretek elle-
nére nyugodt, derűs, családias légkört 
teremtve, maradandó élményeket és 
emlékeket nyújtva fejlessze a gyerme-
keket. Az életkori és egyéni képességeiket 
figyelembe véve tervezünk tevékenysé-
geket, kezdeményezünk foglalkozásokat, 
hogy ki-ki a maga érdeklődési körének 
megfelelően bontogathassa szárnyait. 
Fejlesztő munkánkat részmunkaidőben 
foglalkoztatott logopédus segíti, aki − a 
beszédhibás gyermekekkel való foglalko-
záson kívül , részben felvállalja a részké-
pesség zavarral küzdők felzárkóztatását is.

Pedagógiai munkánk során nagy hang-
súlyt fektetünk az egészséges életmód 
megalapozására, melynek egyik fontos 
eleme a mozgás. A mindennapos torna és 
a kötelező testnevelés foglalkozásokon túl 
igyekszünk minél több sétát, kirándulást 
megvalósítani szűkebb-tágabb környeze-
tünkben. A település adottságait kihasz-
nálva arra törekszünk, hogy a gyerekek 
minél több ismeretet szerezzenek a köz-
vetlen tapasztalás útján. Szeressék és óvják 
a természetes és épített környezetüket. 

Kötelező testnevelés foglalkozásain-
kat tornaterem hiánya miatt a csoport-
szobákban tartjuk, amiket minden al-
kalommal át- és visszarendezünk, hogy 
minél nagyobb teret tudjunk biztosítani a 
gyermekeknek a szabad és irányított moz-
gásra. 

Szintén az egészséges életmód kiala-
kítását céloztuk meg, amikor óvodánk 
alapítványának támogatásával s-téglákat 

szereztünk be, annak reményé-
ben, hogy sikerül egy s-szobát 
kialakítanunk. Ennek hatékony és 
a hétköznapokban rugalmasan 
használható formája a helyisége-
ink hiánya és szűkössége miatt 
még nem tudott megvalósulni.

Évek óta dédelgetett álmunk, 
hogy az új óvoda megépül, mely-
nek megvalósulásához az Önkor-
mányzat engedélyes tervekkel, 
megfelelő telekkel és önrésszel 
rendelkezik. Egy ilyen nagy projek-
tet nem tud településünk központi 
támogatás, új óvoda építését célzó 

pályázat kiírása nélkül megvalósítani. Óvo-
dánk helyiségeinek száma és mérete csak 
részben felel meg a jelenleg előírt normák-
nak, az új óvoda megépülésével jelenlegi 
problémánk jelentős része megoldódna.

Hétköznapjainkat a hagyományok ápo-
lása mellett az évszakokhoz, jeles napok-
hoz kapcsolódó programokkal tesszük 
változatossá. 

Ezen programok egy részét a Szülők 
Óvodai Szervezetének (SzÓSz) aktív támo-
gatásával valósítjuk meg, mely a hatékony, 
eredményes együttműködést tükrözi. Az 
óvoda működéséhez a fenntartó önkor-
mányzat alapvetően biztosítja a feltétele-
ket az állami normák és helyi forrásokon 
keresztül. Rendezvényeink lebonyolításá-
hoz óvodánk Alapítványa is anyagi fede-
zetet biztosít, melynek két legnagyobb 
bevétele a szülők által felajánlott 1% és a 
karácsonyi vásárból befolyt összeg.

Német nemzetiségi óvoda lévén a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat lehető-
ségeihez mérten is segíti a nevelő-oktató 
munkánk ellátásához szükséges eszközök 
beszerzését, a feltételek megteremtését. 
Az elmúlt időszakban szinte lehetetlen 
német nemzetiségi óvodapedagógusokat 
találni, alkalmazni. A nem megfelelő sze-
mélyi feltétel a nyelv megismerésének, já-
tékos elsajátításának színvonalát nagyban 
befolyásolja.

Az óvodánk működése a saját főző-
konyhánkkal válik teljessé, amely biztosítja 
minden gyermek számára- óvodásoknak 

és iskolásoknak egyaránt- az egészséges 
táplálkozást. Konyhánk alkalmazotti kö-
zösségében is történt változás a közel-
múltban. Két, kulcspozíciót betöltő kollé-
ganő nyugdíjba vonult, vonul. Az új évet, 
új élelmezésvezető és szakács kolléganő-
vel kezdtük, akik elődeik tapasztalataiból 
és eredményeiből merítve törekszenek a 
konyha jó hírnevének megőrzésére. Az idei 
nevelési évben lezajlott külső minőségi el-
lenőrzésen magas pontszámot, jó ered-
ményt ért el a konyha a helyiségek mére-
teihez és a cserére szoruló eszközparkhoz 
viszonyított magas adagszám ellenére is. 
Az eszközök korszerűsítésére fenntartói 
beruházás keretében több lépésben lesz 
lehetőségünk az idei évben, amely várha-
tóan tovább emeli az ellátás minőségét.

A Budajenői Óvoda vezetőjeként öröm-
mel tapasztalom, hogy az óvoda dolgozói 
a változó igények, a törvényi változtatások 
és a növekvő elvárások mellett egymásra 
odafigyelve, egymás munkáját segítve, 
közösen, együttműködve és csapatként 
gondolkodva törekszenek a szakmai mun-
ka szinten tartására, értékeink megőrzésé-
re. Az eddig elért eredményeinkből erőt 
merítve, új célokat és terveket megfogal-
mazva törekszünk arra, hogy fenntartónk 
és a szülők legnagyobb megelégedésére 
a gyerekek örömmel jöjjenek óvodába, 
jól érezzék magukat intézményünkben és 
megfelelő ütemben, harmonikusan fejlőd-
jön személyiségük.

Benka Krisztina, óvodavezető
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       Betekintés
 a Budajenői Óvoda életébe
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. NOVEMBER 26-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Közvilágítási tanulmányterv 
tárgyalása, kiviteli terv me-
grendelése
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
szeptemberi ülésén döntött 
Budajenő község közvilágítás 
korszerűsítése megvalósítha-
tósági tanulmány készítteté-
séről. A Tetra-Com Tanácsadó 
és Mérnöki Iroda Kft. elkészí-
tette a tanulmánytervet, mely 
ismerteti és értékeli a meglévő 
hálózatot, a korszerűsítésre 5 
különböző alternatívát java-
sol energiatakarékossági mu-
tatók és a beruházás becsült 
költségének bemutatásával. 
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a tanulmányterv szempontjait 
figyelembe véve megrendel-
te a Tetra-Com Kft. tervezőtől 
„Budajenő község közvilágítás 
korszerűsítése” megvalósítha-
tósági tanulmányban bemuta-
tott 5. alternatíva szerinti kiviteli 
tervet, valamint „Hálózatépítés 
a jelenleg közvilágítással nem 
ellátott közterületeken” kiviteli 
tervet azzal a feltétellel, hogy 
a kivitelezés ütemekre bont-
ható legyen. Továbbá a Kép-
viselő-testület megrendelte a 
Szőlődomb II. területen helyi 
napelemes üzemű közvilágítási 
berendezések telepítésének tí-
pus és elhelyezési tervét.

Helyi adórendeletek módo-
sítása
A helyi adórendeletek módosí-
tását minden év november 30-
ig kell elfogadni és kihirdetni, 
hogy ne sértse a visszamenő-
leges hatályú súlyosbítás tilal-
mát. Két adónem tekintetében 
döntött a képviselő-testület: az 

építményadó mértékének mó-
dosítása külterületen, illetve a 
helyi iparűzési adó mentesség 
adása háziorvosok részére tör-
vényi felhatalmazás alapján. 
Külterületi adóváltozás: 
KÜLTERÜLETI ÉPÍTMÉNY
lakás céljára szolgáló építmény:
- 60 m2 hasznos alapterületig:   
500 Ft/m2
- 60 m2 hasznos alapterület fe-
lett, megkezdett m2-ként:   800 
Ft/m2
nem lakás céljára szolgáló épít-
mény:   500 Ft/m2 

Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az érin-
tett adórendeletek módosítá-
sát elfogadta.

Bérleti díjak felülvizsgálata
Az ősszel átadott, felújított 
Hagyományőrzők Háza épület 
rendszeres igénybevétele in-
dokolta a bérleti díjak év végi 
felülvizsgálatát. Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat 
létesítményeinek eseti haszná-
latáért, illetve eseti szolgáltatá-
sok igénybevételéért, 2016. év 
január hó 1. napjától fizetendő 
nettó díjak módosításáról dön-
tött. A módosítás a honlapon 
megtalálható.

Pest megye önálló NUTS 2 
régióvá válásának kezdemé-
nyezése
Az Országos Területfejlesztési 
Koncepció tartalmazza Ma-
gyarország hatályos hét terve-
zési-statisztikai régióját. Amint 
az ismeretes Pest megye és 
Budapest egy régióba tartozik, 
amely azonos az Európai Uni-
óban alkalmazandó fejlesztési 
régió lehatárolással. E közös 
régió beosztásra tekintettel 
sajnos Pest megye hátrányt 
szenved Budapest miatt más 
fejlesztési régiókkal szemben 
az uniós pályázati források el-
osztása során. Erre való tekin-
tettel Pest Megye Közgyűlés 
elnöke, Szabó István kezde-
ményezte Pest megye önálló 
NUTS 2 régióvá válását, amely-
hez a Pest megyei önkormány-
zatok támogatását kérte. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Pest me-
gye társadalmi-gazdasági fej-
lődése érdekében támogatta 
Pest megye önálló NUTS 2-es 
régióvá válását.

Az Önkormányzat 2016. évi 
belső ellenőrzési tervének 
elfogadása
Minden évben kötelező fel-
adata a Képviselő-testületnek 
a következő évi belső ellen-
őrzési terv jóváhagyása, a 
megelőző év december 31-ig, 
amit a megbízott belső ellenőr 
hajt végre. A belső ellenőrrel 
egyeztetve az önkormányzat 
éves beszámolójának alátá-
masztása, valamint az étkez-

tetési tevékenység ellenőrzése 
indokolt. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évre vonatko-
zó éves belső ellenőrzési tervet 
jóváhagyta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. NOVEMBER 30-I KÖZ-
MEGHALLGATÁSÁRÓL

A Képviselő-testület az éves 
rendes közmeghallgatását a 
szabályszerű meghirdetést 
követően a Hagyományőrzők 
Házában megtartotta, ahol 
jelen voltak a hivatal dolgo-
zói és az intézmények vezetői, 
továbbá a körzeti megbízott. 
A közmeghallgatáson a pol-
gármester tájékoztatást adott 
a 2015. évben megvalósult 
fejlesztésekről, rendezvények-
ről, az önkormányzat gazdál-
kodásáról. Elmondta, hogy az 
idei évben az építményadóról 
és telekadóról szóló adóren-
delet csak minimális mérték-
ben – külterületi ingatlanok 
esetében – módosult. Továbbá 
beszámolt a jövő évre kitűzött 
fejlesztési célokról, ennek a 
legfontosabb elemei: a közvi-
lágítás korszerűsítése, útépítés, 
pályázat esetén az új óvoda 
építése és a Magtár felújítása. 
A Közös Hivatal immár 3 éve 
tartó együttműködéséről is 
tájékoztatta a lakosságot. A la-
kosság és a képviselők részéről 
további kérdés és kiegészítés 
nem hangzott el.

Megemlékezés
A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ELHURCOLÁSÁNAK  

ÉS ELŰZETÉSÉNEK EMLÉKNAPJA
alkalmából közös koszorúzást tart Budajenő Község Önkormányzata  

és a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. január 16-án, szombaton, 1500 órai  

kezdettel az Emlékparkban,
amelyre tisztelettel várják a falu lakosságát.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. DECEMBER 17-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

Közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló rendelet meg-
alkotása
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 
közművelődési feladatok ellátá-
sáról szóló 9/2002. (IX. 11.) szá-
mú rendelet felülvizsgálata so-
rán megállapításra került, hogy 
a rendelet megalkotása óta 
jogszabályi módosulások, és a 
helyi közművelődési feladatok-
ban végbement változások mi-
att egy új rendelet elkészítése 
szükséges. Fentiekre tekintettel 
a Képviselő-testület megalkotta 
új közművelődési feladatok el-
látásáról szóló rendeletét, ezzel 
egyidejűleg korábbi rendeletét 
hatályon kívül helyezte. A ren-
delet a honlapunkon megte-
kinthető. 

A Képviselő-testület 2016. évi 
munka- és rendezvénytervé-
nek elfogadása
Az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata sze-
rint a Képviselő-testület üléseit 
éves munkaterv szerint tartja. 
A munkaterv elkészítéséről a 
polgármester gondoskodik, 
elfogadásáról a polgármester 
javaslatára a tárgyév utolsó 
ülésnapján a képviselő-testület 
egyszerű szótöbbséggel hatá-
roz. Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a 2016. évre vonatkozó 
Munkatervét megtárgyalta, és 
azt a mellékletét képező 2016. 
évi rendezvénytervvel együtt 
elfogadta.

A BÖT és a HÍD alapdokumen-
tumainak módosítása
Az egyes szociális és gyer-
mekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvény 
rendelkezéseinek értelmében 
2016. január 1-től megváltozott 
a szociális ellátás szervezeti fel-
építése. A változással létrejöt-
tek a járásközpont településen 
működő szociális központok. 
A HÍD Szociális, Család és Gyer-
mekjóléti Központ (eddigiek-

ben: HÍD Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgálat) 2016. január 1. 
napjától ellátja a járási szoci-
ális központ feladatait, illetve 
Tök, Budajenő, Remeteszőlős 
és Budakeszi tekintetében az 
alapellátási feladatokat is. Az 
önkormányzatok számára jog-
szabály írja elő, hogy a szociális 
ellátási rendszerét 2015. októ-
ber 31-ig vizsgálják felül, és ha 
szükséges, az alapító, illetve a 
működést szabályozó okiratok 
módosítását 2015. november 
30-i. nyújtsák be. Fentiekre te-
kintettel a HÍD Szociális, Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat Ala-
pító Okiratának, SzMSz-ének és 
a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapo-
dásának és SZMSz-ének módo-
sítása vált indokolttá. Budajenő 
Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete fent nevezett 
dokumentumok elfogadásáról 
döntött.

Döntés gyepmesteri tevéke-
nység ellátására szóló 
szerződéskötésről
Budajenő területén egyéni vál-
lalkozó látta el a gyepmesteri 
feladatokat 201. óta havi 40.000 
Ft/hó + áfaA+75 Ft/km + áfA 
díjért, havi egyszeri bejárással, 

így minden további kiszállás dí-
jazás ellenében történt. A Polisz 
Biztonsági Kft. ajánlata szerint a 
vállalási ár 50.000 Ft/hó + áfA, 
mely egy jóval szélesebb körű 
szolgáltatást nyújt a vállalko-
zóhoz képest (szükség szerinti 
korlátlan számú kóbor kutya 
befogása és korlátlan számú 
állati tetem elszállítása és meg-
semmisítése, kiszállási költség 
nélkül, élő állat befogására a 
helyszínen a bejelentéstől szá-
mított 60-90 percen belül, te-
tem elszállítására legkésőbb 
24 órán belül kerül sor, 24 órás 
diszpécser szolgálat..stb.). Bu-
dajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felmondta 
az egyéni vállalkozóva, a gyep-
mesteri feladatokat ellátásá-
ra kötött szerződést. Egyben 
elfogadta a Polisz Biztonsági 
Szolgálat Kft. ajánlatát állatok 
befogására, állati tetemek el-
szállítására és megsemmisíté-
sére, az ajánlatban meghatáro-
zott feltételekkel.

Fogorvosi praxis létrehozása 
Telkiben
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete tudomá-
sul vette és egyben támogatta 
Telki Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének azon tö-
rekvését, hogy Telki Községben 
fogorvosi praxis létesüljön.

Döntés a Budakörnyéki Natúr-
park megalakulásáról
A Budakörnyéki Natúrpark 
megalakításának célja a ter-
mészeti és kulturális örökség 
megőrzése. Emellett fontos 
szerepet játszhat a helyi gazda-
sági és társadalmi fejlődésben, 
a turizmus és rekreáció fejlesz-
tésében. Dr. Darkó Jenő elnök 
úr a Budakörnyéki Natúrparkért 
Egyesület nevében kérte, hogy 
a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás támogassa a Natúrpark 
megalakítását. A Budakörnyéki 
Natúrpark megalakulásának 
támogatása jelenleg nem jelent 
anyagi kötelezettségvállalást a 
Társulás számára, a tényleges 
működés megindulása után 
azonban hozzájárulás fizetése 
vagy a szervezet társulási intéz-
ményként történő integrálása 
elképzelhető. Budajenő Község 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás tagjaként 
nyilatkozott, hogy csatlakozni 
kíván a Budakörnyéki Natúr-
parkhoz, egyetért a Natúrpark 
létesítésével és céljaival.

A Magyar Kémény Kft. értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. évi XC. törvény és a 
347/2012.(XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 25/2014. (III.21.) BM rendelete értel-

mében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalma-
zottjai látják el. Budajenő települését 2016. január 8. és 2016. május 31. közötti időtar-
tamban keresik fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel 
rendelkeznek.

A közszolgáltató munkatársai az ingatlanra való bejutás meghiúsulása esetén hiva-
talos első és második számú értesítőt helyeznek el a postaládában, ennek hiányában 
kapun és ajtón.

Az értesítőkön szerepel nemcsak az időpontja a következő ellenőrzésnek, hanem a 
nevük és telefonos elérhetőségük is. Probléma esetén a +36 70/377-4104-es központi 
szám hívható, valamint az ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu e-mail címen is rendelke-
zésre állnak.

dr. Kovács Dénes, jegyző

Tájékoztatás a kéményseprő-
ipari feladatok ellátásáról 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében szokásos ünnepsé-

günket advent második vasárnap dél-
utánján tartottuk. A felújított Hagyo-
mányőrzők Házában – a fotókiállítás 
megnyitása után – zsúfolásig megtelt 
színházteremben gyűltünk össze.

Rendezvényünk Budai István pol-
gármester úr köszöntő szavaival kez-
dődött. Emlékeztetett arra, hogy az 
advent lehetőséget nyújt a megállásra, 
lelki dolgaink rendezésére, de alkalmat 
ad arra is, hogy visszatekintsünk az el-
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hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

Adventi gyertyagyújtás



múlt hónapokra. A település fejleszté-
sével kapcsolatban kiemelte az iskola 
és polgármesteri hivatal kiszolgálására 
épült parkolót, az iskolai étterem bőví-
tését, a Hagyományőrzők Házának fel-
újítását. Fontos a falu közvilágításának 
fejlesztése, a portalanított utak és járdák 
építése. Elfogadott építési engedéllyel 
rendelkezik a Magtár és az új óvoda 
építése. Bár pályázati pénzhez nem ju-
tottunk, a konyha felújítása, fejlesztése 
már nem tűr halasztást. A hagyományos 
rendezvények is sikeresek voltak: a disz-
nóvágás, a nyugdíjas nap, a búcsú és a 
borünnep. Végezetül békés, boldog ka-
rácsonyt, és sikeres, örömökkel teli új-
évet kívánt a megjelenteknek.

Ezután Gábor atya megszentelte az 
adventi koszorút és meggyújtotta a 

gyertyákat. Az adventi készülődés lehe-
tőséget ad a bűnbánatra, Jézus eljövete-
lének várására, egymás iránti odafigye-
lésre, egymás segítésére, támogatására. 
Gábor atya is áldott karácsonyt és űjévet 
kívánt a közösségnek.

A fellépők közül elsőként az isko-
la növendékei sorakoztak a színpadra. 
Egy kis technikai probléma adódott, de 
ettől függetlenül az énekes diákok és a 
kisiskolások színpadi jelenete megfog-
ta a közönséget. Őket a nagycsopor-
tos óvodások követték, szívet melen-
gető műsorukkal sikert értek el. Idén 
először láthattuk vendégül a vecsési 
Wetschescher Nachtigallen női kórust, 
akik tiszta hangjukkal, régi német dalok-
kal hangoltak bennünket az ünnepre. A 
Hagyományőrző Dalkör a szokásoknak 

megfelelően magyar és német karácso-
nyi énekekkel társult az előadáshoz. A 
műsort a Kövér Hattyúk Zenekar kará-
csonyi összeállítása zárta. Reisner Tamás 
boldogan jegyezte meg, hogy máskor 
lassan elfogy a közönség, de most a sü-
temények, üdítők fogyasztása mellett 
és után egyre többen ültek vissza, hogy 
meghallgassák őket. Reményét fejez-
te ki, hogy jövőre új dalokkal állhatnak 
majd a színpadra.

Az együttlét sok örömteli találkozás-
ra, beszélgetésre adott lehetőséget.

Köszönjük a rendezvény színvonalas 
megrendezésében közreműködők ado-
mányait és a segítők tevékeny részvé-
telét!

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Német Hagyományőrző Dalkör

Budajenő mindennapok | 7
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Fotó kiállítás

Mikulás-napi meglepetésnek is kellemes volt a fotópályázat 
eredményhirdetése és az azt követő kiállítás megnyitó. A falu 

felszínen lévő szépségeit elénk táró képek között megbújva, de 
hangsúlyosan szerepeltek a rejtett finomságokat bemutató alko-
tások is. A felújított Hagyományőrzők Házának nagyterme meg-
telt az eredményhirdetésre. Budai István polgármester úr a kiíró 
képviselő-testület nevében köszöntötte és átadta az okleveleket 
és a díjakat a győzteseknek. A kiállított képek és a belőlük készült 
digiporáma hamarosan elérhetők lesznek online felületen is.

2016-ban is tervezzük fotópályázat kiírását. Ehhez szeretnénk 
fotós szakmai segítséget nyújtani az érdeklődőknek. Ennek rész-
leteivel hamarosan jelentkezünk.

A DÍJAZOTT ALKOTÓK ÉS MUNKÁIK:

KÜLÖNDÍJ:
Bartha Csilla: Főnix

BUDAJENŐ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE ÉS KÖRNYÉKE  
TERMÉSZET FOTÓI KATEGÓRIA:
I. Schäfer András : Mielőtt lemegy a nap
II. Veres Gábor: Kálvária
III. Rédey Iván: Fény a múltra

ÉLETKÉPEK BUDAJENŐRŐL KATEGÓRIA:
I. Király Andrea: Tánccsoport
II. Bartha Csilla: A dal
III: Veres Gábor: Táncosok

EGYÉB, BUDAJENŐI ÉRIN TETT   SÉGŰ KÉPEK KATEGÓRIA:
I. Lőrincz Zsóka: Malom padláson
II. Marton Krisztina: Csengess be hozzám jó barát
III. Bálint Róbert: Keresztek

Bozzai Attila, Pro Budajenő Egyesület
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Advent Bécsben
November 20-án a felső tagozatos diákok egy napra belekóstolhattak az 

osztrák főváros adventi hangulatába. Első állomásunk a Seegrotte volt, Eu-
rópa legnagyobb tavas barlangja, ahol még csónakáztunk is. Ezután Bécs belvá-
rosában tettünk egy kis sétát, majd a Stephansdomot (Szent István-székesegy-
ház) csodáltuk meg belülről is. A Mariahilfer Straße boltjai csalogatóak voltak 
mindenki számára, de a Városházánál lévő Christkindlmarkt (Karácsonyi vásár) 
annál hívogatóbb volt. Hangulata, fényei és varázsa elfeledtette velünk az esős, 
latyakos időt. A hazaúton a már megszokott kvíz izgalmai következtek.

Remélem, idén is mindenki szép emlékekkel, és sok aprósággal tért haza. 

Pappné Polacsek Orsolya, szervező tanár

Az Opera 
nagykövetei 
iskolánkban
„December 9-én különleges vendégek 

érkeztek a Hagyományőrzők Házá-
ba. Az Opera nagykövete, Valter Ferenc 
operaénekes, felesége segítségével tartott 
előadást bemutatóval és csodálatos átvál-
tozással kísérve. Megismerhettük az opera 
keletkezésének történetét és bekukkant-
hattunk a színfalak mögé is. Alig várjuk, 
hogy mindezt az Operaház falain belül is 

megtekinthessük.” − emlékezett vissza 
Molnár Ingrid és Schmaus-Kőrösi Petra 6. 
b osztályos tanuló a felső tagozatosoknak 
megrendezett előadásról.

Az Operaház programján belül a nagy-
követek általános iskolánkban is népszerű-
sítették a műfajt. Rendkívül összetett, érde-
kes világ ez, melybe elrepíttetek minket a 
zenei betétekkel tűzdelt előadás folyamán. 
Reméljük, hogy sok gyerekben felkeltették 
az érdeklődést ezen műfaj iránt, és egyre 
többen látogatnak majd el az Operaház 
vagy az Erkel Színház előadásaira.

Pappné Polacsek Orsolya-tanár
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Iskolánkban most rendhagyó volt a karácsony. Sok ember tett tanúbizonyságot 
leleményességéről, segítőkészségéről, emberségéről, türelméről. Így az ünnepek 

közeledtével ezek az erények amúgy is fontosabbá válnak. De ha az élet úgy diktálja 
− most pedig ez a műsor alkalmával be is igazolódott − alkalmazkodni kell az adott 
helyzethez, és át kell írni a forgatókönyvet.

Hogy teljen az idő, ráhangolódtunk a gyerekekkel az ünnepre. Közösen énekel-
tünk, verset mondtunk, majd a sorrendet megfordítva következett a hatodikosok 
ünnepi verses összeállítása  és éneklése. Végül a 2. a osztály igényes, szemet és lelket 
gyönyörködtető betlehemezése zárta a műsort. A gyerekek sokat készültek erre a 
fellépésre, a gyönyörű díszletek pedig még emelkedettebbé tették a műsor fényét 
és hangulatát. 

Pappné Polacsek Orsolya

SULI 
KLUB 

− A képregénytől  
a filmig,  

avagy mi rejtőzik  
a képek mögött

Decemberben  a Suli klubban szintén 
érdekes témát boncolgattak a részt 

vevő felsős diákok: mit találhatunk egy 
filmben a szórakozáson túl? Hogyan szi-
várgott be a képregény mint sajátos iro-
dalmi, képzőművészeti műfaj a filmmű-
vészetbe? Mostani aktualitásként pedig: 
mi az, amit még eddig nem tudtunk a 
Star Wars sorozatról? Aradi Varga István 
médiaszakértő elkalauzolt minket ebbe 

a rendkívül érdekes és összetett világba.
Kovács Márk 7. osztályos tanuló így írt 
a látottakról, és a hallottakról:
„Az előadáson arról hallhattunk, ho-
gyan lett a gondolatból film vagy éppen 
képregény. Közelebbről megvizsgáltuk 
a Tomb Raidert és a Star Wars-t. Nagy 
magyar grafikusok nevét is hallottuk. A 
Superman történetét is volt lehetőség 
megismerni, és azt is, hogyan jött Batman 
a képbe. Látványterveket is megnéztünk 
a Star Wars-ból és a Vasemberből. Sze-
rintem nagyon tartalmas és érdekes elő-
adás volt.”

A témát várhatóan januárban az Ötö-
dik elem c. filmmel folytatjuk. Várunk mi-
nél több felsős érdeklődőt erre a remek, 
és érdekes alkalomra!

Pappné Polacsek Orsolya és Marton Krisztina – szervezők

Karácsonyi ünnep, 
ahogy az élet diktálja
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Az óvó nénik, őszi projektjeikbe Szent 
Márton ünnepét is beépítették. 

A faliújságokon változatos alkotások 
jelentek meg (Szt. Márton életének fordu-
lópontjait ábrázoló színezők, libás képek, 
festéssel, monotípiával, színes magokból 
készült képek, a kiscsoportosok igazi tol-
lal „öltöztették fel” papírlibáikat). Márton 
lovag legendáját felelevenítő énekekkel, 
történetekkel és időjósló regulákkal is-
merkedtek a gyerekek életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően. Minden csoport 
más-más technikával készítette el a lám-
pás felvonulásra a maga lámpásának a 
palástját.

Hétfőn délutánra csoportonként 3-4 
szülő bevonásával munkadélutánt tar-
tottunk, ahol összeállítottuk a gyermekek 
lámpásait. Minden jelenlevő anyukának 
köszönjük az áldozatos munkát! Továbbá 
köszönjük a sok-sok, erre a célra gyűjtött 
sajtos dobozt is. Ezek adták a lámpások 
vázát.

A nagycsoportos gyerekek izgalommal 
várták a szereplést. Délelőtt a helyszínen 
(templom előtt) kissé szeles időben volt a 
főpróba, de estére az időjárás kegyes volt 
hozzánk, az erős szél alábbhagyott.  Vá-
lasztottunk a fiúk közül Márton lovagot, 
aki igazi lovon vezette a német és magyar 
dalokat éneklő felvonulókat. A szereplés 
után minden óvodás gyerek előre össze-
állított kis édességes (süti, marcipán liba) 
csomagot kapott. 

Kezdetét vette a kötetlen beszélgetés. 
A sátorokban forró ital, sütemény, sütő-
tök és zsíros kenyér várta a résztvevőket. 
Az idei év újdonsága volt a „libalicit”. Az 

óvodában egy konyhakész libára lehetett 
licitálni, melynek eredményét a felvonulás 
napján hoztuk nyilvánosságra. 

Reméljük, sok kicsi és nagy feledhe-
tetlen emlékként gondol majd vissza erre 

a napra! Ezúton köszönjük mindazok se-
gítségét, felajánlását, akik hozzájárultak 
rendezvényünk színvonalas megvalósu-
lásához.

Czeizing Csilla, óvodapedagógus

Márton-nap 
az óvodában
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Óvodai adventi 
gyertyagyújtás

Az óvodában az adventi vasárnapo-
kat követő hétfőn összegyűlik az 

óvoda apraja-nagyja a közös adventi 
koszorú körül. Miután egy óvó néni 
meggyújtotta a gyertyát/gyertyákat, 
csoportonként adventi, mikulásos, és 
karácsonyi dalokat énekeltek a gyere-
kek. Így hangolódtunk közösen kará-
csony ünnepére.

Az óvoda decemberi 
élménybeszámolója

Nyílt napok a 
Misi Mókus csoportban

2015 novemberében, bő félév elteltével ismét betekinthettünk gyermeke-
ink dolgos hétköznapjaiba. Kíváncsian vártuk, hogy láthassuk, csemetéink 

mennyit fejlődtek, mennyire vesznek részt a különböző tevékenységekben már 
egy összeszokott csoport tagjaként. A hét a foglalkozások megszokott ritmusa 
szerint telt, kedden a zene ovié, csütörtökön a  néptáncé, szerdán és pénteken 
pedig Tündi és Rita néni foglalkozásaié volt a főszerep. A keddi harminc per-
ces zene ovi foglalkozás alatt Klári néni nemcsak a gyerekeket, hanem minket, 
szülőket is teljességgel lekötött a zenés, ritmikus, készségfejlesztő játékokkal. 
A szerdai nap a Márton-nap hagyományának jegyében telt, de ötletes módon 
egyúttal a színek és mintázatok csoportosításával ismerkedtek a gyerekek, s a 
végén még egy német nyelvű fejlesztő játék keretén belül Márton lovag kö-
penye alá el is bújhatott egy-egy bátor jelentkező. A csütörtöki néptánc volt 
a legmozgalmasabb program a héten, Györgyi és Tünde nénivel remekül ösz-
szeszokott csoport pompás ízelítőt adott a néptánc foglalkozásokból, sőt még 
a szülőket is táncba vitték a gyerekek. Pénteken Rita néni A róka és a libák c. 
mese segítségével a gyerekek a mesemondó szerepébe bújhattak. Nagy ver-
sengés folyt a szereplésért, és számos változatában ismerhettük meg a törté-
netet, megtapasztalva, hogy milyen alkotó, fantáziadús is a gyermeki lélek. Az 
izgalmas hét elteltével mi, szülők is sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodva, 
gyermekeinkre büszkén tekintve nyugtáztuk, hogy jó úton vannak, és hogy mi-
lyen jó alapokat kapnak a majdani önálló életükhöz.

Egy Szülő

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében megtartott  
2. adventi gyertyagyújtás
December 6-a vasárnapjára adventi műsorral készültek a Micimackó nagycsoportos 

gyerekek. Igazi színpadon, nagy közönség előtt fellépni és szerepelni új dolog volt 
a gyerekek életében. Fegyelmezetten, összeszedetten, bátran és határozottan adták 
elő műsorukat. Az ünnep hangulatát emelte a kislányok szép svábszoknyája, Czeizing 
Adél hegedűkísérete és az elsötétített színpadon a gyerekek mozgása mécsesekkel. 
Felnőtteknek szóló, mély tartalmú vers zárta az óvodások műsorát Csilla óvó néni elő-
adásában. A komoly felkészülést és kiállást, jól megérdemelt tapssal jutalmazta a kö-
zönség. Reméljük, minden hallgatót megérintett karácsony csodálatos misztériuma!
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Mikulás
December 7-én megérkezett óvodánkba a Mikulás! 

Puttonya az idén is tele volt ajándékokkal, a gye-
rekek legnagyobb örömére. Minden csoportba külön 
látogatott el. Érkezését csengőszó jelezte. Köszönet-
képpen magyarul és németül énekeltek, verseltek a 
gyerekek, szép rajzokat adtak át a nagyszakállúnak.

Lucázás
A nagycsoportosok rövidke kotyoló 

műsorral indultak útra december 
11-én, pénteken. Először az óvodába 
járó gyerekeknek mondták el jókíván-
ságaikat, majd felkeresték a település 
intézményeit és kisboltjait. A népszokás-
nak megfelelően a lányok fehér lepelbe, 
a fiúk bekecsbe és kucsmába öltöztek. 
A jókívánságaikért cserébe tarisznyájuk 
sok finomsággal telt meg. 

Szép a hagyományápolás, mert lelke-
ket emel, közösséget kovácsol!

Karácsonyi vásár
A már jól ismert, hagyományos karácsonyi vásárra sok-

sok szülő, nagyszülő, óvónő és óvodai dolgozó áldo-
zatos munkájával készültek az igényes remekművek. A 
felnőttek mellett a gyerekek is készítettek apróságokat. 

A Misi mókus csoportból egy szülőpár, Kovács Róbert 
és Fényes Eszter gitárral-énekkel színesítette a vásár han-
gulatát, amit ezúton is köszönünk Nekik.

Tea, forró csoki és süti fogyasztása közben mindenki 
kedvére választhatott a szebbnél szebb portékák közül. A 
sok önzetlen felajánlásnak és segítségnek köszönhetően 
eredményesen zárult vásárunk.
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Betlehem 
a templomban

Karácsonykor a hagyományosan díszített templomunk 
mellékoltárán egy finom munkával készült, szokatlanul 

sok alakos betlehemet csodálhattunk meg. Alkotója Sergio 
Fanfani (Beregszászi Olga színművésznő férje) gyerekko-
ra óta gyűjti a hozzávalókat. A figurákat olasz szülei ké-
szítették, amelyeket az elmúlt évtizedek során gondosan 
megőrzött. A világító házikókat Fanfani úr maga készítette. 
A számos kis szereplő karácsony idején már több külföldi 
templomban megfordult, megörvendeztetve a látogatóit. 

Sergio néhány éve él Budajenőn. Nagyon szereti a fa-
lut,  az itt élő embereket. Tavaly év elején elhatározta, hogy 
a kis betlehemet felállítja a templomban. Gondosan gyűj-
tötte a kellékeket, köveket, mohát. Karácsony előtt két nap-
pal fogott hozzá az aprólékos, sok időt igénylő munkához. 
Egyedül, segítség nélkül, mindannyiunk örömére készült a 
kedves alkotás. Reméljük, hogy jövőre is megcsodálhatjuk 
az olasz mester alkotását. Köszönjük, Sergio!

Kálmán Istvánné , Pro Budajenő Egyesület 

ÍGY KÉSZÜLT… 
– avagy Akcióban a Karitász!

A december 25-i ünnepi mise résztvevői a templomból kijövet kis 
meglepetést kaptak, karitász emblémával ellátott kekszet, amihez 

egyedi sütipecsétet rendeltünk, amit egy szép decemberi szombaton 
legyártottunk a tervezett mennyiség-
ben. A délután folyamán Gábor atya 
is befutott egy kéréssel, így az éves 
egyházközségi támogatáshoz készült 
levelek és csekkek összeállításába is 
belevetettük magunkat.  Vidám ké-
szülődés, segítség a plébániának és 
egy kis kedveskedés másoknak – mi 
is lehetne jobb program a karácso-
nyi időszakban? A karitász látszó-
lag mindig csak kér, de most úgy 
döntöttünk: a szavakon túl egy 
ilyen saját készítésű aprósággal is megköszönjük 
az egész évben tanúsított támogatást, segítséget, ami munkánkhoz 
nélkülözhetetlen. Sokan eljöttek a novemberi krumpli ebédre, mások 
részt vettek a két boltban év végén folytatott élelmiszergyűjtésben; 
hálásak vagyunk mindezért és számítunk Önökre az új évben is, ahogy 
a polgármester úr, az önkormányzat és Bartos Gyafi további jótétemé-
nyeire is. 2016 legyen minden budajenői lakosnak örömteli, boldog 
és sikeres, reményeik és legtitkosabb vágyaik is teljesüljenek, bánat, 
szomorúság kerüljön el mindenkit, ezt kívánja Önöknek:

A Budajenői Karitászcsoport, Segítünk Szeretettel, Szóval, Tettel 
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Budajenei Európa-bajnokokat 
       avattak Budapesten

A kempo sikerek eddig is öregbítették 
Budajenő hírnevét az elmúlt években, 

most azonban egy olyan cím került a helyi 
vitrinbe „is”, amelyre korábban nem volt 
példa. A Budajenő Kempo Klub három 
sportolója vett részt a Budapesten rende-
zett VII. IKF Kempo Európa-bajnokságon.

A kettős igazolású Lacza Ábel, valamint 
Fülöp Márk és Katona Richárd képviselte 
a jenei sportegyesületet a fővárosi konti-
nentális viadalon. Mindhárom harcművész 
elérte a legfőbb célját a tornán, hiszen im-
már mindhárman Európa-bajnoknak vall-
hatják magukat!

Lacza Ábel első helyen végzett semi 
kempo és kempo kumite, valamint máso-
dik helyen submission versenyszámban. 
Fülöp Márk egy arany- és egy ezüstérem-
mel tette boldogabbá az érte izgulókat: 
semi kempo kategóriában nem talált le-
győzőre, míg kempo kumitében második 
helyen zárt. Katona Richárd, Fülöphöz ha-
sonlóan, semi kempóban lett Európa leg-
jobbja, kempo kumite kategóriában pedig 
másodikként végzett.

A versenyzőket Németh István mester, 
a Budajenő Kempo Klub vezetőedzője ké-
szítette fel.

FELHÍVÁS!

Ezúton tájékoztatja a BUDAJENŐ KSE tagja-
it, hogy az Egyesület 2016. február 13-án, 

szombaton taggyűlést tart a Budajenő, Fő 
utca 18. szám alatti Hagyományőrzők Háza 
épületében 17:00 órai kezdéssel.

NAPIRENDI PONTOK: 
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ 

2016. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV
TISZTÚJÍTÁS

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

Határozatképtelenség esetén az új köz-
gyűlést 2016. február 13-án a Budajenő, Fő 
utca 18. szám alatti Hagyományőrzők Háza 
épületében 18:00 órai kezdéssel tartjuk.

Kompp György elnök, Budajenő KSE

KÁRPITOS,
BÚTORASZTALOS

Kárpitozás, bútorasztalos munkák,
díjtalan felméréssel!

Modern és régi bútorok kárpitozása, felújítása,
Konyhabútor, beépített szekrény, szobabútor és 
bármilyen bútor készítése, amire egy lakásban, 

irodában rendelőben szükség lehet.

Tel: 06-30/934-8458
www.butorcons.hu

Konyhabútor felújítás
most 30%

kedvezménnyel!

Beke Balázs
asztalos,
kárpitos



BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA szervezésében és a  
BUDAJENŐ−TELKI SZÉKELY TÁRSULAT közreműködésével

2016. január 30-án, szombaton
kerül megrendezésre a Hagyományőrzők Házában a  

(Budajenő, Fő u. 18.)

FARSANGFARKa 
ÉS A FALU       TORa

1300 órától fellép Sándor Gábor, a Töki Cigányzenekar.

1600 órától a Budajenő−Telki Székely Társulat közreműködésével  
vidám, maskarás farsangi felvonulás a Magtár előtti tértől 
 a Hagyományőrzők Házáig, kiszebábu-égetés, téltemetés,  

utána a színpadon székely góbéságok.

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

Várjuk községünk 
minden kedves lakóját!


