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Több mint egy éve már, hogy a polgármester 
úr felkérésére elvállaltam Budajenő főépíté-

szi munkáját. Eseménydús éven vagyunk túl, a 
falu fejlesztése a lehetőségeknek megfelelően, 
tervezetten folyik, számos munka előkészítés 
alatt van, emellett a kormány jelentősen átala-
kította az új építésű családi házak építésének 
engedélyezését. Ezeket, valamint további célja-
inkat kívánom összefoglalni írásomban.

2015. év tavaszán elindítottuk a Helyi Építé-
si Szabályzat jogharmonizációját. Erre a mun-
kára törvény kötelezi az Önkormányzatot, a 
HÉSZ-t meg kell feleltetni a magasabb rendű 
jogszabályoknak. Az átalakítás mértékét ille-
tően – az állami főépítésszel történt kedvező 
megegyezésnek köszönhetően – Budajenőnek 
előnyös formában végezhetjük ezt a munkát, 
és közben néhány javítást, igazítást is elvé-
gezhetünk a szabályozáson. Ennek keretében 
pontosítunk a településképileg védett terület 
előírásain, mert az elmúlt év egy folyamatban 
lévő esete megmutatta, hogy hiába szeretnénk 
bonyolult és hosszadalmas előírások helyett 
tisztességes egyeztetésekkel, megbeszéléssel 
óvni a település központját; a szavakon, illet-
ve azok hiányán lovagló szabályszegők miatt 
sajnos szükség van a részletes szabályozásra. 
Ezzel a rugalmas, a való élethez könnyen iga-
zítható ügyintézést nehezítjük, így ebből egyes 
szabályszegők miatt az egész közösségnek 
hátránya származik.

Ugyanakkor néhány ponton könnyítünk az 
előírásokon, bízunk benne, hogy a többség 
számára lehetséges a másik fél, adott esetben 
a szomszédok, illetve a falukép figyelembevé-
tele. Általános tapasztalat, hogy szinte lehe-
tetlen mindenesetre megfelelő szabályozást 
kialakítani, de a kiskapukat kihasználók mégis 
arra terelik a jogszabályalkotót, hogy igyekez-
zen minden esetet körülhatárolni, leírni. Ná-
lunk szerencsésebb történelmű országokban 
(például az oly sokszor mintaként emlegetett 
nyugati országokban) a települések lakói a ma-
gánérdek mellett figyelembe veszik, megértik a 
közérdeket is, és annak a figyelembevételével 
döntenek. Ez lehet az alapja a rugalmas, gyors 
jogszabályi értelmezésnek. Sajnos, ettől még 
messze vagyunk, ahogy az egész országnak, 
így településünknek is vannak még restanciái 
ebben az ügyben.

A kormány 2015. év végén jelentősen át-
alakította a 300 m2 hasznos alapterületnél 
kisebb családi házak engedélyezési eljárást. A 
jogszabály alkotóinak szándéka egyértelmű, 
engedélyezési szinten nem kívánnak beleszól-
ni az otthonépítés folyamatába, gyakorlatilag 
megszüntették az engedélyezési eljárást, ezzel 
nagyobb felelősséget adtak a tulajdonosnak 
és az építésznek. A tavaly decemberi gyorsan 
meghozott jogszabályok után a rendszer fi-
nomhangolása még jelenleg is folyamatban 

van, az Építési Törvény át-
alakítása napjainkban van 
a parlament előtt, amit el-
fogadása után magyarázó 
kormányrendeletek fognak 
követni. Előreláthatóan a 
nyár előtt életbe lépnek ezek 
a jogszabályok, amelyek az 
új rendszer hiányosságait hí-
vatottak pótolni. 

A jelenlegi előírások sze-
rint 300 m2 hasznos alapte-
rületnél kisebb új családi ház 
esetén elegendő bejelentést 
tenni a budakeszi építésható-
ságnál, nem szükséges egyez-
tetni, településképi véleményt 

kérni a Budajenői Önkormányzattól. Az elmúlt 
hónapok tapasztalata alapján a tervezők ennek 
ellenére kikérik a véleményem a tervezett új 
épületekről, egyeztetnek az utcaképbe illesz-
tésről, örömmel veszik a főépítészi vélemé-
nyemet, segítségemet. Eddigi tapasztalataim 
alapján minden esetben sikerült mindkét fél 
számára megfelelő megoldást találnunk, ami 
a faluképet is építi, és az építtető álmainak is 
megfelel. 

Egyéb építési szándék esetén (bővítés, át-
alakítás) megmaradt a hagyományos engedé-
lyezési eljárás, amelynek része a településképi 
vélemény. Fel kell hívnom a figyelmet az Ön-
kormányzat településképi bejelentési rendele-
tére, amely szerint az utcaképet érintő, de nem 
építési engedélyköteles építési tevékenység 
esetén településképi bejelentést kell tennie az 
építtetőnek, illetve velem egyeztetni szüksé-
ges. Ide tartozik a nyári szaletli, gépkocsi beál-
ló, előtető építése, de az épület vagy a kerítés 
átfestése is! A bejelentés elmulasztása esetén 
a faluképet elcsúfító tevékenységet bírsággal 
sújthatjuk, új bejelentésre, átalakításra kötelez-
hetjük a tulajdonost. Súlyos esetben, illetve a 
tulajdonos ellenállása esetén pedig kötelessé-
günk az építésfelügyeletet értesíteni. 

A településképi bejelentés és az ahhoz 
szükséges egyeztetés célja, hogy olyan meg-
oldás születhessen a tervezett átalakításra, épí-
tésre, ami megfelel az előírásoknak, a tulajdo-
nos elképzeléseinek és a település érdekeinek 
is. Közös célunk kell, hogy legyen a település-

központi területeken a ránk hagyományozott 
falusi építészet hangulatának és minőségének 
a megőrzése és erősítése, a külső, újabb beépí-
tésű falurészeken pedig a központhoz hasonló 
színvonalú, nyugodt, elegáns utcaképek kiala-
kítása, amelyek a gyorsan tűnő divatok elmúl-
tával sem vesztenek értékükből. Büszkék lehe-
tünk rá, hogy Budajenőn lakunk, dolgozunk, 
ennek megfelelően kell épített környezetünkre 
is vigyázni.

Az idei évben aktuális lehetőség a zártkerti 
ingatlanok tulajdonosainak, hogy a kormány 
lehetővé tette 2016. december 31-ig a mű-
velési ág ingyenes megváltoztatását. Ehhez 
egy nyomtatványt kell kitölteni, amelyet a 
foldhivatal.hu internetes oldal „Nyomtatvá-
nyok” menüpontjában, „a zártkerti művelés 
alól kivont területként történő feltüntetés iránti 
kérelem” kitöltésével lehet elindítani. Ezzel az 
ingatlan termőföldi nyilvántartása megszűnik, 
így eladás esetén nem kell a termőföldekre vo-
natkozó szigorú szabályok szerint eljárni: for-
galomképessé válik az ingatlan.

Szándékom szerint ezzel a vezércikkel egy 
sorozatot indítok el a Kisbíróban. Szeretném a 
település történetének részleteit felvillantani, 
hogy minél jobban magunkénak érezzük elő-
deink ránk hagyott örökségét. Rövid, tömör 
cikkekben kívánok beszámolni az Önkormány-
zat építési munkálatairól, a főépítészi mun-
kámról, annak céljáról, hogy mindenki számára 
érthető és követhető legyen munkánk. 

Csóka Balázs, főépítész
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tisztelt budajenői 
polgárok!
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önKormányzati 
tájékoztató
a Képviselő-testület 
2016. március 24-i nyílt 
üléséről

A hulladékgazdálkodás helyi 
rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása
A rendelet módosítást maga-
sabb szintű jogszabályi ren-
delkezés tette szükségessé. 
A rendelet módosítás ered-
ményeként 60l-es hulladék-
gyűjtő edényzet használata 
is lehetővé válik, azonban ez 
feltételhez kötött. A polgár-
mesteri hivatalba kell benyúj-
tani az edényzet használatára 
irányuló kérelmet (honlapról 
letölthető, illetve a hivatalban 
átvehető), melyet elbírálás 
után, igazolás kiadásával lehet 
használatba venni. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a rendelet mó-
dosítást elfogadta.

Közbeszerzési szabályzat 
megalkotása
Magyarország Országgyűlé-
se új közbeszerzési törvényt 
alkotott 2015. évben, ezért 
szükséges volt a közbeszer-
zési szabályzatunkat a helyi 
sajátosságok figyelembe vé-
telével jogharmonizálni. A 
Képviselő-testület megalkotta 
és elfogadta Budajenő Község 
Önkormányzatának közbe-
szerzési szabályzatát, amely 
honlapunkon és a hivatalban 
ügyfélfogadási időben meg-
tekinthető. 

Döntés közbeszerzési eljárás 
megindításáról (Magtár)
Budajenő község közbeszer-
zési szabályzatában megha-
tározottak szerint Budajenő 
község 2016. évi közbeszer-
zési tervében szereplő köz-
beszerzések megindításáról a 
Képviselő-testület dönt. Bu-
dajenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete közbe-
szerzés lefolytatásáról döntött 
a „Budajenői műemlék mag-
tárépület részbeni hasznosítá-
sa és felújítása, ütemezett kivi-
telezés” tárgyú építési munkák 
kivitelezőjének kiválasztására.

Élelmezési térítési díjak 
felülvizsgálata
Az Önkormányzati főzőkony-
hában alkalmazandó nyers-
anyagnormákat a fenntartó 
állapítja meg minden évben, 
amely a konyha üzemeltetését 
ellátó óvoda vezetésével és 
az élelmezésvezetővel történt 
egyeztetés alapján, az előző 
évi költségek figyelembevé-
telével kerül megállapításra. 
Mind az óvodai, mind az isko-
lai gyermekétkeztetés térítési 
díja változatlan marad ebben 
az esztendőben. Minimálisan 
magasabb térítési díjat kell 
egy adag ebédért fizetniük a 
vendégétkezőknek, valamint 
az önkormányzat intézményei 
és az általános iskola alkalma-
zottainak. Budajenő Község 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a fenntartásában 
működő főzőkonyhában 2016. 
április 1. napjától alkalmazan-
dó élelmezési nyersanyagnor-
mát a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény alapján állapí-
totta meg.

Az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 
módosítása
Az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának 
módosítása vált szükségessé 
a kormányzati funkciók, ál-
lamháztartási szakfeladatok 
és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló NGM Rendelet 
módosítása miatt. A módosí-
tást a Magyar Államkincstár 
hivatalból átvezette a törzs-

könyvi nyilvántartásán, amely-
nek meg kell feleltetni a helyi 
rendeletünket is. A megszűnt 
kormányzati funkció a 107054 
kódú „családsegítés”, amelyet 
ezért törölni kell az szmsz-ből 
is. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a rendelet módosítását jóvá-
hagyta.

A 2016. évi közbeszerzési terv 
jóváhagyása
A közbeszerzésekről szóló 
törvény (továbbiakban Kbt.) 
alapján, a Kbt-ben meghatá-
rozott ajánlatkérők (köztük a 
helyi önkormányzat) a költ-
ségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig éves ösz-
szesített közbeszerzési tervet 
készítenek az adott évre ter-
vezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési értékhatárokat 
Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetéséről szó-
ló törvény tartalmazza. Ezen 
jogszabályokra, valamint a 
műszaki-gazdasági egységet 
képező építési beruházások 
becsült értékére vonatkozó 
szabályokra figyelemmel, Bu-
dajenő község 2016 évi költ-
ségvetési rendelete alapján a 
következő felújítások-beruhá-
zások esnek a Kbt. hatálya alá:
felújítási munkálatok a Magtár 
épületén bruttó 26 000 000,-Ft 
(nettó 20 472 441,-Ft)
(csak a saját összeget tartal-
mazza támogatás nélkül)
közvilágítás bővítés I. ütem 
bruttó 30 000 000,-Ft (nettó 
23 622 047,-Ft)
útépítés és útfelújítás együtt 
bruttó 35 000 000,-Ft (nettó 
27 559 055,-Ft)
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete Budajenő község 2016. 
évi közbeszerzési tervét jóvá-
hagyta. 

Együttműködési megál-
lapodás felülvizsgálata a 
Budajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal
A 2014. évi választásokat kö-
vetően 2015. február 17-én 
megkötött megállapodás ad-
dig hatályos rendelete részint 
már hatályon kívül helyezett 
törvények rendelkezésein ala-

pultak, részint pedig hatályon 
kívül helyezett rendelkezések-
re épültek. Erre, valamint az új 
ciklus kezdő állapotára tekin-
tettel új megállapodást kötöt-
tek a felek, és az addig hatá-
lyos megállapodás hatályon 
kívül helyezésre került. A je-
lenlegi megállapodás rendel-
kezése szerint az önkormány-
zatok a megállapodást évente 
felülvizsgálják. Tekintettel arra, 
hogy sem a felek között, sem 
a jogszabályi környezetben 
nem állt be lényegi változás 
a megállapodás változatlan 
tartalommal fenntartható. Bu-
dajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Budajenői 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Budajenő Község 
Önkormányzata között 2015. 
február 17-én megkötött 
együttműködési megállapo-
dását változatlan tartalommal 
jóváhagyja.

366.hrsz. árok közúttá történő 
átminősítése
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
Budajenő község település-
rendezési eszközeiben meg-
határozott cél végrehajtása 
érdekében a következő dön-
tést hozta: az Önkormányzat 
tulajdonában álló 366 helyraj-
zi számú „árok” megnevezésű 
földrészlet teljes területének 
művelési ág megváltoztatásá-
nak bejegyzését kéri az ingat-
lan-nyilvántartási hatóságtól. 
A kérelmezett új művelési ág 
„közút”, a tényleges használat 
és cél szerint.

Helyi Építési Szabályzat 
módosítása
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
26/2016.(II.24.) önkormányzati 
határozatával döntött a helyi 
építési szabályzat (további-
akban HÉSZ) eseti módosítási 
szándékról. A rendeletmódo-
sítás célja a magasabb szintű 
jogszabálynak való megfelel-
tetés, a HÉSZ 7.§ (16) bekez-
désének hatályon kívül helye-
zésével. 
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A Pest Megyei Kormányhivatal megvizsgálta a Kúria által kialakított egységes 
jogértelmezés alapján a helyi adórendeleteinkben biztosított kedvezménye-

ket. A Képviselő-testület Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek az építményadóról és telekadóról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Ör.) a kapott észrevételek alapján felülvizsgálta, és 
– az Ör. megalkotása óta született jogszabályváltozásra tekintettel – új rendelet 
megalkotásáról döntött. A módosítás csak az alább vázolt rendelkezéseket érin-
tette, az Ör. többi része változtatások nélkül „átemelésre” került az új, 2/2016. (II. 
19.) önkormányzati rendeletbe, amely teljes terjedelmében, indokolással együtt 
megtalálható az Önkormányzat honlapján.

Építményadó:  a Kúria döntései szerint kedvezményeket és mentességeket nem 
lehet állandó bejelentett lakóhelyhez vagy lakcímhez kötni, ezért e feltétel az új 
rendeletben már nem szerepel. A kedvezmények változatlan formában megma-
radtak, de azok 2016. április 1. napjától a lakásingatlanban életvitelszerűen lakó 
magánszemély adózót illetik meg, azaz a kedvezmény feltétele a tényleges ott 
lakás. 

Telekadó: A Kúria állásfoglalása szerint a telekadó esetében a helyben lakás, 
életvitelszerű ott lakás egyáltalán nem lehet mentességi vagy kedvezményre jo-
gosító szempont, így a korábbi rendeletben biztosított következő kedvezmény 
2017. január 1-től már nem vehető igénybe:
„Ör. 11. §
(2) Az alapadóból 80% kedvezményben részesül az az adózó, aki 

a)  a lakcímnyilvántartás szerint budajenői állandó bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik, és 

b)  az érintett telek legalább 25 éve a tulajdonában van, vagy annak tulajdon-
jogát örökléssel szerezte meg. 

(3)  A (2) bekezdés szerinti adózót, a lakcímnyilvántartás szerint budajenői állandó 
lakóhelyként nyilvántartott telkén felüli, további egy telke esetén 50% ked-
vezmény illeti meg.

(4)  Amennyiben az adózónak a lakcímnyilvántartás szerint budajenői állandó la-
kóhelyként nyilvántartott telke az Ör. 10. § (1) bekezdése alapján adómentes-
séget élvez, az ezen felüli további két telke után illeti meg a jelen szakasz (2) 
és (3) bekezdésében biztosított kedvezmény.”

A fentieken túl ez évtől a kommunális adót is megszűntettük a régi rendelet 
hatályon kívül helyezésével.

Az adózás kedvezményrendszerének újragondolása továbbra is szükséges, 
így az adórendeleteink felülvizsgálata napirenden van. Az esetleges módosítások 
ez év végén várhatóak, és 2017. január 1. napjától léphetnek hatályba. 

Tájékoztatjuk a tisztelt Adózókat, hogy az új rendelet hatályba lépésére tekin-
tettel jelenleg nincs tennivalójuk.

Az új rendeletben biztosított kedvezmények jogosultsági feltételeinek fennállá-
sát az önkormányzati adóhatóság 2017. elején fogja ellenőrizni, illetve ekkor kell 
új bevallást tennie azoknak, akiket a kedvezményrendszer változása érinteni fog. 

A fenti változásoktól függetlenül, az adószabályok alapján, változatlanul fenn-
áll az adózók bejelentési kötelezettsége az adataikban történt változások tekin-
tetében, amelynek határideje a változást követő 15 nap.

Dr. Kovács Dénes, jegyző

zöld-
hulladék 

gyűjtési 
akció!

Budajenő Önkormányzata értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia 

Nonprofit Kft. lebonyolításával  
2016. április 19-én, kedden 

, zöldhulladék gyűjtést szervez 
Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező  
zöldhulladékot összekötözve, zsákba 
csomagolva a közlekedési út mellé 

kérjük kihelyezni úgy,  
hogy az sem a gyalogos, sem pedig  

a jármű forgalmat ne zavarja.

Nem kerül elszállításra:
• kommunális jellegű hulladék
• egyéb hulladék, ami a 

lomtalanítás keretében kerül 
elszállításra

•  veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot meg-
előző este vagy legkésőbb  

reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása  
érdekében kérjük az Önök  

segítségét és a  
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihe-
lyezett zöldhulladékot a Depónia 

Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöld-
hulladék szállítás keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehe-
tőséggel saját portájuk és települé-

sünk tisztasága érdekében is.

Budai István, polgármester

tisztelt adózók!
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Körzeti Megbízott

HorvátH 
ádám

 rendőr 
főtörzs-

őrmester

Tel.: 70/326-6482

Fogadóóra: 

előzetes  
telefonegyeztetés  

alapján

BejelenTkezés: 
23/450-007

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

senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti 
felnőtteket keres, hogy − mint mentorok és oktatók −  
az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi  
általános iskolás diákoknak.

legyen Ön is a senior Mentor Program tagja:
•  segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a 

tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ: 
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

értesítjük BUDAJENŐ lakosságát, hogy 

2016. május 9−11. között

a Hagyományőrzők Házában 
(Budajenő, Fő utca 18.).

TÜDŐSZŰRÉS
lesz.

a vizsgálat ideje: 

május 9. (hétfő) 1200
–1800 óráig,

május 10. (kedd) 800
–1400 óráig,

május 11. (szerda) 1200
–1800 óráig.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!
Panasz nélkül is lehet beteg.  

a vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.

kérjÜk, HogY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TAJ-KÁRTYÁJÁT 
ValaMInT az előző éVBen kaPoTT  

TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT Hozza MagÁVal!

TÁjékozTaTó:
A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve 
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely – 18/1998. (VI. 
3.) nM rendelet szerinti – rizikócsoportba tartozó munkát végeznek, 
így számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

a szűrés 1700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak 
csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági, orvosi vizsgálatra és 
véleményezésre van szükségük. az alkalmassági vizsgálat keretében 
végzett szűrésről néhány napon belül, szakorvosi leletet adnak ki.
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Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc 168. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségre érkezőket hason-
lóan esős és szeles időjárás fogadta, mint 
anno forradalmár hőseinket. A megemlé-
kezés Budai István polgármester rövid kö-
szöntőjével kezdődött, amelyben megem-
lítette, hogy a képviselő-testület döntött 
Budajenőért Kitüntetés adományozásáról, 
de az április 2-án, a budajenői németek 
elhurcolásának és elűzetésének 70. jubile-
umi évfordulójának alkalmából rendezett 
megemlékezés során fogják átadni.

Ezt követően az ünnepi beszédet Mar-
ton Krisztina képviselő asszony mond-
ta el, aki gondolatait a szabadság és a 
forradalom szavak mai értelmezésének 
lehetőségeivel kezdte, majd a közössé-
gi összefogás és mások elfogadásának 
szükségességét emelte ki. Beszéde végén 
idézte Illyés Gyula: Haza a magasban című 
versét, mely erről így fogalmaz:

„Dörmögj testvér egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.

Ha új tatárhad, ha kufárhad
özönli el a tiszta tájat,
ha utaink megcsavarodnak,
mint giliszta, ha rátapodnak:

te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktől egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.”

A beszéd után a Budajenői Általá-
nos Iskola 4. osztályos tanulói idézték 
fel az ünneplő közönségnek március 15. 
eseményeit. Petőfi, Jókai, Irinyi, Vasvári, 
Táncsics és a többi márciusi ifjak bőrébe 
bújva ugyanolyan bátorsággal és határo-
zottsággal léptek színpadra, mint a meg-
idézett hősök. Láthattuk, ahogy Petőfiék 

elindulnak a Pilvaxból, lefoglalják a Lan-
derer-nyomdát, kinyomtatják a 12 pontot, 
kiszabadítják börtönéből Táncsics Mihályt. 
Hallhattuk, ahogy az elnyomó Habsburg-
hatalom ellen a néhány óra alatt több tíz-
ezer lelkesre duzzadt tömeg skandálja: „a 
magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!”

A műsor végén a gyerekek együtt éne-
kelték Koltay Gergely Honfoglalás című 
dalát, mely a hazaszeretet egyik himnusza-
ként az ünnepi produkciónak szép keretet 
adott. Mind az iskolások, mind az őket fel-
készítő tanárok, Timi néni, Zsóka néni és 
Cili néni idén is kitettek magukért. Lelkes  

felkészülésükért köszönetképpen Buda-
jenő Község Önkormányzata egynapos 
bábolnai, illetve komáromi kirándulással 
jutalmazza meg az osztályt. Így a gyere-
kek élőben is megnézhetik a szabadság-
harc egyik fontos helyszínét. A szervezés 
és lebonyolítás feladatait ezúttal is a Pro 
Budajenő Egyesület vállalta magára.

A megemlékezés a hagyományoknak 
megfelelően a hősi emlékmű megkoszo-
rúzásával végződött, szerencsére addig az 
eső kissé alábbhagyott, így minden tele-
pülési intézmény és civil szervezet kihe-
lyezhette a megemlékezés virágait.

Marton Krisztina, önkormányzati képviselő

március 15.
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Budajenő Község Önkormányzata, a 
Budajenői Német Nemzetiségi Önkor-

mányzattal közösen szervezett rendezvé-
nyen megemlékezett a budajenői svábok 
elűzetésének 70. évfordulójáról. A rendez-
vényre Frank Zimmermann polgármester 
vezetésével harmincfős német küldöttség 
érkezett a gaildorfi testvértelepülésről. A 
küldöttség tagjai voltak Gerhard Schick és 
Lack Mihály díszpolgárok és feleségeik, to-
vábbá számos budajenői születésű gaildorfi 
polgár. A küldöttséget 2016. április 1-jén az 
önkormányzat részéről Budai István polgár-
mester, a német nemzetiségi önkormány-
zat részéről Herb József elnök fogadta. A 
vendégeket részben Budakeszin szállodá-
ban, részben Budajenőn családoknál he-
lyeztük el. Április 2-án a teljes küldöttség 
meglátogatta Budajenő nevezetességeit, a 
település régi és az új lakóparki részeit. Az 
ünnepi ebéd elfogyasztása után a megem-
lékezés 14 órakor kezdődött a Fő téren a 
tíz évvel ezelőtt felállított kitelepítési em-
lékműnél. A magyar himnusz és a magyar-
országi németek himnuszának elhangzása 
után Budai István polgármester köszöntöt-
te a nagy számban megjelent emlékezőket. 
Kiemelten köszöntötte Soltész Miklós egy-
házi, civil és nemzetiségi ügyeket felügyelő 
államtitkárt, Gaildorf város polgármesterét, 
Frank Zimmermannt, Gerhard Schick, Lack 
Mihály és Beregszászi Olga díszpolgárokat. 
Köszöntőjében a megemlékezés fontossá-
gát emelte ki, ami arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy ilyen és hasonló események 
ne fordulhassanak elő a jövőben. A kollek-
tív büntetés soha nem lehet igazságos. A 
70 év alatt voltak nehéz időszakok, de ma 
itt állnak együtt az elűzöttek és az elűzetést 
átélő Budajenőn maradt svábok. Nagy gon-

dot kell fordítanunk a fiatalabb generációk-
ra, akik feladata lesz a jövőben a megemlé-
kezés és a kapcsolatok további ápolása. 

A köszöntő után Budai István polgár-
mester Budajenőért Kitüntetést adott át 
Kompp Ferencnének, aki a rendszerváltás 
után megalakuló Német Kisebbségi Ön-
kormányzat alapító elnöke volt, és négy 
cikluson át, 16 évig volt a kisebbségi ön-
kormányzat elnöke. Sokat tett a német ha-
gyományőrző kultúra ápolásáért. Ma is a 
budajenői sváb vegyes kórus tagja. A meg-
emlékező ünnepi beszédet Soltész Miklós 
államtitkár tartotta. Megemlítette azokat a 
történelmi körülményeket, amelyeket a má-
sodik világháborút követő években a győz-
tes hatalmak diktáltak; ennek része volt a 
német ajkúak kollektív büntetése és elűze-
tése szülőföldjükről, ahol évszázadokon át 
éltek. Budajenőről több mint 800 budajenői 
német ajkú polgárt telepítettek ki a német-
országi Gaildorf településre és környékére. 
Ma is hasonló népvándorlás tanúi lehetünk. 
Nagy figyelmet kell fordítanunk az európai 
migráció nemzeti érdekeinket messzeme-
nően figyelembe vevő kezelésére. A nem-
zetiségi politikára nagy figyelmet fordítunk. 
Ennek keretében támogatja az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a nemzetiségi 
kultúra helyi ápolását. Ennek kézzelfogha-
tó bizonyítéka a Budajenői Önkormányzat 
2016. évi 34 millió forintos támogatása a 
műemlék magtár felújítására, ami a helyi 

megemlékezés az elűzetés 
70. évfordulóján
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nemzetiségi hagyományőrző kultúra ápo-
lásának egyik központi tere lesz. 

Frank Zimmermann polgármester be-
szélt a Budajenőről elűzött svábok gaildorfi 
beilleszkedéséről. Ott családot alapítottak. 
Ma már gyermekeik, unokáik, sőt déduno-
káik is születtek Németországban. Fontos, 
hogy megemlékezzünk a németek elűzeté-
séről, de nagyon fontos az ifjabb generá-
ciók bekapcsolódása a két település baráti 
kapcsolatában. Ehhez minden lehetőség 
biztosított. Gerhard Schick, Budajenő és 
Gaildorf díszpolgára komoly támogatással 
járul hozzá a kapcsolatok ápolásához. Lack 
Mihály, Budajenő díszpolgára beszélt az 
elűzött budajenői svábok nevében. Meg-
ható beszédében őszinte hangon magyarul 
beszélt a megemlékező ünnepségen részt-

vevőkhöz. A 70 éve Gaildorfban élő német 
polgárként nagy szeretettel és érzelmekkel 
teli hangon beszélt a szülőhazájáról és a 
szülőföldről, Budajenőről. A nehéz időszak 
a múlté, de emlékezni kötelességünk ma is 
és a jövőben is. 

A megemlékezésen felléptek a budajenői 
sváb vegyes kórus, a Kövér Hattyúk zenekar 
és az általános iskola diákjai. A diákok né-
met és magyar nyelven elevenítették fel az 
elűzetés történéseit nagy hitelességgel. A 
rendezvény koszorúzással zárult. Koszorút 
helyezett el Budajenő Község Önkormány-
zata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Budakeszi és Zsámbék Nemzetiségi Önkor-
mányzatai, az Általános Iskola, az Óvoda, a 
budajenői civil szervezetek, a Ringlein tánc-
csoport és Budajenő–Telki Székely Társulat. 

A rendezvény a tornateremben foly-
tatódott a jubileumi emlékműsorral, ahol 
felléptek Vágó Zsuzsi és Laki Péter operett 
műsorral, az óvodások, a budakeszi sváb 
férfikórus, a budajenői sváb vegyes kórus, 
Beregszászi Olga színművésznő, Ringlein 
tánccsoport, Pénzes Tamás dalszerző, éne-
kes és befejezésül a Kövér Hattyúk zenekar 
szórakoztatta a rendezvényen résztvevő-
ket. A fellépők előadásai igényesek voltak, 
és műfajtól függetlenül a jelenlévők nagy 
tetszéssel fogadták azokat.

Herb Józsefné irányításával a résztvevő 
budajenőiek és a német vendégek ellátását 
végzők munkája kifogástalan volt. A gond-
nokság az előkészítő és utómunkálatokat 
zökkenőmentesen oldotta meg. Az iskola 
által elkészített díszletek színvonalasak, al-
kalomhoz illők voltak. Köszönjük odafigye-
lő munkájukat.

A jubileumi rendezvényen résztvevő 
német vendégek és a budajenőiek a múlt-
ra emlékezve jó hangulatban töltöttek el 
néhány órát közösen. A megemlékezéssel 
és a jubileumi rendezvénnyel az volt a cé-
lunk, hogy méltó és emlékezetes legyen 
a résztvevőknek. Úgy gondoljuk, a 70. évi 
megemlékezés méltó volt az esemény sú-
lyához, a jubileumi műsor és az azt követő 
rendezvények hosszú ideig emlékezetesek 
maradnak úgy a jelenlévő gaildorfiak, mint 
a budajenőiek számára.

Budai István, polgármester
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A Budajenőn élő németek elűzésének 70. 
évfordulóján a települési Önkormány-

zat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
megemlékezést tartott. 

Szombaton a helyi önkormányzat, va-
sárnap a német nemzetiségi önkormányzat 
rendezésében folytak a megemlékezések.

Vasárnap Gábor atya német nyelvű 
szentmisét mutatott be a gaidorfi delegá-
ció és a helyi közösség számára. Lack Mis-
ka bácsi a gaidorfi egyházközség nevében 
egy gyertyát adott át, amit Gábor atya a 
meghalt ősök emlékére gyújtott meg és 

helyezett el az oltáron, ígérve, hogy ha ezt 
a gyertyát meggyújtjuk, mindig a régiekre 
emlékezünk.

A napi evangélium Szent Tamás történe-
téről szólt, amihez kapcsolódva Gábor atya 
a kiűzöttek sorsát kötötte. A kinyújtott kéz 
lehet ostorozó és segítő. A falunkba tele-
pített svábok házakat, iskolát, templomot 
építettek, szőlőt és gyümölcsfákat telepítet-
tek, földet műveltek. A második világhábo-
rú után gonosz erők elűzték őket, hogy az 
általuk létrehozott javakat elvegyék tőlük. 
Németországba kerülve egy szerető kéz 

fogadta őket, akik akkor és most is segítsé-
gükre vannak, sőt még az óhaza, Budajenő 
támogatására is áldoznak. Szeretettel kö-
szönte meg a templomnak adományozott, 
gyönyörű oltárterítőt, amit Holbauerné Ma-
rika készített sok munkával.

A szentmisét követően az óvoda falán 
elhelyezett új emléktábla avatására vonul-
tunk. A Hagyományőrző Dalkör két dala 
között Reisner Tamás beszédét hallgathat-
tuk meg. A történelmi visszaemlékezés után 
a szónok arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
tábla megállásra szólít bennünket. Legfon-
tosabb dolgunk a hagyomány éltetése, min-
dennapi megélése.

Gábor atya megszentelte az új táblát. Bu-
dai István polgármester úr az Önkormány-
zat, Lack Mihály, a kitelepítettek, Herb Jó-
zsef és Reisner Ferenc a Német Kisebbségi 
Önkormányzat nevében koszorúzták meg 
az emléktáblát.

megemlékezés a budajenői 
németajkúak elűzetéséről



Budajenő mindennapok | 11

Ehleiter Tünde, aki a kisebbségi ön-
kormányzat képviselőjeként a táblaavatás 
narrátora volt, a gaidorfi vendégeket és a 
Budajenőn maradt német nemzetiségűe-
ket meghívta egy délutáni kávéra, teára és 
süteményre, majd az azt követő vacsorára.

Három óra körül gyülekeztünk a Ha-
gyományőrzők Házában. A baráti talál-
kozó elején Budai István polgármester 
köszöntötte a vendégeket, és minden 
meghívott német vendégnek átnyújtott 
egy üveg budajenői bort és egy emléktár-
gyat a megemlékezés alkalmából. A han-
gulatról a Heimattöne Kapelle aus Ungarn 
sramli zenekar gondoskodott. A finom sü-
temények, frissítők mellett hamar kialakult 
a beszélgetés, és sokan már táncra is per-
dültek. A Ringlein tánccsoport koreográfi-
ája a kitelepítésre emlékeztetett. A Német 
Hagyományőrző Dalkör és a zenekar se-
gítségével elevenítették fel az eseménye-
ket. Sokan megkönnyezték az előadást. 

Aztán a két önkormányzat vendégeként 
finom töltött káposztát vacsorázhattunk, 
amit természetesen dalok és tánc követett. 

Búcsúzásképpen Lack Miska bácsi az 
Und wenn ausa Jaine geh… (Amikor Bu-
dajenőt el kellett hagyni…) kezdetű dalt 

énekelte el, majd megáldotta az óhazát, 
Budajenőt. Igen megható volt.

Köszönjük a helyi és a német Önkormány-
zat körültekintő szervező munkáját és a le-
bonyolításban résztvevők sok-sok munkáját!

Hargitainé Bárczy Orsolya
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német nemzetiségi vers- 
és prózamondó verseny

Dallos Anna 5. osztályos tanuló továbbjutott a Budakalászon megrendezett re-
gionális döntőn. A mezőny elég szoros volt, épp csak 1-1 pont választotta el a 

versenyzőket a dobogók egyes fokaitól. A Kalászsuli kézműves programokkal ké-
szült, és a hagyományos nemzetiségi Svábházba is ellátogathattak az érdeklődők. 
A német nemzetiségi tanulók vers- és prózamondó versenyének országos döntőjét 
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. május 13-án 11:00 órai 
kezdettel a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban rendezi meg. Annának 
sok sikert és dobogós helyezést kívánunk.

Köszönjük a család áldozatos munkáját, és a felkészítést!
Pappné Polacsek Orsolya

vers- és prózamondó 
verseny

Idén is megrendeztükt a Budajenői Általános Iskolában a vers- és 
prózamondó versenyt. Változtatva egy kicsit a hagyományokon, az 

alsó és a felső tagozatos gyerekeket külön hallgattuk még. Ismételten 
sok tehetséges tanulónk mérethette még magát a kisebbeknél és a 
nagyoknál is. Általában sikerült mindenkinek a saját korosztályához, 
és ami nem kis feladat, saját személyiségéhez választania prózát vagy 
verset. Köszönet a szülőknek és a felkészítő tanároknak is. Ami külön-
legességet tapasztalhattunk, hogy az idén egyre több diák választotta 
a próza kategóriát. A zsűrinek igen nehéz dolga volt, több helyezett-
nél is holtversenyek alakultak ki. Még első helynél is előfordult, de itt 
választani kellett, hogy ki jusson tovább a térségi döntőbe. Minden kis 
és nagy diáknak drukkolunk április 9-én a pátyi fordulón. 

Büszkék vagyunk rájuk, és reméljük, szép élményekkel és eredmé-
nyekkel térnek majd haza!

Krizsák Erzsébet



Budajenő mindennapok | 13

Húsvéti parti a 
goethe intézetben

Március 21-én tíz harmadik osztályos diák a Goethe Intézetben egy 
játékos húsvéti ünnepen vehetett részt. Az országból 300 gyereket 

hívtak erre a délutánra. A gyerekek megismerkedtek két fiatalemberrel, 
Márkkal, aki meséket, dalokat kifejezéseket, új szavakat, tanított, és köz-
ben mesélt, énekelt, reppelt, valamint Bálinttal, aki gitárral kísért minden 
produkciót.

Peppino bohóc – aki természe-
tesen mindent félreértett és rosszul 
mondott – versenyezni hívta a gye-
rekeket. Csipeszeket csippentettek 
társaik ruhájára, valamint csipesz-
szel „hangyatojást”, azaz pingpong 
labdát gyűjtöttek egy kosárba. A 
gyerekek olvastak, mondókáztak, 
rejtvényt fejtettek, énekeltek és so-
kat nevettek. Megismerkedtek a pi-
ros orrú nyúl történetével, és végül 
közösen énekeltek egy dalt arról, 
hogy mindannyian mások vagyunk, 
de így jó, hogy különbözünk egy-
mástól. Nagyon jó volt a hangulat!

Távozáskor minden gyermek kis 
húsvéti csomagot kapott. Haszno-
san telt a délután, sok tanulással, 
de még több nevetéssel.

zsólyomi Beáta , némettanár

 s u l i K l u B 

álomzug társulás 
- „Backe, backe, 
Küchelchen!”
ANEKDOTAMESÉK Egy SváB  

KONyHáBól  
gyErEKEKNEK, NAgySzülőKNEK

Március 17-én egy hagyományőrző 
bábjátékot láthattak az alsó tagoza-

tos diákok a Hagyományőrzők Házában 
a SULIKLUB keretein belül. A magyar–né-
met–sváb nyelvi kifejezéseket ötvöző elő-
adás színhelye a kicsiny sváb konyha volt, 
ahol Khádi asszony a nap legnagyobb 
részét tölti, és szívesen mesél Omáról és 
Opáról, az almás lánykérésről, a takarítás 
közben elalvó háziasszonyról, meg a 30 
éve eljárt Brauttanzról. Mindeközben vé-
gül elkészül a finom krumplis pflutni is...

Az előadás nagyon tetszett a gyere-
keknek, nevettek, hahotáztak, jól szóra-
koztak.

Pappné Polacsek Orsolya, szervező tanár

Március 17-én a Nem-
zeti Színházban 

a Szigligeti Ede által írt 
Liliomfi című darabot néz-
tük meg Vidnyánszky Attila 
rendezésében. „A Liliomfi a 
XIX. századi drámatermé-
sünknek egyik legtöbbet 
játszott, színpadról, filmről 
egyaránt ismert, népsze-
rű vígjátéka. A Beregszászi 
Illyés Gyula Társulat színé-
szeinek könnyed hangvé-
telű játéka középpontjában 
is természetesen a szerelmi 
bonyodalom áll, de a fiatalok boldogságát legfeljebb késleltetni tudják az események, 
megakadályozni nem.” Az állandó átöltözések, a komikus vénkisasszony nevelőnő, 
a bogaras tudós nagybácsi a humor biztos forrásai, a szabad színészélet pedig a re-
formkori vándortársulatok hangulatát idézik. Rendkívül kreatív a rendező színpadi 
kellékhasználata: a helyszínek egyetlen ekhós szekér használatával elevenedtek meg. 
A párhuzamosan szerkesztett egyidejű jeleneteket állandó zenei aláfestések kísérték, 
mely néha elvonta a figyelmünket a színészek játékáról, főleg, hogy mai zeneszámok 
is bele voltak komponálva a darabba. 

Szücs ádám 8. osztály

színházban járt  
a 8. osztály
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mobil planetárium  
az iskolában

A tavaszi szünet utáni első tanítási 
nap délelőttjén az általános iskola 

tanulói planetáriumi előadáson vettek 
részt. A tornacsarnokban felállított, le-
vegővel megemelt sátorkupola alatt 50 
fős csoportokban korosztályonként vál-
tozó programot láttak, amelyek a boly-
gókkal, az űrszondákkal, a jövő Holdra 
szállásának lehetőségeivel foglalkoztak. 
A Szegedről érkezett mobil planetáriu-
mot második alkalommal látta vendé-
gül iskolánk.

gulácsiné Kozma Sarolta

az „űrben” 
az 5. a és  

8. osztály!
A Millenáris Parkban az űrutazás izgal-

mas története csak arra várt, hogy 
felfedezzük! Megtapinthattuk azokat a 
tárgyakat és eszközöket, amelyek kiemel-
kedő jelentőségűek voltak az emberiség 
galaktikus kalandjai során. Sőt, az interak-
tív kiállításon azt is kideríthettük, milyen 
asztronauta válna belőlünk. 

A 3000 m²-en elterülő rendezvényen 
teljes egészében megismerhettük a NASA 
és az emberiség csillag közi kalandjainak 
teljes történetét, valamint napjaink ér-
dekfeszítő felfedezéseit: középpontban a 
Holdra szállásért folytatott űrversennyel, 
egészen a naprendszer határának feltér-
képezéséig. 

Úgy éreztük, a világűr csak egy kar-
nyújtásnyira van tőlünk! Belebújhattunk 
a NASA küldetései során használt szka-
fanderbe, megsimogattuk a begyűjtött 
holdkőzeteket, illetve az eredeti holdjárót, 
valamint a rakéták és űrkapszulák mását. 
Megtapasztalhattuk az asztronauták elké-
pesztő életét, mikor beültünk egy űrhajó 
pilótafülkéjébe. 

Nagyon izgalmas volt!
8. osztály

akikre büszkék vagyunk
A Budajenői Általános Iskola tanulói az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon 

sok versenyen indultak, de talán ilyen sokan még országos döntőbe nem jutot-
tak közülük. 

Dallos Anna 5. a osztály: a nemzetiségi német szavalóverseny májusi döntő-
jén vesz részt Budapesten. Orbán Janka 5. b osztály: a Bendegúz Nyelvész verseny 
megyei 1. helyezettjeként Szegeden, az országos döntőn képviseli iskolánkat. Imre 
Botond 6. b osztály: a VII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny döntőjében 
bizonyíthat Kecskeméten.

A JEDLIK ÁNyOS ORSZÁGOS MATEMATIKA/FIZIKA VERSENy NyíREGyHÁZI 
DÖNTőJÉBE JUTOTTAK:

Bartha ábel 3. a osztály, gacsal Hunor 3. a osztály, Toronyi Barnabás 3. b osz-
tály, Sebestyén József 4. osztály, Sebestyén Pál 6. b osztály, Toronyi András 6. b 
osztály.

Gratulálunk a gyerekeknek, és kívánjuk, hogy szép helyezésekkel térjenek haza a 
versenyekről!

alkotónap
Több éves hagyományunk szerint a tavaszi 

szünet előtti napot a közelgő húsvét ihlette 
alkotások készítésével töltik diákjaink. Az előre 
meghirdetett foglalkozások közül azt a négyet 
jelölik meg a gyerekek, amelyiken a legszíve-
sebben vennének részt, majd a kívánságok és a 
férőhelyek figyelembe vételével megszületnek 
a csoportbeosztások. Minden tanuló két hely-
színre kerül be, ahol másfél-másfél óra alatt 
születnek meg a gyönyörű, egyedi alkotások. 
A gyerekek természetesen hazaviszik művüket, 
így az egész család megcsodálhatja, és húsvéti 
hangulatot is csempészhetnek vele a házba.

gulácsiné Kozma Sarolta
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virágültetés 
az önkormányzat 

és az iskola 
közös udvarán

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon az Iskola hagyo-
mányaihoz híven Alkotónapot szervezett. A kisebbeknek a 

tanítók tartottak kézművek foglalkozásokat, ahol ki-ki választása 
szerint húsvéti díszeket, vagy nyuszikat készíthetett, tojást díszít-
hetett.

A 6-8. osztályos gyerekek az iskolaudvar szépítését kapták 
feladatul. A kertészeti terveket az Önkormányzat készíttette el, 
ennek iránymutatásai alapján a Dombtető Lakópark Egyesület 
adományából 300 tő virágzó cserjét vásároltunk. A terep előké-
szítésében a falugondnokság volt a segítségünkre, egy tucat szü-
lő és tanár pedig a szakszerű ültetésben segítette a gyerekeket. 

Reméljük nem csak a gyerekek, de az arra sétálók is örömmel 
nézik majd, ahogy közös munkánk virágba borul a nyárra!

Marton Krisztina

tavaszi hulladék-
gyűjtési akció 
 április 26-28. 

A Budajenői Általános Iskola és Óvoda immáron ötödik al-
kalommal szervezi meg közös hulladékgyűjtési akcióját a 

Magtár előtt. Az akció célja elsősorban a gyerekek környezet-
tudatosságának fejlesztése, a hulladékból származó bevételt 
pedig az iskolában udvari berendezésekre, az óvodában esz-
közfejlesztésre szeretnénk fordítani.

Minden helyi lakostól várjuk az összegyűjtött papírhulla-
dékot, PET-palackokat és a felesleges elektronikai hulladékot.

átvehető papírfajták: fekete-fehér vagy színes újság, hirde-
tőújságok, irodai papírok, füzetek, könyvek, hullámpapír, cso-
magolópapír, kartondoboz.

Nem kerülhet a csomagokba: vizes vagy erősen szennye-
zett papír, műanyaggal kevert papír (pl. tejes doboz, matri-
ca, hentes papír), egyéb műanyag (pl. füzetborító, műanyag 
mappa, nejlon fólia, műanyag kötöző zsinór, ragasztószalag) 
és fém (pl. iratcsipesz, gyűrűsmappa váz).

Elektronikai hulladékként átvehető: TV, videó, magnó, rá-
dió, hűtő, mosógép, centrifuga, egyéb háztartási nagygépek, 
mikrohullámú sütő, egyéb háztartási kisgépek, informati-
kai és távközlési berendezések, rádiótelefonok, elektromos 
barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, elektromos 
sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, számológép, le-
mezjátszó stb.

A HULLADÉKOK LEADÁSÁRA KIzárólAg AZ ALÁBBI 
 ÁTVÉTELI IDőSZAKOKBAN VAN LEHETőSÉG:

április 26. kedd-április 28. csütörtök
7:15-9:00 és 15:00-18:00 közt.

Nagyobb mennyiségű papírhulladék Magtárba szállításában 
a szervezők segítenek, ezt az iskolában, óvodában vagy a 

Szülői Szervezetnél kérhetik 0626/571-079 vagy 0670/372-6889.
A nagyobb elektronikai berendezések leadására 

 péntek reggel 7:30–8:30 közt van lehetőség.

Köszönjük, hogy segítik a gyerekek munkáját, és Önök is 
tesznek Budajenő tisztább környezetéért!
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óvodai dolgozók búcsúztatása
2016. március 5-én búcsúztatóra gyűl-

tek össze az óvoda dolgozói. Kitünte-
tett szeretettel és tisztelettel köszöntöttük 
a délután ünnepeltjeit, Mészáros Zsuzsan-
nát és Kádár Imréné, Margitot nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából.

Két olyan központi, irányító szerepet 
betöltő embertől búcsúztunk a konyhai 
dolgozók közül, akik mindig maximális 
helytállással és nyitottsággal törekedtek 
arra, hogy óvodánk életébe aktívan be-
kapcsolódjanak, támogassanak minket, és 
a többi konyhai dolgozót is ebbe az irány-
ba tereljék. Biztos vagyok benne, hogy 
több alkalommal a határokat feszegettük 
egy-egy kívánságunkkal, elképzelésünk-
kel, de mégsem mondtak soha nemet 
ezek megvalósítására. 

Zsuzsi 1998 őszétől látta el az élelme-
zésvezetői feladatokat óvodánk konyhá-
ján. Munkáját mindig alaposan, precízen, 
kellő nyitottsággal és pozitív hozzáállással 
végezte. Egy-egy megoldásra váró hely-
zetben nem tudtam olyat kérni tőle, amit 
– időnként a szabadidejének rovására – 
meg ne oldottunk volna közösen.

Margit 1992 januárjában konyhalány-
ként kezdett el dolgozni óvodánkban. 
2009 szeptemberétől a szakács munkaköri 
feladatait látta el. Munkáját a legnagyobb 
odafigyeléssel, a fejlesztésre szoruló tárgyi 
feltételeknek köszönhetően, gyakran erő 
felett végezte.

Munkájuk elismerésének legjobb bizo-
nyítéka, amikor a gyermekek mosolygós 
arccal azt kiáltották nekik, hogy „nagyon 

finom volt az ebéd”, vagy egy-egy szü-
lő, nagyszülő megállította őket az utcán, 
hogy tanácsot kérjen, hogyan készül egy 
bizonyos étel, mert a gyermek csak úgy 
szereti, ahogy az óvodában készítik!   

A hétköznapokban nagyon sokszor 
beszélünk arról, óvodánk bemutatásakor 
minden egyes alkalommal megemlítjük, 
hogy az óvoda szoros egységet alkot a 
konyhával, óvodánk a saját konyhánkkal 
lesz teljes és komplex. Mindenki tágra nyílt 
szemmel, örömmel és irigységgel fogadja 
ezt a tényt, hogy óvodánknak saját kony-
hája van. Számos olyan eseményt, tevé-
kenységet és programot tervezünk, amit 
csak azért tudunk megvalósítani, mert sa-
ját konyhánk van, és a konyhai dolgozók 

maximálisan támogatnak minket. Ezzel is 
emelve óvodánk oktató-nevelő munkájá-
nak színvonalát.

A dolgos hétköznapokat mindig szí-
nesítette egy-egy olyan esemény, ami 
mindenkiben kellemes emlékeket ébreszt: 
kirándulások, névnapozások, óvodai bá-
lok. Kívánom, hogy ezek az emlékképek 
mosolyt csaljanak az arcukra nyugdíjas 
éveik alatt.

Nyugdíjba vonulásukhoz nagy szere-
tettel gratulálunk. Kívánjuk, hogy tartal-
masan, aktívan teljenek nyugdíjas éveik. 
Egészségben, erőben, boldogságban, 
örömökben ne szenvedjenek hiányt.

Az óvoda dolgozóinak nevében: 
Benka Krisztina óvodavezető
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nyuszi ül a fűben…
A húsvét közeledtével az ovisok is elkezdték a készülődést az ünnepre. A csoportszo-

bákat ellepték a tavasz apró jelei, a gyerekek kíváncsian nézegettek az ablak felé, 
hátha meglátnak két hosszú fület. A Fabula Bábszínház Bátor nyulacska című előadása 
vidám ráhangolódásnak bizonyult a húsvét előtti héten, együtt nevettek kicsik és na-
gyobbak a mozgalmas délelőttön. 

A gyerekek különböző technikákkal díszítettek tojásokat, készítettek húsvéti deko-
rációkat. A legnagyobbak a hagyományos berzseléssel, a nagy-középső csoportosok 
lakkal, a kis-középsősök dekupázs technikával csinosították a tojásokat, míg a kiscso-
portosok nyuszis tojástartót vittek haza a húsvéti asztalokra. 

Minden csoport elindult tojáskeresésre egy-egy közeli család kertjébe, szerencsével 
is jártak a gyerekek, csokitojásokkal megrakott kosarakkal értek vissza az oviba, a kis-
csoportosok színes nyuszi bábokat is találtak a fűben, ahol vidáman énekelték: Nyuszi 
ül a fűben …

vén Erika, Bambi csoportos óvodapedagógus

nyílt hét a Bambi 
csoportban

Minden hároméves kisgyereknek és szüleinek is nagy lépés az ovis korszak kezdete. 
Izgulunk a „picikénkért”: vajon, hogy érzi majd magát, lesznek-e barátai, és hogyan 

is éli meg napjának azt a részét, amikor nem mi figyeljük, vigyázzuk. 
Március első hetében izgalmas és mozgalmas feladatokkal tarkított körképet kap-

tunk gyermekünk óvodai napjairól. Az első napon Kriszti néni elbábozta Jékely Zoltán: 
A három pillangó című meséjét, melyet a gyerekek szájtátva hallgattak, ehhez kapcso-
lódóan a virágokat és a színeket is átismételték. A mesét követően Kriszti, Erika és Erzsi 
néni segítségével szebbnél szebb pillangók keltek életre. Majd a torna foglalkozás során 
sokféle játékos, mesés köntösbe bújtatott, minden kis tagjukat megmozgató feladatot 
teljesítettek. Voltak ők kis rókák, sőt palacsinták és gombócok is, és lelkesen szaladtak 
a cicák a kisegerek után a „farkinca fogó” alkalmával. A gyermekeinknek és nekünk is 
kedves, mókás élmény volt, amikor megtanítottak minket a „Pingvintánc” mozdulataira.

A második napon meglátogatta a Bambi csoportot a tavasztündér. Nagy csomagot 
hozott a postás, benne az első tavaszi virágokkal. Gólyahírről, napsugárról énekelve kör-
beülték a kisbambik a virágokat. Erika nénivel eljátszották a répamesét, mi szülők meg 
nagy kedvvel néztük a bambis átiratot, ahol egyszer a répa húzta az Apókát, másszor 
meg a répa magától elsétált és új kisrépa nőtt a helyére. Később tökmagot ültettek a kis 
kertészek az óvó nénikkel és Erzsi nénivel, aminek csak egy gondoskodó hétvége kellett 
és már ki is csírázott. Lesz mit enni jövőre a tökhéten! 

A néptánc foglalkozásra nemcsak betekintést nyerhettünk, hogy mindössze néhány 
óra után milyen ügyesen tapsolják a ritmust és lépik a ropogóst, de – Györgyi néni 
javaslatára – még táncba is vitt minket a sok ingecskébe és pörgős szoknyába öltözött 
kiscsoportos. Nagy élmény volt látni, mennyire magával ragadja őket Tünde néni hege-
dű muzsikája és az igazi népi énekszó.

Öröm volt látni a jó kedvet a gyerekek arcán és azt, hogy milyen szívesen és izga-
lommal vesznek részt a különböző tevékenységekben. Nagyon jól éreztem magam és 
örülök, hogy a gyermekem ilyen szeretetteljes légkörben tölti azt az időt, amit nem 
velünk, a családjával él át.  

Szappanosné v. Edina és vermes-Bártfai zsuzsanna
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tájékoztató az óvodai beíratásról, felvételről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 
Budajenő Község Önkormányzat fenn-

tartásában működő Budajenői Óvodába 
a 2016/2017. nevelési évre 2016. május 3. 
és 6. között az alábbi időpontokban lehet 
beiratkozni: 

május 3-4-én: 8:00–17:00,
május 5-6-án: 8:00–12:00.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezése szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az 
Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
Nkt. 49. § (1) bekezdése meghatározza, 

hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek – 
e törvényben foglalt kivétellel – harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. 

A gyermek beíratásához az alábbi 
dokumentumok szükségesek: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata,  tajkártyája;

• a gyermek és a szülő(k) nevére kiállított 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány; 

• a gyermek esetleges speciális igényét 
vagy tartós betegségét igazoló szak-
értői és rehabilitációs bizottság által 
kiállított javaslat, vagy orvosi igazolás; 

• nem magyar állampolgár esetén, a 
gyermek Magyarországon való tartóz-
kodásának jogcímét igazoló dokumen-
tum (az Nkt. 92. § alapján); 

• a gyermek orvosi igazolása.

A szülő vigye magával beíratandó 
gyermekét.

 
A 2016/2017. nevelési év első napja: 

2016. szeptember 1. (csütörtök). 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 
6:00–17:30. 

Az óvoda felvételi körzete  
Budajenő község közigazgatási területe. 

Férőhely esetén más területről 
is fogadhat gyermekeket.

Tájékoztatjuk továbbá a kedves szülő-
ket, hogy az óvoda „óvodába hívogató” 
nyílt napot tart 2016. április 29-én, pén-
teken 15:00–17:00-ig, ahová szeretettel 
várja az intézményt, leendő kiscsoportos 
óvodapedagógusokat megismerni vágyó 
szülőket és gyermekeket.

Az óvodások különböző tevékenységek által kerültek érzelmileg egyre közelebb a 
szabadságharc hangulatához. A készülődés szakaszában a gyerekek történetek 

hallgatásán, könyvek és képek nézegetésén keresztül ismerekedtek a régmúlt esemé-
nyeivel. Megismerkedtek Kossuthtal, Petőfivel. A forradalmárok és honvédek szerepéről 
beszélgettek. A magyar jelképekről való ismereteiket elevenítették fel és szélesítették 
azt. Lelkesen „masíroztak”, meneteltek mondókázás közben, énekelték és hallgatták a 
Kossuth-nótákat, huszárdalokat. 

Napról napra színesedtek az öltözőkben levő faliújságok is: huszáros, címeres színe-
zőkkel; festett zászlókkal; különböző technikákkal készült kokárdákkal. Szókincsbővítésre 
is számos lehetőség adódott. Huszáros könyveket lapozgatva ismerkedhettek a gyere-
kek a fegyverek- (kard, szablya, karabély, pisztoly, ágyú) és a ruhadarabok (párta, csákó, 
dolmány, atilla) nevével. Verstanulás alakalmával pl. a mente, regement szavak kaphat-
tak értelmet. A ló különböző mozgásának kifejezései (lépés, kocogás, ügetés, vágtázás) 
kerültek szóba. Felvetődött: kik is voltak a honvédek (gyalogos katonák, huszárok, tüzé-
rek)? Az óvoda ablakait egységesen nemzeti színű tulipánok díszítették. Március 11-én a 
gyerekek és felnőttek ünneplőbe öltözve, szívük felett nemzetiszín kokárdával érkeztek 
az óvodába. A Pillangó csoportosok szépen felkészülten, csákókkal és pártákkal ékesítve, 
lelkesen adták elő ünnepi műsorukat, amit hosszabb felkészülés előzött meg. A nézőté-
ren ülő gyerekek csillogó szemmel figyelték az előadást. Majd sorban a többi csoport is 
megmutatta, milyen mondókával, verssel, énekkel lett gazdagabb a héten. 

A közös ünneplés után minden gyerek egy-egy nemzeti lobogót tűzhetett az óvoda 
előtti emlékmű lábához, miközben énekeltek, szavaltak. Méltó és a gyerekek életkorá-
nak megfelelő megemlékezés volt a forradalomról, szabadságharcról! 

Czeizing Csilla

március 15-ei megemlékezés 
az óvodában
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MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 
 
 
 

2016. április 30-án, 
 szombaton, 1800 órától 

 
 

a Fő téren. 
 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
Dicke Schwäne zenekar 

és a Ringlein Tánccsoport 

Húsvéti 
készület

Idén a húsvétra való felkészülést két 
fontos dolog határozta meg templo-

munkban. Steiner Márk vezetésével Szent 
Lukács szerinti Passiót virágvasárnapra, 
Szent János szerintit pedig nagypéntekre 
tanultuk meg. A Német Hagyományőr-
ző Dalkör tagjaihoz csatlakozott Horváth 
Adrienn, Kompp Éva, Ormainé Taródi Má-
ria, Reisner Tamás és a Zára házaspár.

Virágvasárnap előestéjén a Telki Női-
kar és vendége, az aszódi Stellaria Media 
Nőikar Bárdos Lajos halálának 30. évfor-
dulóján a zeneszerző emlékének adózott, 
és szerzett élményt adó estét a jelenlé-
vőknek.

Hálát adunk azért, hogy szereplésünk-
kel hozzájárultunk, hogy közösségünk és 
magunk is méltóképpen készüljünk fel Jé-
zus feltámadására.

Hargitainé Bárczy Orsolya

A szokásoknak megfelelően a rendőrség húsvét előtt és alatt is fokozott 
jelenléttel biztosította az ünnep nyugalmát. Az akció során közúti el-

lenőrzéseket tartottak, amely során az okmányokat ellenőrizték, valamint 
az ittas járművezetők kiszűrésére is nagy figyelmet fordítottak. Az ellen-
őrzések célja elsősorban a balesetek megelőzése volt, így csak indokolt 
esetben büntettek a rendőrök.

Az ellenőrzések során, amennyiben mindent rendben találtak a rend-
őrök, úgy egy csoki tojással és alkoholmentes sörrel ajándékozták meg 
a sofőröket. A kerékpárral vagy motorral közlekedők pedig láthatósági 
mellényt kaptak az egyenruhásoktól.

Horváth ádám r. ftőrm., körzeti megbízott

Húsvétkor is szolgálatban

sikeres rendőri 
akció telkiben

Elkapták a betörőt – röviden így foglalhatnánk 
össze azt a sikeres akciót, amelyet Czelvikker 

Máté rendőr törzsőrmester és Horváth Ádám 
rendőr főtörzsőrmester hajtott végre települé-
sünkön.

Mint lapunk megtudta, Telki és Budajenő kör-
zeti megbízottjai gyakran járőröznek együtt a két 
községben. így volt ez március 11-én is, amikor 
falunk kmb-je bejelentést kapott arról, hogy a 
Rákóczi utcában betörés történt. Miután a hely-
színre érkeztek, megkezdték a részletes adat-
gyűjtést, majd –az éber szomszédok által kapott 
információknak köszönhetően – néhány órával 
később már el is fogták az elkövetőt.

Látható, mennyire fontos, hogy odafigyeljünk 
szomszédunk ingatlanára, a tettesek ugyanis 
akár meg is riadhatnak a lakosok éberségétől, 
vagy ha megtörténik a baj, a nyomozók köny-
nyebben találhatják meg a tetteseket.



 

 

 

 

Budajenő Község Önkormányzata nagy szeretettel várja a falu minden 
lakóját, kicsiket és nagyokat egyaránt  

2016. május 1-én, vasárnap, a hagyományos falu majálisra. 
 
Helyszín a Budajenői füves sportpálya. 
 

 1000  órakor az óvodások és iskolások vidám, játékos vetélkedői kez-
dődnek 

 

1100 órától zene, játszóház, kézműves foglalkozások, ugráló vár, étel-
ital, lángos.  

Délre az elmaradhatatlan bográcsétel is elkészül.  
 

1300 órakor MOTORSZENTELÉS a Szt. Péter-Pál templom előtti terüle-
ten. Harkai Gábor atya és Kuli László alpolgármester szeretettel várnak 

minden budajenői motorost és barátaikat.  A szertartás után együtt 
motorozás felvezetéssel a Zsámbéki medencében. 

 

Jöjjön el, ünnepeljük együtt május 1-ét! 


