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Köszöntöm és egyben boldog új-
évet kívánok a Budajenői Kisbíró 

lapjait forgató valamennyi tisztelt 
olvasónak. A következő sorokban a 
lakosság széles körét érintő fonto-
sabb változásokról kívánok tájékoz-
tatást adni.

Mindjárt az év elején kisebb zök-
kenővel indult a hulladékszállítás a 
szolgáltató szállítási rend módosí-
tása miatt, de szerencsére gyorsan 
helyreállt a rend, és az új hulladék-
naptár szerint elszállításra kerül a 
háztartási-, szelektív és zöldhulladék 
egyaránt. A hulladéknaptárt elhe-
lyeztük az újságban, ill. megtekinthe-
tő - a többlethulladék elszállításáról 
szóló tájékoztatással egyetemben - 
az Önkormányzat honlapján. Utóbbi-
ról a szolgáltató egyénileg is értesíti 
a fogyasztókat.

Időszerű beszélni a hó- és síkos-
ság mentesítésről is. A vonatkozó 
jogszabályok szerint az ingatlan 
előtti járda tisztántartása az ingatlan 
tulajdonosának, tényleges használó-
jának kötelessége. A „járda: az a gya-
logos közlekedésre rendelt útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az 
úttestig terjed, a zöldterülettel, árok-
kal együtt (kiépített járda hiányában 
az úttestig tartó területsáv)”. Kérem 
a Tisztelt Lakosságot, hogy mind-
annyiunk biztonsága érdekében 
időben tegyen eleget e feladatának, 
elkerülve a szükségtelen baleseteket. 

Önkormányzatunknak az áfa tv. 
hatálya alá tartozó bevételei a tava-
lyi évben meghaladták a jogszabályi 
határt, ezért a törvény erejénél fogva 
áfa körösek lettünk. Erre tekintettel 
a Képviselő-testület kénytelen volt 
módosítani az egyes szolgáltatások 
díjait, így ez évtől az áfával növelt 
összeggel vehetőek igénybe a te-
metkezési szolgáltatások, a bérbe 
vehető ingóságok (sátor, pad stb.), 
a közterület használat és a behajtá-
si engedélyhez kötött közútkezelői 
hozzájárulás díjai. A ténylegesen 
fizetendő összegekről az Önkor-
mányzat honlapján (Főoldal – Ön-
kormányzat – Rendeletek, illetve a 
Főoldal - Dokumentumok cím alatt) 
és a Hivatalban érdeklődhetnek.

Számos változás lépett hatályba 
január 1. napjával a helyi adók te-
kintetében is. A módosítások egy ré-
sze törvényi kötelezettségen alapult, 
más részük a magasabb infrastruk-
turális igények ellentételezéseként 
lettek megalkotva. A működésen 

felül a képviselő-testület által ter-
vezett, előttünk álló komoly beru-
házásokra (Magtár, óvoda pályázat, 
út- és járda felújítások, építések) - a 
takarékos gazdálkodás mellett - a 
kinnlevőségek fokozott behajtásával 
tudjuk megteremteni a szükséges 
forrásokat. Mindannyiunk érdeke te-
hát, hogy a helyi adók tekintetében 
is érvényesüljön a közös tehervise-
lés, és adófizetési kötelezettségének 
mindenki eleget tegyen. 

A Kúria által kialakított egysé-
ges jogértelmezés alapján 2016-ban 
megalkotott rendelet módosítások 
részben 2016. április 1. napján, más-
részt pedig – a súlyosbítási tilalom 
miatt – 2017. január 1. napján léptek 
hatályba a következők szerint.

2016. április 1-én hatályba 
lépett új szabály szerint az épít-
ményadó esetén megállapított 
kedvezményeket – az eddigi ren-
delkezések helyett, amely az állandó 
lakcímhez rendelt kedvezményeket 
- életvitelszerűen lakáshoz kötötte az 
új rendelkezés. Tekintettel arra, hogy 
a Kúria állásfoglalása szerint az élet-
vitelszerű ott lakás bizonyítékaként 
továbbra is felhasználható az állandó 
lakcím megléte, az eddig az alapján 
megadott kedvezményt a Hivatal 
nem vizsgálja felül, és az adózóknak 
sem kell új bevallást tenniük, azon-
ban az életvitelszerű lakás tényének 
változása esetén továbbra is lehető-
sége és egyben kötelezettsége is az 
adózónak változásbejelentést tenni.

Jogértelmező és a jogalkalmazást 
segítő módosítás lett elfogadva az 
építményadó nyugdíjasokat érintő 
kedvezménye esetén a megválto-
zott törvényi szabályokra is tekintet-
tel a következők szerint:

„A saját jogon öregségi nyugdí-
jas, vagy rokkantsági járadékban ré-
szesülő, a lakásingatlanban életvitel-
szerűen lakó magánszemély adózót, 
a lakóhelyéül szolgáló építmény után 
80 %-os adókedvezmény illeti meg, 
ha az együttes jövedelme (nyugdíj, 
megbízási díj, járulék stb.) nem éri el 
a mindenkori öregségi nyugdíj mi-
nimum 4,5-szeresét. A jelen bekez-
déssel érintett adózókra az (1) – (2) 
bekezdésben foglalt további kedvez-
mények nem vehetők figyelembe.” A 
jövedelemnek (nem csak nyugdíj) 
a kedvezményre jogosító összeget 
érintő változása esetén az adózót 
bejelentési kötelezettség terheli. A 
nyugdíj minimum jelenleg 28.500,-Ft, 

így ennek 4,5-szerese, azaz 128.250,-
Ft havi jövedelem alatt vehető igény-
be a fenti kedvezmény.

2017. január 1-én hatályba 
lépő módosulás szerint a telekadó 
esetén a mentességek teljes hatályon 
kívül helyezése vált szükségessé, mi-
vel - a Kúria állásfoglalása szerint - a 
telekadó esetében a helyben lakás, 
életvitelszerű ott lakás egyáltalán 
nem lehet mentességi vagy kedvez-
ményre jogosító szempont. Mind-
ezekre tekintettel a kedvezményekre 

vonatkozó rendelkezések hatályukat 
vesztették 2017. év január 1-jétől, így 
elestek az adózók az eddigi kedvez-
ményektől, ezért a kedvezményre 
korábban jogosultaknak új beval-
lást kell benyújtaniuk.

Egyes adótételek is módosí-
tásra kerültek 2017. január 1-i ha-
tállyal, amelyet követően Budajenő 
községben 2017-ben a következő 
adótételek lesznek hatályban adóne-
menként:
ÉPÍTMÉNYADÓ:

a) belterületi építmény 
I. övezet:      
b) belterületi építmény 
II. övezet: 
c) külterületi építmény
ca) lakás céljára 
szolgáló építmény:
- 60 m2 hasznos 
alapterületig:
- 60 m2 hasznos 
alapterület felett, 
megkezdett m2-ként:
cb) nem lakás céljára 
szolgáló építmény:

900,-Ft/m2

1.100,-Ft/m2

   

600,-Ft/m2

   
900,-Ft/m2

500,-Ft/m2

TELEKADÓ: 
a) belterület I. övezet:      
b) belterület II. övezet: 
c) külterületi övezet:     

120,-Ft/m2

140,-Ft/m2

50,-Ft/m2 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ: 
a) állandó jelleggel 
végzett iparűzési 
tevékenység esetén: 
b) ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenység 
esetén:

1,6 % 

5.000,-Ft/
naptári nap

A rendeletek szövegei egységes 
szerkezetbe foglalva megtalálhatóak 
az Önkormányzat honlapján (ÖN-
KORMÁNYZAT Rendeletek) vagy 
megtekinthetőek a Hivatalban.

Az Önkormányzat 2016-ban 35 
millió forintos közvilágítás fejlesztést 

hajtott végre a településen, amelynek 
keretében új területek kaptak meg-
világítást, egyes utcákban sűrítésre 
kerültek a lámpák, ill. modernebb, 
takarékosabb LED-es izzók kerültek 
beépítésre. Megpályáztattuk a köz-
világítás üzemeltetését is, amelynek 
következményeként váltás történt a 
szolgáltatóban. Hiba észlelése esetén 
az új szolgáltatót, a Gomvill Kft.-t 
közvetlenül megkeresheti a lakos-
ság a gomvillprojekt@t-online.
hu e-mail címen, illetve telefo-
non, 7:00-16:00 óra között, a +36 
49/312-197 számon.

Pár szó a Hivatalról. Budajenő, 
Remeteszőlős és Tök község önkor-
mányzatai 2013. január 1. napjával 
hozták létre a Budajenői Közös Önkor-
mányzati Hivatalt, budajenői székhely-
lyel. A Hivatal 2017. évi költségvetésé-
nek megtervezése érdekében éppen 
e hetekben vizsgáljuk felül a Hivatal 
működését és fenntartását. A Magyar 
Államkincstártól az állami támogatá-
sokról kapott mutatószámokból már 
tudjuk, hogy megint kevesebb támo-
gatással számolhatunk, mint a tavalyi 
évben, azonban az ellátandó feladatok 
nem csökkennek, inkább nőnek. Úgy 
érzem, hogy a nehézségek ellenére a 
budajenői polgárok és a Hivatal egyéb 
ügyfelei részére folyamatosan bizto-
sítani tudtuk és tudjuk a színvonalas 
ügyintézést, és munkánk a falu és kö-
zössége érdekeit szolgálták, és szol-
gálják. E szellemben kívánjuk végezni 
munkánkat a 2017. évben is.

dr. Kovács Dénes, jegyző
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Tisztelt Budajenői 
Lakosok!
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. NOVEMBER 11-I REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Nem képviselő bizottsági tag 
választása (Gazdasági  
és Fejlesztési Bizottságba)
Budajenő Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Lázár 
Miklós elhalálozása okán, megvá-
lasztotta a Gazdasági és Fejlesztési 
Bizottságba nem képviselő külső 
tagként Varga István Károly, 2093 
Budajenő, Kert u. 15. szám alat-
ti lakost. Egyben módosította a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
2.számú függelékét. 

Döntés Mária Rádió  
támogatásáról
A Mária Rádió 2015. évben 15 
darabból álló fém alapra festett 
stáció képsorozatot ajándékozott 
önkormányzatunk részére, figye-
lemmel Budajenő tagságára a 
Mária Út Közhasznú Egyesületben. 
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy bruttó 500 000,-Ft összegű 
támogatást nyújt a Mária Rádió 
Közhasznú Egyesület részére az ál-
taluk adományozott képekért.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. NOVEMBER 21-I REND-
KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Megbízás óvodai pályázathoz
Budajenő Község Önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be a Szé-
chenyi 2020 program keretében 
Magyarország Kormánya „Kis-
gyermeket nevelő szülők munka-
vállalási aktivitásának növelése” 
című VEKOP-6.1.1-15. kódszámú 
felhívásra. A pályázat ellenőrzé-
sében közreműködő szervezet 
hiánypótlásra hívta fel az önkor-
mányzatot. Tekintettel arra, hogy 
három, speciális szakértelmet 
igénylő alátámasztó tanulmány is 
szerepel a benyújtandó dokumen-
tumok között, ezért külső pályá-
zatíró megbízására volt szükség. 
A Képviselő-testület a pályázattal 
kapcsolatosan a következő dönté-
seket hozta:

-Az igényelt 400 000 000,-Ft 
támogatás megítélése esetén 

a projekt megvalósításához a 
2017-2018 évi költségvetési 
rendeleiben biztosítja a szük-
séges többlet költséget, mely 
az előzetes becsült számítások 
alapján 34 000 000,-Ft +áfa.

-A Képviselő-testület a pá-
lyázatot megalapozó doku-
mentumok elkészítésére, a 
hiánypótlási felhívás alapján 
benyújtandó dokumentáció 
összeállítására az Essenza Con-
sulting Kft-t bízta meg.

Döntés önkormányzati telek 
értékesítésekről
Az Önkormányzat tulajdoná-
ban álló 725 hrsz-ú, Budajenő, 
Patics u. 1. számú ingatlanra 
13 000 000,-Ft-os vételi szándék-
nyilatkozatot tett egy házaspár. 
Ez év januárjában már volt egy 
12 200 000,-Ft összegű vételi aján-
lat erre a telekre helyi lakostól, de 
végül nem valósult meg az ingat-
lan eladása. Budajenő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a tulajdonában 
lévő 1173 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű 
725 helyrajzi számú ingatlant érté-
kesíti nevezettek részére az vételi 
szándéknyilatkozatban megjelölt 
vételárért. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. NOVEMBER 24-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Helyi adórendeletek felülvizs-
gálata, módosítása
Az adórendeletek felülvizsgálata 
minden évben kötelező feladata 
az önkormányzatoknak. A 2017. 
január 1-től hatályos telekadó és 
építményadó változásáról a jegy-
zői tájékoztatóban olvashatnak. 
A helyi iparűzési adó mértéke to-
vábbra is változatlan marad (1,6%). 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a rendelet 
módosításokat elfogadta, azok a 
honlapunkon megtekinthetők.

Önkormányzati díjak 
felülvizsgálata
Az év során átléptük a 6 millió 
forint bevételi összeget, amelyre 

tekintettel – az áfa törvény ren-
delkezése alapján - az Önkor-
mányzatunk áfa körös lett. Kivételt 
képez az ingatlan (ingatlanrész) 
bérbeadása, haszonbérbeadása, 
amely továbbra is áfa mentes ma-
radt. Ugyanakkor áfa kötelesek 
lettek a temetkezési díjak, ezért a 
vonatkozó rendeletünk módosí-
tása vált szükségessé. A képvise-
lő-testület a rendelet módosítást 
elfogadta, mely szerint az eddigi 
nettó díjak mindegyike áfával nö-
velt, vagyis 27%-al magasabb lett.

Szerződésen alapuló díjak  
(bérleti díjak) felülvizsgálata
Az évenként szokásos felülvizs-
gálat mellett szükségessé vált a 
bérleti díjak megváltoztatása. Ezt 
a Magtár felújítása is indokolta. 
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkor-
mányzat létesítményeinek eseti 
használatáért, illetve eseti szol-
gáltatások igénybevételéért fize-
tendő díjak módosításáról dön-
tött, amelyek 2016. év december 
hó 1. napjától érvényesek. A díjak 
a holnapon és a hivatalban meg-
tekinthetők.

Az önkormányzat 2017. évi 
belső ellenőrzési tervének 
elfogadása
Minden évben kötelező feladata 
a Képviselő-testületnek a követ-
kező évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyása, a megelőző év dec-
ember 31-ig, amit a megbízott 
belső ellenőr hajt végre. A belső 
ellenőrrel egyeztetve a Közös Ön-
kormányzati Hivatalhoz tartozó 
önkormányzatok éves beszámo-
lójának alátámasztása, valamint a 
segélyezés folyamata, szabályo-
zása, az elszámolások meglété-
nek ellenőrzése indokolt. Buda-
jenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évre 
vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyta.

Önkormányzati telek  
értékesítések
A 2016. november 21-i rendkívüli 
nyílt ülésen hozott döntés elle-
nére az érintett telek (725hrsz-ú) 
értékesítés nem valósult meg. Ezt 
követően mindkét önkormányzati 
telekre (725 és a 734 hrsz-ú) ér-
kezett vételi szándéknyilatkozat, 
melyet a képviselő-testület meg-
tárgyalt és elfogadott. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a 
tulajdonában lévő 725 helyrajzi 

számú ingatlant 13 000 000,-Ft 
forint, valamint a 734 helyrajzi 
számú ingatlant 12 700 000,-Ft 
forint vételárért eladja a Császper 
Bt. részére. Egyben felhatalmaz-
ta a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. NOVEMBER 28-I  
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
A Képviselő-testület az éves ren-
des közmeghallgatását a sza-
bályszerű meghirdetést követő-
en a Hagyományőrzők Házában 
megtartotta, ahol jelen voltak a 
hivatal dolgozói, az óvoda ve-
zetője, a körzeti megbízott, a 
járási hivatalvezető, valamint 13 
fő a lakosság részéről. A köz-
meghallgatáson a polgármester 
tájékoztatást adott a 2016. év-
ben megvalósult legfontosabb 
fejlesztésekről, rendezvényekről, 
az önkormányzat gazdálkodásá-
ról, kitért a testvértelepülésekkel 
való jó együttműködésre. Továb-
bá beszámolt a jövő évre kitűzött 
fejlesztési célokról, ennek a leg-
fontosabb elemei: út- és járda-
építés, nyertes pályázat esetén 
az új óvoda építése, az iskola 
energetikai felújítása és a Magtár 
rekonstrukciójának folytatása. A 
lakosság részéről észrevételek 
hangzottak el többek között az 
Ady Endre utcában található régi 
kút felújítására, a köztemetőben 
lévő régi kereszt helyreállításá-
ra, a Petőfi utca vízelvezetésé-
re, a Fő utcai árkok tisztítására 
vonatkozóan. A polgármester a 
kérdésekre a választ megadta, 
2017-ben a lehetőségek függ-
vényében megoldást keresnek a 
problémák megszüntetésére.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. DECEMBER 15-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Döntés közvilágítás  
üzemeltetőjének kiválasztásáról
Az Önkormányzat 2016 évben 
nagyarányú közvilágítás korsze-
rűsítést és fejlesztést valósított 
meg. Ennek következtében alap-
vetően megváltoznak az üzemel-
tetés körülményei. A megújult 
környezetben a szolgáltatási 
színvonal emelése érdekében, a 
kettős üzemeltetési helyzet fel-
számolásának igényére figyelem-
mel indokolttá vált a üzemeltetési 
szerződés felmondása az ELMŰ-
vel. Ezért Budajenő Község Ön-
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kormányzat Képviselő-testülete 
új üzemeltetési szerződést kötött 
Budajenő község területén közvi-
lágítási berendezések aktív elemei 
üzemeltetésére, karbantartására, 
káreseti és üzemzavari helyreállí-
tására, valamint az önkormányzati 
tulajdonú közvilágítási berende-
zések passzív elemei karbantartá-
sára, káreseti és üzemzavari hely-
reállítására vonatkozó feladatok 
teljes körű ellátására az összes-
ségében legelőnyösebb ajánlatot 
adó Gomvill Kft-vel 2017.január 1. 
- 2018. december 31. időtartamra.

Döntés telekhatárrendezés 
tárgyában
Telekhatár-rendezési kérelem 
érkezett az önkormányzathoz a 
Szőlőhegyi út és Ady Endre utca 
találkozásánál található önkor-
mányzati és magánterületeket 
érintően. A jelenlegi használati 
állapot ingatlan-nyilvántartásba 
történő átvezetése nem lenne 
szerencsés településszerkezeti 
okokból. Ideális lenne, ha egyes 
területrészek cseréjével, határ-
rendezéssel megfelelő szélességű 
közterület alakulna, és a magán-
tulajdonosok is rendezett viszo-
nyokat alakíthatnának ki a saját 
területükön, A telekalakítás ren-
dezésére több megoldási változat 
készült, ezek közül a közterületi, 
útügyi szempontok figyelembe 
vételével a képviselő-testület a 
tulajdonosok és az önkormányzat 
számára legkedvezőbb rendezési 
tervet fogadta el.

A Képviselő-testület 2017. évi 
munkaterve
Az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata szerint a 
Képviselő-testület üléseit éves 
munkaterv szerint tartja. A mun-
katerv elkészítéséről a polgármes-
ter gondoskodik, elfogadásáról a 
polgármester javaslatára a tárgy-
év utolsó ülésnapján a képviselő-
testület egyszerű szótöbbséggel 
határoz. Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 

a 2017. évre vonatkozó Munkater-
vét megtárgyalta és elfogadta.

Budajenő Község 2017. évi 
rendezvényterve
Budajenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2017. évi 
rendezvénytervet az érintett szer-
vezetekkel való előzetes egyezte-
tések után megtárgyalta és elfo-
gadta. A rendezvények a 2017. évi 
falunaptárban is megtekinthetők.

Döntés a Duna-Vértes Köze  
Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társuláshoz való 
csatlakozási kérelemről
Budajenő Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy támogatja Esztergom 
Városának csatlakozását a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társuláshoz.

Lemondás elővásárlási jogról
Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint a Buda-
jenő 1188 helyrajzi számú zártkerti 
ingatlan tulajdonostársa, az Ön-
kormányzat elővásárlási jogával 
nem kíván élni, ezért az erről szóló 
lemondó nyilatkozatot jóváhagyta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. DECEMBER 15-I ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL
Támogatási szerződés  
módosítása
A Tiszta Formák Alapítvánnyal 
2016. februárjában kötött támoga-
tási szerződés módosítását indo-
kolta, hogy a Támogató oldalán a 
hivatkozott szerződés megkötése 
óta változtak a támogatási lehető-
ségek mind időben, mind összeg-
szerűség tekintetében. Ezért annak 
módosítása szükséges. Budajenő 
Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a 
támogatási szerződés módosítást 
elfogadja. Egyben felhatalmazta 
polgármestert a támogatási szer-
ződés módosításának aláírására.

Tájékoztató  
a 2017 évi 

kéményseprőipari 
sormunkáról

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Gazdasági Ellátó Központ igazgatójának tájékozta-

tása szerint a 2017. évi kéményseprőipari sormunkákra Bu-
dajenőn június 1. – július 30. közötti időtartamban kerül sor.

A tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy 
kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres 
időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékeny-
sége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés 
égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), 
tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, vala-
mint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítá-
sára, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat 
végzi el:

•	 az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti 
tisztítását;

•	 az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
•	 a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szük-

séges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe 
véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki be-
rendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;

•	 az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
•	 az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti 

tisztítását;
•	 a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizs-

gálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzé-
sét; valamint

•	 a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó 
műszaki követelmények tejesülését, valamint az érzé-
kelő működőképességét ellenőrzi.

 
Ezzel kapcsolatos további részletes információkról a 

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu  
honlapon tájékozódhatnak.
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Az ünnepi rendezvényt Reisner Ferenc 
nemzetiségi képviselő, a Német Nem-

zetiségi Önkormányzat nevében nyitotta 
meg, köszöntve Budai István polgármes-
tert, Harkai Gábor plébánost, a Hagyo-
mányőrző Dalkört, az Óvoda és az Iskola 
képviseletében megjelenő nevelőket és 
gyerekeket, valamint a Kövér Hattyúk Ze-
nekar tagjait. Feri fő gondolata: jó valaho-
vá tartozni, jó együtt lenni.

Budai István polgármester beszédét 
azzal kezdte, hogy ez a rendezvény már 

több, mint tíz éves hagyomány a telepü-
lésen. Elsősorban az ez évi kiemelkedő 
önkormányzati rendezvényeket emelte ki, 
a németek elűzetésének 70. évfordulóját, 
amin részt vett Soltész Miklós államtit-
kár, aki megemlékező, ünnepi beszédet 
tartott. Volt nyugdíjas találkozó, búcsú, 
borünnep. A testvértelepülésekkel külön-
leges alkalmakkor is találkoztunk, Gaidorf 
városrészei Eutendorf-Ottendorf 925. éves 
fordulóját tartotta, és a székely farsang 
10 évenkénti rendezvényét Gyergyóditró 

mondhatta magáénak. Együtt lehetünk 
még december 24-én a templom előtt a 
székely betlehem előadásán és december 
31-én az Öregtemplomnál az óévbúcsúz-
tatón. Minden jelenlévőnek és budajenői 
lakosnak békés, boldog Karácsonyt, Új 
Évet kívánt és a műsorhoz jó szórakozást.

Gábor atya Isten végtelen egyszerűsé-
gére hívta fel a figyelmünket. Mi emberek 
bonyolítjuk az életünket, a történelem 
viharai visznek tévútra bennünket. For-
duljunk Istenhez saját szavainkkal, egy 
gyermek mosolyában is felfedezhetjük 
Őt, megsejthetjük a minket szerető Is-
tent. A hátralévő három adventi hétre sok 
örömet, Istentől megáldott boldog Kará-
csonyt és újévet kívánt a résztvevőknek. 
Ezután meggyújtotta a koszorún lévő má-
sodik gyertyát.

A színpadra először a kedves kis óvo-

dások léptek, akik magyar és német da-
lokkal kísérve játszották el nekünk a bet-
lehemi történetet. Őket az iskolások egy 
csoportja követte, akik szépen csengő 
hangjukkal ugyancsak karácsonyi énekek-
kel szórakoztattak bennünket.  A másik 
iskolás csapat – a 6/b osztályosok – szín-
vonalas, Betlehemet idéző német nyelvű 
előadásukkal örvendeztettek meg minket. 
Végül mi, a Német Hagyományőrző Dal-
kör következtünk, akik magyar és német 

Második adventi gyertyagyújtás 
2016. december 4-én
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nyelven előadott műsorokkal arattunk 
sikert.

Az együttlétet a Kövér Hattyúk Zene-
kar világi dalokból összeállított nagy sike-
rű műsora zárta. 

Reisner Feri családias konferálása is 
jó hangulatot teremtett. Sokan voltunk 
a Tornacsarnokban igazolva Feri kezdő 
mondatait: jó itt lenni, jó együtt lenni, 
amit a szervezők finom szendvicsekkel, 
süteményekkel, üdítőkkel és borral tettek 
még kellemesebbé. 

Köszönjük a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és az előkészületekben részt 
vevők sok-sok munkáját!

Német Hagyományőrző Dalkör
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„A HELY, AHOL TE IS FELNŐTT LEHETSZ!”

MiniPolis

2016. november végén a 2. a osztály egy különleges világba látogatott, ahol egy 
délelőttre a felnőttek bőrébe bújva önfeledten játszhatott. Ebben az izgalmas in-

teraktív kiállításban bárki lehetett például postás, autószerelő, tűzoltó, fodrász, bolti 
eladó, bankár vagy bankot rabló, bemondó, de akár világsztár is. A gyerekek mérete-
ihez szabott, mini városban mindenki kipróbálhatta magát a különböző szerepekben. 
Közben játszva tanulhattak is a gyerekek, hiszen megtudhatták és kipróbálhatták mi a 
teendő tűz esetén, hova és hogyan kell gyűjteni szelektíven a szemetet, hogyan mű-
ködik egy pénztárgép, hogyan vásároljanak egyedül, hogyan működik egy fúrógép, 
hogyan ápoljuk a növényeket. Foglalkozhattak a takarékoskodás kérdéséve, a helyes 
közlekedéssel, de a közelgő karácsonyi ünnepekre gipszöntött ajándékot is festhettek. 
Nagyon kellemes és hasznos időtöltés volt az interaktív gyerekváros, így a programot 
jó szívvel ajánljuk mindenkinek!

Horváth Szilvia

A KÉT LOTTI 

 Színház-
látogatás

November 30-án, iskolánk 
negyedik osztályos tanu-

lói a Budaörsi Latinovits Szín-
házba tettek látogatást, ahol 
Erich Kästner: A két Lotti című 
regényének színpadi változatát 
nézték meg. Színvonalas, szó-
rakoztató, a gyerekek számára 
érthető, élvezhető előadás volt, 
sok dalbetéttel. Különleges él-
mény volt számukra, hogy sze-
mélyesen is találkozhattak a két 
főszereplő kislánnyal. 

Körber Andrea
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Látogatás 
a Terror Házában

November 22.-én hát-
borzongató időutazást 

tettek az Általános Iskola 
hetedik osztályos tanulói. Ju-
talmul a színvonalas október 
23-ai emlékműsorért a Buda-
jenői Iskoláért Alapítvány és 
az Önkormányzat finanszíro-
zásában látogatást tettek a 
Terror Háza Emlékmúzeum-
ba. A diákok többsége elő-
ször találkozott itt mindazzal 
a szörnyűséggel, amelyek a 
megemlékezésben szerepel-
tek, először élhették át azo-
kat a borzalmakat, melyekkel 
eddig csak papírlapon ta-
lálkoztak. A látogatás elérte 
célját, amiért a Múzeumot 
annak idején létrehozták: a 
borzalmak bemutatásával 
figyelmeztetni a fiatalokat 
arra, hová, milyen ember-
telenségekhez vezethet, ha 
nincsen a számukra oly ter-
mészetes szabadság.

7. osztály

„VÁLTS EGY CSOKIT MOSOLYRA!” 

Adománygyűjtés

A karácsony közeledtével nemcsak beszélni kell a sze-
retetről, hanem tettekkel is lehet mindezt bizonyítani.  

Erre a szegények, a hiányt szenvedők, a család szeretetét és 
védelmét nem ismerők segítése mindenki számára jó lehe-
tőség. A 2. a osztály élt ezzel a lehetőséggel és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács felhívása alapján, az Ágota Alapítvány 
és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató javára gyűjtött 
adományokat. A gyerekek nagy szeretettel és lelkesedéssel 
hozták az adományaikat, a játékokat, az édességet azért, 
hogy azoknak a gyerekeknek, akik állami gondoskodásban 
vagy gyermekotthonokban élnek örömet szerezhessenek ka-
rácsony alkalmából. Hiszen ahogy a mondás tatja: „Jobb adni, 
mint kapni!”

Horváth Szilvia

Advent Bécsben 
November 25-én, egy iskolai program keretében Bécsbe lá-

togattunk. Az első, amit megnéztünk, a Time Travel Vienna 
volt, ahol egy interaktív kiállításon vettünk részt. Az elején egy 
5D-s mozin keresztül mutatták meg nekünk Bécs városát a 
múltban. A Habsburg-ház uralkodóinak viaszbábjai mesélték el 
történetüket, mutatták be családfájukat. Az akkori művészetet 
és zenei világot is megismertük. Ezután elmentünk a Mariahilfer 
Straße-hoz, amely egy végtelenül hosszú bevásárlóutca. Ott 
kedvünkre vásárolgathattunk 6-8 fős csapatokban.

Majd ellátogattunk a Városháza (Rathaus) előtti parkba, ahol 
egy hatalmas, kivilágított adventi vásár (Christkindlmarkt) állt. A 
bódékban mindenfélét lehetett kapni: forralt puncsot, sült gesz-
tenyét, gyertyákat, karácsonyi díszeket, édességeket…

Nagyon élvezetes, és tanulságos utazás volt, izgalmas prog-
ramokkal. Remélem, jövőre is lesz rá lehetőségünk, hogy kiláto-
gassunk Bécsbe advent idején.

Orbán Janka 6. b osztály
Remélem, mindenki sok szép élménnyel és emlékkel tért 

haza Bécsből. Elárulom, hogy jövőre is lesz adventi kirándulás, 
de az még titok, hová. Köszönöm Papp Kati néninek, és Bogáti 
Bea néninek, hogy ők is elkísérték a diákokat erre a szép és em-
lékezetes napra.

Pappné Polacsek Orsolya, szervező tanár
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A 2016-os évet egy meg-
hitt betlehemes előadás 

megtekintésével zárta az is-
kola, melyet a második évfo-
lyam adott elő. 39 kisgyermek 
játszotta el Jézus születésé-
nek történetét. Hangulatos 
jelmezek, varázslatos díszlet, 
citerahang, és a gyermekek 
színvonalas játéka emelte az 
előadás fényét. A szülőktől és 
a kollégáktól nagyon sok elis-
merő szót, dicséretet kaptak 
a felkészítő tanárok (Horváth 
Szilvia és Krizsák Erzsébet), és 
az ügyes gyermeksereg. A sok 
munka meghozta gyümöl-
csét!

Krizsák Erzsébet

A hagyományokhoz híven a második évfolyam mellett a hatodikosok is közös előadással kö-
szöntötték karácsony ünnepét. A közel 40 kisdiák már hetekkel a nagy esemény előtt össze-

dugta fejét: olyan műsort akartak összeállítani, amely egyszerre rendhagyó, érdekes, ugyanakkor 
megható és szívet melengető. Némi tanakodás után született meg az ötlet, miszerint az együttes 
gondolkodás lett a kerettörténet, amelyet színdarabok, hangszeres előadás és csodaszép kará-
csonyi dalok töltöttek ki. Az osztályfőnökökre és felkészítő tanárokra (Gulácsiné Kozma Sarol-
ta, Koleszár Orsolya) hárult a további feladat: úgy alakítani a szereposztást, hogy mindenkinek 
jusson kisebb-nagyobb szerep, hiszen ha valamiből nem szeretne kimaradna senki, akkor ez a 
karácsonyi készülődés. A kezdetben döcögősen induló próbák fogaskerekei lassan beindultak 
és a végére már olajozottan forgott minden „alkatrész”. Így történt, hogy a 6.a osztályosok a 
Boldogság Kék Madarát kutatták-keresték a színpadon, míg a 6. b osztályosok Janikovszky Éva 
nyomán egy olyan érzésről meséltek, amely csak egy nagymama és unokája között alakulhat ki. 
Orbán Janka és Gaál Zsófia elhozták hangszereiket, egy igazán vidám dallal örvendeztetve meg a 
hallgatóságot. A műsor végén gyertyagyújtás és közös éneklés köszöntötte a legszentebb ünne-
pet, csodálatos volt hallani ennyi gyermek énekét. A produkciót a gyönyörű dekoráció és a precíz 
hangosítás tette teljessé. A számos dicséret közül talán azt érdemes kiemelni, amikor egy kedves 
szülő megjegyezte:„ Hihetetlen volt, hogy a közönség az előadás elejétől a végéig folyamatosan 
figyelt, egy pisszenés sem hallatszott. A végén azért bekapcsolódtak az éneklésbe….” 

Koleszár Orsolya

Karácsonyi műsor
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A kuruc kor  
világa  

visszatér

2016. november 09-én az egész isko-
la ellátogatott a Hagyományőrzők 

Házába. Itt Nagy Csaba tárogatóművész 
fogadott, aki háromnegyedórás előadást 
tartott a kuruc korról és az azelőtti évti-
zedekről. 

Először 1686-ról beszélt, amikor Buda 
magas várát visszafoglaltuk a töröktől, 
azután jöttek a dalok, „a Törökbársony 
süvegem, Hej, Rákóczi Bercsényi, Csínom 
Palkó” stb. Az utóbbiban említett „dali pár 
pisztolyom…”-ból az egyiket el is hozta 
és - egy ötödikes segítségével- el is ma-
gyarázta, hogyan is működik: Először a lő-
portölteteket helyezzük be a csőbe és az 
oldalpontokba. Ezután a golyót tesszük 
be a csőbe és egy papírból vagy rongy-
ból készült fojtással lenyomjuk. Mindezek 
előtt persze fel kellett húzni, hogy a ra-
vasz meghúzásával először az oldalpon-
tokban levő puskapor majd a csőben levő 
is felrobbanjon, és így a keletkező gázok 
kireptessék a golyót a csőből.

Az előadás alatt előkerült képekből 
nekem az utolsó tetszett a legjobban. A 
kassai dóm altemplomában levő három 
szarkofágot ábrázolta. A középső szar-
kofágban II. Rákóczi Ferenc és édesany-
ja Zrínyi Ilona, a szélső kettő Bercsényi 
Miklós és kuruc társaik hamvainak végső 
nyugvóhelye.

„Akárhányszor jártam itt, mindig azt 
tapasztaltam, hogy koszorúk és virág-
csokrok borítják a sírokat”- mondta az 
előadás végén a művész.

Fodor Ábel 6.o. tanuló

MIKULÁS AZ ISKOLÁBAN 

Képriport
Idén is a 8. osztályosok segítségével látogatott el 

iskolánkba a Mikulás.
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Márton nap 
az óvodában
„Szent Mártonnak ünnepén,
Égő lámpást viszek én, 
Világítson mindig minekünk, 
Ahol járunk, hova megyünk. ”

Minden évben nagy készülődéssel várjuk az óvodában a 
Márton napot. Lámpásokat készítünk, verseket, dalokat 

tanulunk, sütit sütünk. A nagycsoportosok műsorral készülnek a 
lámpás felvonulás napjára, meghívókat készítenek, az ablakokba 
kikerülnek az ünnepi díszek. Minden csoportban nagy a nyüzs-
gés, a kiscsoport felől szinte egész nap hangos gágogást lehet 
hallani, a mosdókban is a libás dalok a slágerek. Kis dobozokba 
kerültek szorgos kezű anyukák süteményei és a hagyományos 
marcipán libák is. Forró tea, sült tök, zsíros kenyér készült az ovi-
konyhán az asztalokra. Sötétedéskor meggyújtottuk a kis lámpá-
sokat és útra keltünk. Idén Márton napján esőben sétáltunk, ami 
a népi megfigyelések szerint hideg telet jelez: „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Az ovisok 
nagyon várják a havat, reméljük a hideggel az is megérkezik.

Vén Erika Micimackó csoportos óvodapedagógus

Karácsonyi vásár 
az óvoda előtt

December elején karácsonyi hangulat költözött az óvoda 
előtti sétányra. Két sátorban fért csak el az a sok min-

den, amit az óvó nénik, és a lelkesebb szülők készítettek 
az idei karácsonyi vásárra. A vásár első napján, sokan válo-
gattak a szebbnél szebb alkotások közül. Ebben az évben 
is mind a négy csoport készített vásárfiát. A Micimackók 
fenyőfa díszt, a Bambikák rénszarvasos csoki tartót, a Misi 
Mókusok báránykát, a Pillangók pedig festett kavicsot. 
Sokan sütöttek felajánlásként süteményt, így idén is lehe-
tett válogatni a finomságokból, amihez a gyerekek forró 
csokoládét, meleg teát, a felnőttek pedig forralt bort kor-
tyolhattak. Többen hosszasan jó hangulatban időztek itt, 
beszélgettek, hallgatták a karácsonyi zenét. Még a zord idő 
sem tántorította el az érdeklődőket. A vásár második nap-
ján az időjárás megmutatta, hogy már decembert írunk és 
süvöltő széllel megérkezett a fogcsikorgató hideg, mely a 
vásár fennállása óta első alkalommal kergetett be minket 
az óvoda falai közé. Ennek ellenére is szép számmal vol-
tak érdeklődők. Mi pedig bebizonyítottuk, hogy nincs az a 
zord szél, váratlan fordulat, ami vásárunk megtartását aka-
dályozni tudta volna.  

Az óvoda dolgozói
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Mikulás  
ünnepség 

az óvodában
December 6.-át minden gyerek ki-

törő örömmel és lelkesedéssel 
várja, reménykedve abban, hogy reg-
gel a Mikulás meglepetése ott lesz az 
ablakban. Az óvodásokhoz személye-
sen is ellátogatott a Mikulás. A cso-
portok versekkel, énekekkel készültek 
a fogadására. A csoportszobákat pi-
rosra festett Mikulás csizmák, vidám 
rajzok díszítették, az egész óvoda 
hangos volt az izgatott gyerekzsivaj-
tól. A Mikulás érkezése előtt, minden 
gyerek angyallá változva ült a székén 
és a megszeppent tekintetek az ajtót 
figyelték. A csengő hangjára megcsil-
lant az öröm a szemekben. Minden 
gyermek megígérte, hogy nagyon jó 
lesz a jövőben, miután meghallották, 
hogy a Mikulás manói minden csíny-
tevésükről beszámoltak neki egy le-
vélben. A közös csoportképeken, bol-
dog mosollyal az arcukon szorították 
kezükben a Mikulástól kapott, finom-
ságokat rejtő csomagot.

Vén Erika óvodapedagógus

Adventi mézesbábos  
a mezőgazdasági múzeumban

2016. december 9 – én a Pillangó és a Misi Mókus csoportos óvodások ellátogattak 
a Mezőgazdasági Múzeumba, ahol külön- külön múzeumpedagógiai foglalkozáson 

vettek részt. A foglalkozás során beszélgettek az adventi ünnepkör jeles napjairól. Éne-
keltek, verseltek, közben berendeztek egy kisebb betlehemet. Szóba kerültek a kará-
csony jelképei, szokásai, ünnepi étkezése. Ellátogattunk a méhészeti kiállításhoz, ahol 
a gyerekek megismerkedtek a méhek életével és a mézeskalácssütés régi eszközeivel. 
Zárásképpen, a foglalkoztató teremben mézeskalácsot sütöttünk. A nagyok után követ-
keztek a nagyközépsősök. Míg a Misi Mókusok részt vettek a szervezett foglalkoztatá-
son, addig a Pillangókkal ellátogattunk az interaktív nemzeti lókiállításra, ahol játékos 
módon ismerkedtünk meg a lóval. Megtudtuk, melyek a ló testtájai, hányféle színük le-
het, és azt is, hány részből áll pontosan a lábuk. Választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy 
mit eszik a ló, vagy miért kell őket patkolni. Kézbe vettük a lóápolás és az istállótakarítás 
szerszámait. A gyerekek egy lófantomon kipróbálhatták azt is, milyen érzés nyeregben 
ülni. Kellemes, jó hangulatú, izgalmakkal teli délelőtt részesei lehettünk.

Csík Fruzsina óvodapedagógus

DONÁSZY MAGDA:

Újesztendő
 
Éjfél tájban 
megérkezik 
újesztendő napja, 
pilinkélő 
hóhullásban, 
jégvirágos fagyban. 
Havas ágon lengő 
széllel bélelt kendő. 
Fenyőtoboz 
harangozza: 
Újesztendő eljő!

Luca napja
December 13-án, Luca napján már 

hosszú évek óta hagyomány, 
hogy a nagy-középső csoportos lá-
nyok fehér leplekbe öltözve, a fiúk 
kucsmába, tarisznyával elindulnak, 
hogy jókívánságaikkal végig járják a 
falu intézményeit. Vidám dalokkal, 
népi jóslatokkal kívánnak jó egészsé-
get, sok szalonnát, kolbászt télire, bő 
termést tavaszra.  A sok jóért cseré-
be kérik, hogy tarisznyájukat töltsék 
meg mindenféle finomsággal. Az 
óvodánkban is előadták műsorukat 
a csoportoknak, így reméljük a mi 
házunkra is Áldás száll az újeszten-
dőben!

Éhleiter Tünde óvodapedagógus
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KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 RENDŐR főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Karitász hírek

2016-ban új struktúrával szerveztük meg a munkánkat. Polgár-
mester úr engedélyével és segítségével a helyi nagy rendez-

vényeken adományt gyűjthettünk. A szokásoknak megfelelően 
Húsvétkor és Karácsony előtt a két élelmiszerboltban és három 
Karitász ponton vártuk a természetbeli, esetleg pénzbeli adomá-
nyokat. Kiss Ákos főszervezésében tartottuk meg a krumpli ebé-
det nagy sikerrel és jelentős bevétellel, amit ezúton is köszönünk 
minden kedves adományozónknak.

Az idén először csak a helyi gyerekeknek szerveztük meg a 
nyári karitász tábort a Hagyományőrzők Házában. Kézműves 
foglalkozások, sport versenyek, közös éneklések színesítették az 
együttlétet, amit a foci EB versenyei tettek izgalmasabbá.  A telki 

csapattal számháborúban mértük ösz-
sze erőinket az iskola kertjében.

Kont Krisztián adományaként kari-
tász engedmény kártyát készíthettünk 
és adhattuk a rászorulóknak. Ősszel is-
kolakezdési támogatással segítettünk, 
majd az Önkormányzattal közösen 
tűzifa akció keretében juthattak fához 
családjaink. Kórházba kerülő betege-
inket is tudtuk csekély pénzösszeggel 
támogatni. Az idei roráték után Gábor 
atya meghívására a Plébánián regge-
livel vártuk a korán kelőket, amiben 

más családokkal karöltve karitász tagok is segítettek. Karácsony 
előtt – mint Húsvétkor is – felkerestük a támogatottjainkat a te-
lepülés segítségével összeállított csomagokkal. Már második év 
decemberében gyűltünk össze, hogy az együttlét örömén túl a 
karácsonyi nagymise után apró süteménnyel kívánhassunk áldott 
Karácsonyt az egyházközség megjelent tagjainak.

Köszönjük egész évi támogatásukat és szívesen várjuk csatla-
kozásukat, további segítségüket.

Budajenői Karitászcsoport

S E G Í T Ü N K  S Z Ó V A L ,  T E T T E L ,  S Z E R E T E T T E L
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Büszkék lehetnek teljesítményükre a Bu-
dajenő Kempo Klub sportolói, hiszen 

remek eredményekkel búcsúztatták a 
2016-os esztendőt. Az év utolsó erőpró-
báján hat arany-, hat ezüst- és két bronz-
érem került jenei nyakakba. A december 
10-én rendezett I. Hegyvidék Kempo 
Kupán Katona Richárd és Lacza Ábel két 
kategóriában is felállhatott a dobogó leg-
felső fokára, míg Komlenecz Roland és 
Fülöp Márk is megnyert egy-egy verseny-
számot. Az Osvald-testvérek közül Hanna 
és László is gazdagodott ezüstéremmel, 
Kovács Ádám pedig bronz színű medáli-
ával. A csapatok versengésében a Budaje-
nő Kempo Klub az élmezőnyben végzett a 
megszerzett hatodik hellyel.

A fővárosi tornára mintegy százhúsz 
versenyző nevezett nem kevesebb, mint 
tizenkilenc csapat által. Formagyakorlat, 
gyo, semi kempo, submission, kempo 

kumite és full kempo szabályrendszerek-
ben, három tatamin zajlottak a bemutatók, 
illetve küzdelmek reggeltől estig. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével Amatto 
Zaharia, a Nemzetközi Kempo Szövetség 
román elnöke, aki ha már ellátogatott 
Magyarországra, versenyzői csapatot is 
hozott magával. Az IKF vezetője a torna 
ünnepélyes megnyitóján dandiplomákat 
adott át többek között a Budajenő Kempo 
Klub két mesterének, Németh Istvánnak 
(5. dan) és Lacza Ádám Illésnek (4. dan).

Toborzó
A Budajenői Német Hagyományőr-

ző Dalkör nevében hívjuk és várjuk 
mindazokat a hölgyeket és urakat, akik 
szeretnek énekelni és egy vidám közös-
séghez tartozni. Hetente egy alkalommal 
egy órán át próbálunk a Hagyományőr-
zők Házában. Fellépünk az önkormányzati 
rendezvényeken, valamint 2-3 alkalom-
mal más települések kórustalálkozóin, 
megemlékezésein. Örömmel énekelünk, 
őrizzük a hagyományokat, és reménye-
ink szerint tovább is adjuk a következő 
nemzedéknek. Jelentkezni lehet: Hargi-
tainé Bárczy Orsolya, 06/30-906-76-61, 
orsolya.barczy@indamail.hu. Hívunk, 
várunk, gyere közénk!

Német Hagyományőrző Dalkör

Tizennégy érmet szereztek a jenei 

kempósok Hegyvidéken

A BUDAJENŐ KEMPO 
KLUB EREDMÉNYEI:

Katona Richárd 1. hely semi kempo 
és full kempo, 4. hely submission
Fülöp Márk 1. hely semi kempo
Lacza Ábel Ádám 1. hely semi 
kempo és submission, 2. hely kempo 
kumite
ifj. Osvald László 2. hely semi 
kempo
Komlenecz Roland 1. hely kempo 
kumite, 2. hely semi kempo  
és submission
Kovács Dávid 3. hely full kempo  
és submission, 4. hely semi kempo
Osvald Hanna 2. hely, forma-
gyakorlat és semi kempo

MEGHÍVÓ
A Budajenő-Telki Székely Társulat

szeretettel meghívja a falu lakosságát

2017. FEBRUÁR 25-ÉN 
SZOMBATON

FARSANGI  
FELVONULÁSÁRA 

Program:
15 órától Maskarás vidám farsangi 

felvonulás indul, a Magtár előtti tértől, 
kiszebábu-égetés, téltemetés

Este 19 órától Farsangi Batyus Bál a 
Hagyományőrzők Házában

Jegyek ára:3000 Ft/fő
Jegyek elővételéről érdeklődni lehet:

Magyari Zoltánnál: 20/399-8616
György Attilánál: 20/938-0221
Szabó Attilánál: 20/944-2192

A zenét szolgáltatja: a gyergyóújfalusi  
Oláh Ferenc és zenekara



Eredményekben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánunk 

településünk minden lakójának!
Budajenő Község Önkormányzata

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN

 
2017. január 28-án, 
szombaton, 
kerül megrendezésre a

FALU 
DISZNÓTORA
a Hagyományőrzők Házában 
(Budajenő, Fő u. 18.)

A talpalávalót kora délutántól
Sándor Gábor vezetésével
a Töki Cigányzenekar biztosítja.

Közben 15:00 órától a jelenlévőket  
a Ringlein tánccsoport 
és a Kövér Hattyúk zenekar 
szórakoztatja.

A déli óráktól folyamatosan készülnek  
a disznótoros finomságok,  
amelyeket önköltségi áron értékesítünk.

Szeretettel várjuk községünk 
minden lakóját 

és az érdeklődőket!


