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Az elmúlt választási ciklusban Budajenő je-
lentőset lépett előre az épített környezet 

megújításában a település élhetőbbé tételé-
ben. Szinte minden épített örökségünk vala-
milyen szinten felújult. A Hagyományőrzők 
Házát a település úgymond belakta. A kultu-
rális egyesületek próbái, más civil szervezetek 
is rendszeresen itt tartották rendezvényeiket. 
A nyári iskolai és karitász táborok, valamint 
a művészeti rendezvények és táborok bázis 
helyszíne lett. A skót-bencés kastély is jelen-
tősen megújult az iskolai energetikai prog-
ram keretében. Elkezdődtek a két új tanterem 
kivitelezési munkálatai. Az új hatcsoportos 
óvoda kivitelezése utolsó fázisaiba lépett. A 
műemlék magtár a falu új ékessége lett a lát-
ványos tavas parkkal. A mindennapi haszná-
lat mellett a település nagy rendezvényeinek 
központjává vált. A megépült járdák és utak 
növelték az itt lakók komfortérzetétét. A ki-
sebb történeti értékek felújításai (kőkeresztek, 
stációk) színesítették a település arculatát. A 
falu fokozatosan egyre szebbé és vonzóbbá 
vált a helyiek és az idelátogatók számára. A 
külsőségeket tekintve 2019. október 13-án 
így léptünk át az új ötéves ciklusba. Több vá-
lasztáson megélt tapasztalatom, hogy a Bu-
dajenőn élők jelentős többségére jellemző, 
hogy mindent mérlegre téve megfontoltan 
hoz döntést. Ezúton szeretném megköszön-
ni mindazoknak a fáradságát, akik elmentek 
és szavazatukkal döntöttek, hogy az elkö-
vetkező öt évben kik vezessék a települést. 
Köszönöm Önöknek, hogy szavazataikkal 
döntő többségben támogatták csapatun-
kat, eddigi munkáinkat elismerve! Prog-
ramjainkra mindig jellemző volt az organikus 
egymásra épülés. A már elkezdett feladato-
kat folytatjuk. Az engedélyekkel rendelkező 
projekteket megvalósítjuk. A fejlesztéseknél 
támaszkodunk a falufejlesztés pályázati forrá-
saira. Az öt év alatt minden olyan lehetőséget 
kihasználunk, ami a település és az itt élők 
szempontjából fontos. Az elkezdett feladatok 
közül az új óvodai projekt befejezése kiemelt 
jelentőségű. Azon túl, hogy óvodásaink szín-
vonalasabb környezetbe kerülnek az iskola is 
profitál belőle. A posta átköltözésével az is-
kola új helyiségekhez jut. A két új tanterem 
megvalósulásával az oktatás körülményei 
lényegesen javulnak. Kisebb fejlesztésekkel 
komfortosabbá és biztonságosabbá tesszük 
a gyerekek sportolási lehetőségeit a külső te-
rek átalakításával. A régi óvoda helyén helyet 
kap a körzeti megbízott, a polgárőrség, a HÍD 
családsegítő szolgálat munkatársa és a posta. 
Ide tervezzük még helyezni a két csoportos 
bölcsődét, aminek a megvalósítására 2022-ig 
vagyunk kötelezve.

A falu program keretében elnyert pályá-
zati forrásból felújítjuk az orvosi rendelőt és 

a védőnői szolgálatot. Ugyancsak felújítjuk a 
temető ravatalozó előtti teret rácsatlakozva 
a külső úthálózatra és a temető belső gerinc 
útjára. A falumegújítási támogatásból tervez-
zük felújítani a Polgármesteri Hivatalt, külte-
rületi és belterületi utakat és a gondnokság 
megerősítését, eszközellátását. A meglévő 
tervek alapján megépítjük a Dombtetőre és 
a Szőlődomb I-re tervezett járdákat. Az öt év 
alatt felújítjuk a rosszabb állapotban lévő bel-
ső aszfalt utakat, járdákat. Felkutatjuk a rejtett 
értékeinket és azokat felújítjuk (kutak stb.). 
Folytatjuk a történeti értékű határkeresztek 
felújítását és a hiányzó stáció pótlását.

Továbbra is kiemelt hangsúlyt kívánunk 
fektetni a hagyományőrző kultúra ápolására, 
melyeket rendezvényeinken is propagálunk. 
Különös figyelmet fordítunk a helyi és me-
gyei értéktárban végzett tevékenységünkre, a 
hungarikumok ápolására. A könyvtár létrehozá-
sa kötelező feladata az önkormányzatoknak. Ezt 
a jövőben ki kell viteleznünk. A civil szervezete-
inket pályázat útján továbbra is támogatjuk.

A lakossággal való élő kapcsolat szá-
munkra kiemelten fontos. A fogadóórákon és 
ügyfélfogadási időben a hivatal, én és a kép-
viselők is rendelkezésre állunk. Információhoz 
juthatnak még a Kisbíró tájékoztató havi új-
ságból, a honlapról és a közösségi oldalon 
keresztül. A fontosabb ügyeket célszerű írás-
ban és személyesen kezdeményezni.

Az agglomerációban a Budapesti utak 
szűk befogadó képessége miatt a közleke-
dés rendkívül nehézkes. Ezen javítani csak az 
agglomerációs települések, Budapest köz-
lekedéséért felelős vezetése és a Kormány 
közös együttműködésével lehetséges közép 
és hosszútávon. A Zsámbéki-medencei tele-
pülések polgármesterei a Széll Kálmán téri 
helyközi megálló áldatlan helyzetének javítá-
sa érdekében közösen léptünk.

Budajenőn a víz- és csatornadíj igen magas. 
Ez abból adódik, hogy annak idején (2005) a 
szennyvíztelep felújítását a vállalkozó koncesz-
sziós szerződés keretében vitelezte ki, amit 
az árba beépítve törlesztett a település. Az 
adósság konszolidáció idején a koncessziós 
megállapodásokat nem lehetett a banki hite-
lekhez hasonlóan leírni. Azonban a koncesz-
sziós szerződéseket fel kellett mondani. Ez azt 
jelentette, hogy a hátralévő tartozást az önkor-
mányzatnak három év alatt ki kellett fizetni. Az 
új rendszerben a hatósági árakat az illetékes 
miniszternek körzetenként kellett volna egy-

ségesíteni. Ez öt éve nem történt meg. Miután 
az önkormányzat az elmúlt ciklusban kifizette 
a tartozását nem tartom korrektnek, hogy a 
lakossági árban a törlesztés miatti többlet költ-
ség továbbra is benne legyen. Ismételten kez-
deményezni fogom az illetékes szervek felé az 
ár felülvizsgálatát és csökkentését.

Az elkövetkezendő években ütemezve 
fokozatosan el kívánjuk végezni a patak és 
a felszíni vízelvezető árkok karbantartását. 
Amennyiben lesz pályázati lehetőség azt ki-
használjuk. 

A település belső rendezettségét nagyban 
befolyásolja az egyéni környezetünk rend-
betétele, amihez mindannyian hozzájárulha-
tunk. A környezetvédelem ott kezdődik, hogy 
saját környezetünket ápoljuk. Amennyiben 
kertünk, udvarunk és a házunk előtti részek 
rendben vannak, már sokat tettünk a zöld, 
rendezett Budajenőért.

A nagy fejlesztések megvalósítása mellett 
fontos, hogy rejtett értékeinket is feltárjuk és 
rendbe tegyük. Legyen az épített örökség vagy 
hagyományos és napjaink kulturális értékei. 

Rendezvényeink, amik lehetnek a hagyo-
mányápolás vagy az új idők igényeit hordoz-
zák magukban, mind összekötnek bennün-
ket, legyünk bármely generáció tagjai. A mai 
rohanó világban dolgozunk, építünk, de néha 
meg kell állnunk, hogy mélye lélegzetet ve-
gyünk és körülnézzünk, hogy megláthassuk, 
amit alkottunk és azokat is, akik körülvesznek 
bennünket.

A hivatal munkatársainak, a képviselők-
nek és nekem az a legfontosabb feladatunk, 
hogy Önökkel összefogva megvalósíthassuk 
azokat a célokat, amit kitűztünk magunk elé. 
Érezzük itt magunkat jól és Budajenőt szépít-
sük közösen.

Budai István, polgármester

A polgármester válaszol
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. OKTÓBER 21-I  
ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Október 21-én, a Hagyo-
mányőrzők Házában, ünne-
pélyes keretek között tartotta 
alakuló ülését. Dr. Györgydeák 
Zoltánné a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke a szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján rész-
letes tájékoztatást adott a vá-
lasztás eredményéről. A 2019. 
évi önkormányzati választás 
rendben lezajlott, rendkívüli 
esemény nem történt, kam-
pánycsend sértés bejelentése 
a bizottság felé nem érkezett. 
Megköszönte a választás le-
bonyolításában közreműkö-
dő Helyi Választási Iroda, a 
Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak és valamennyi mun-
katársának lelkiismeretes, pre-
cíz és fárasztó munkáját.

Elnök asszony előmondá-
sával először a megválasztott 
képviselő tagok, majd Budai 
István polgármester esküt tet-
tek.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK  
FELÜLVIZSGÁLATA

A Képviselő-testület az 
önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát felül-
vizsgálta, és úgy döntött, hogy 
azt az alakuló ülésen nem mó-
dosítja.

AZ ALPOLGÁRMESTER 
MEGVÁLASZTÁSA 
ÉS ESKÜTÉTELE

A Képviselő-testület a 
polgármester előterjeszté-
se alapján az alpolgármester 
választás titkos szavazásának 
lebonyolítását végző szava-
zatszámláló bizottság felállítá-
sáról döntött, és annak tagjai-
nak a következők képviselőket 
választotta meg: Csörgő Jó-
zsefné elnök, Püspök Emese 
tag és Török Tímea Katalin 
tag.

A Képviselő-testület egy-
hangúlag Kuli Lászlót válasz-
totta meg társadalmi megbí-
zatású alpolgármesternek. Az 
alpolgármester a polgármes-
ter előtt az esküt letette és a 
megbízólevelet átvette.

A POLGÁRMESTER
 ILLETMÉNYÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA

A Képviselő-testület a pol-
gármester illetményét, a Ma-
gyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény 71. §-a 
alapján az államtitkárnak a 
központi államigazgatási szer-
vekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletmé-
nyéből, illetménykiegészíté-
séből és vezetői illetménypót-
lékából álló illetményének 55 
%-os, valamint a jogszabály 
alapján járó pótlék összegé-
ben állapította meg.

AZ ALPOLGÁRMESTER  
TISZTELETDÍJÁNAK  
MEGÁLLAPÍTÁSA

A Képviselő-testület az al-
polgármester tiszteletdíját, a 
Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény 
80. § (2) bekezdése alapján, a 
társadalmi megbízatású pol-
gármester tiszteletdíjának 90 
%-ában állapította meg.

A KÉPVISELŐK, A BIZOTT-
SÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK, 
ILLETVE A BIZOTTSÁGI NEM 
KÉPVISELŐ TAGOK TISZTELET-
DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a települési képviselők és 
az önkormányzati bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról, és költ-
ségtérítéséről szóló 22/2014. 
(X. 22.) önkormányzati rende-
let módosítást egyhangúlag 
elfogadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. OKTÓBER 31-I  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

A BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK 
ÉS ELNÖKÉNEK 
MEGVÁLASZTÁSA, 
A NEM KÉPVISELŐ TAGOK 
ESKÜTÉTELE

A Képviselő-testület a pol-
gármester előterjesztése alap-
ján az szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott 
bizottságokba a következő 
elnököket és tagokat válasz-
totta meg:

HUMÁN ÉS ÜGYRENDI  
BIZOTTSÁG
Bartos Gyárfás elnök,
Kompp György képviselő tag,
Török Tímea képviselő tag,
Papp Keve Kadocsa  
nem képviselő tag,
Dr. Moré Katalin  
nem képviselő tag

GAZDASÁGI ÉS FEJLESZTÉSI 
BIZOTTSÁG
Kompp György elnök,
Püspök Emese képviselő tag,
Csörgő Józsefné képviselő tag,
Varga István Károly  
nem képviselő tag,
Bozzai Attila 
nem képviselő tag

A nem képviselő tagok az 
esküt letették, valamint az 
eskü okmányt aláírták.

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR 
BIZOTTSÁG SZERVEZETI 
ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA

A képviselő-testület a 
32/2018.(IV.26.) sz. határoza-
tával létrehozta a Települési 
Értéktár Bizottságot, amely-
ben nem állapított meg tiszte-
letdíjat az elnök részére. Mivel 
a tisztség legalább annyi fel-
adattal jár, mint a Humán és 
Ügyrendi, valamint a Fejlesz-
tési és Gazdasági Bizottságok 
elnökének munkájával, így in-
dokolt ugyanazon tiszteletdíj 
megállapítása az elnök számá-
ra. Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a Budajenő Települési 
Értéktár Bizottság szervezeti 
és működési szabályzatának 
módosítását elfogadta.

TELEKALAKÍTÁSI KÉRELEM 
ELBÍRÁLÁSA

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Budajenő bel-
terület 616/3 helyrajzi szá-
mú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanból a 622 helyrajzi 
számú földrészletekhez kap-
csolódó természetben zöldte-
rületként művelt ingatlanrész 
elidegenítését és telekhatár 
rendezését a helyi építési 
szabályzatban (szabályozási 
tervlapon) jelölt övezethatá-
rig. A Képviselő-testület fel-
hatalmazta a Polgármestert 
a telekhatár-rendezési eljárás 
során az Önkormányzat teljes 
körű képviseletére.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
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AZ ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYEI 2019
Budajenőn a 2019. október 13-án meg-
tartott helyi önkormányzati választás 
érvényes és eredményes volt.
Választópolgárok száma összesen: 1612 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 940 fő (58%)

A POLGÁRMESTER 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

Érvényes szavazólapok száma:  914 
Budai István  571 szavazatot,
Szatmáry László  343 szavazatot kapott.

001.sz. szavazókör
választópolgárok száma:  
848 fő
szavazóként megjelent:  
509 (60%)

002.sz. szavazókör
választópolgárok száma:  
764 fő
szavazóként megjelent:  
431 fő (56%)

Budai István 324 Budai 
István 247

Szatmáry László 166 Szatmáry 
László 177

A leadott érvényes szavazatok alapján 
Budajenő polgármestere: Budai István

A KÉPVISELŐ 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

Érvényes szavazólapok száma: 928

Jelölt neve   Kapott érvényes szavazat
1. Kuli László   529
2. Bartos Gyárfás  527
3. Csörgő Józsefné  507
4. Püspök Emese  498
5. Török Tímea Katalin 476
6. Kompp György  474
7. Papp Keve Kadocsa 400
8. Szatmáry László  399
9. Oláh István Zsolt  375
10. Taferner Zoltán  357

001.sz. szavazókör 002.sz. szavazókör
jelölt neve kapott 

érvényes 
szavazat

jelölt neve kapott 
érvényes 
szavazat

Bartos Gyárfás 311 Török Tímea 235
Kuli László 311 Kuli László 218
Püspök Emese 298 Bartos Gyárfás 216
Csörgő Józsefné 297 Csörgő Józsefné 210
Kompp György 266 Kompp György 208
Török Tímea 241 Püspök Emese 200
Papp Keve  
Kadocsa

213 Szatmáry László 197

Szatmáry László 202 Papp Keve Ka-
docsa

187

Oláh István 198 Taferner Zoltán 183
Taferner Zoltán 174 Oláh István 177

A megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:
1. Kuli László 
2. Bartos Gyárfás
3. Csörgő Józsefné
4. Püspök Emese 
5. Török Tímea Katalin
6. Kompp György

A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:  106 fő
Beérkezett, lezárt borítékok száma:  83 
Érvényes szavazólapok száma:  82

Jelölt neve   Kapott érvényes  
     szavazat

1. Herb József   70 
2. Pintér Sára   66 
3. Herb Józsefné   64 
4. Bognárné Kovács Katalin  58 
5. Lantai Gábor   56
6. Kun Imréné   56

A megválasztott települési nemzetiségi önkormányzat tagjai:
1. Herb József
2. Pintér Sára
3. Herb Józsefné 
4. Bognárné Kovács Katalin 
5. Lantai Gábor 

A PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE

001.számú szavazókör
Érvényes szavazólapok száma: 492
lista szavazat
MOMENTUM MOZGALOM 133
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 262

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 14
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 34
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 49

002.számú szavazókör
Érvényes szavazólapok száma: 418
lista szavazat
MOMENTUM MOZGALOM 127
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 201

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 11
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 20
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 59
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Az idei évben is megemlékeztünk Bu-
dajenőn az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. A rendez-
vény a himnuszt követően Budai István 
polgármester ünnepi beszédével kez-
dődött, melyben kihangsúlyozta, hogy 
„Valóban, milyen jó – nekünk, késői 
magyaroknak-, hogy az alázat és nem a 
megalázottság fiaiként egyenes gerinc-
cel, büszkén emlékezhetünk 1956 hő-
seire! Hiszen nekünk megadatott, hogy 
büszkén és félelem nélkül mondhatjuk 
ki: mi, magyarok, 1956. október 23-án 
a szabadságunkért vonultunk az utcára, 
és a frissen visszaszerzett szabadság volt 
az, aminek védelmében fegyvert ragad-
tunk. Ma már büszkén és félelem nélkül 
mondhatjuk ki: a megszálló idegen szov-
jet hadsereggel és csatlósaikkal szemben 
az életüket feláldozni is kész „pesti srá-
cok” valódi hősök voltak, akik előtt fejet 
hajtani az utódok kötelessége.” Beszédé-
ben kitért arra, hogy 60 éve„1959. nov-
emberében egy New York-i parkban hal-
va találták Bang-Jensen dán diplomatát. 
Bár az FBI öngyilkosságot állapított meg, 
a jobb halántékon talált, lőtt sebet aligha 

okozhatta magának az egyébként bal-
kezes diplomata. Mi történhetett valójá-
ban? Kinek állhatott az útjában a „dán” 
ahogy a magyar 56-osok nevezték Bang-

Jensent? És főleg: mi volt a bűne, ami-
ért meg kellett halnia? Tudjuk, hogy az 
ENSZ bizottságot hozott létre az 1956-
os magyar események kivizsgálására. 

Nemzeti ünnepünk 
- október 23.
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Bang-Jensen ennek az úgynevezett Ötös 
Bizottságnak volt titkára. Budapest 56-os 
katonai parancsnoka, a Nemzetőrséget 
talpra állító, majd emigrációba kénysze-
rülő Király Béla úgy jellemezte őt, hogy ő 
volt a magyar ügy „mozgató ereje, admi-
nisztrátora, lelke” az ENSZ-ben,”… az első 
perctől kezdve ezt az ügyet úgy tekintet-
te, mintha a saját hazáját  érte volna az 
agresszió”-írta róla.” Záró mondatként 
kihangsúlyozta, hogy „ha a hősöket nem 
feledjük, mindig lesznek újak!” 

A Képviselő-testület a nemzeti ünnep 
alkalmából posztumusz Budajenőért ki-
tűntetést adományozott az évtizedes 
önzetlen kántori tevékenységének el-
ismeréseként Halbauer Lőrinc részére, 
aki sajnos időközben elhunyt. A díjat az 
ünnepi beszédet követően a polgármes-
ter adta át Halbauer Lőrinc özvegyének, 
aki meghatódva köszönte meg azt. A 
kitüntetés átadását idén a Budajenői Ál-
talános Iskola 7/b.  osztályos tanulóinak 

műsora követte, amely a korábbi évekhez 
hasonlóan rendkívül színvonalas volt.  A 
műsor végén a jelenlévők hosszú taps-
sal köszönték meg az előadást. Köszön-
jük a diákok és felkészítő tanáruk Bagáti 
Beatrix osztályfőnök munkáját, valamint 
Péter László tanár úrnak a műsorhoz 
tartozó díszlet elkészítését. Az előadás 
végét a szózat eléneklése zárta le. Az 
ünnepi műsor után a megemlékezés az 
Emlékparban folytatódott, ahol az Ön-
kormányzat, a Budajenői Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Budajenői Általá-
nos Iskola, a Budajenői Óvoda, valamint a 
civil szervezetek (Budajenő-Telki Székely 
Társulat, Pro Budajenő Egyesület, vala-
mint a Budajenői Nőklub) képviselői a 
hagyományoknak megfelelően elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit. A megem-
lékezés a koszorúzást követően a Szent 
Péter és Szent Pál templomban Harkai 
Gábor atya ünnepi szentmiséjével zárult.

Radics Margit

Meghívó
 

ADVENT 
2. vasárnapján 

tartandó 
közös gyertya

gyújtásra
Szeretettel hívjuk  
és várjuk Önöket

2019. december 8-án, 
vasárnap, 15:00 órakor 

az Általános Iskola 
Tornatermébe.

Köszöntőt mond  
Budai István polgármester, 

az adventi koszorút 
Gábor atya áldja meg. 

FELLÉPNEK:
Budajenői Óvoda  
nagycsoportosai

Általános Iskola tanulói
Budajenői Német 

Hagyományőrző Dalkör
Bajor Bőrnadrágos Banda 

– Tarján

Ünnepeljünk együtt!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Budajenői Közös

 Önkormányzati Hivatalban 

 a TÉLI IGAZGATÁSI 
SZÜNET 

Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 3/2019. (IV.29.) 
önkormányzati rendelete alapján 

2019. december 23. napjától - 
2020. január 3. napjáig tart.

(Az első ügyfélfogadási nap
 2020. január 6., hétfő)

Az érintett időszakban, a munkanapokon,  
a Hivatal ügyeletet tart, amely az iratok átvételét, 

továbbá az anyakönyv-vezetési feladatkörbe 
tartozó sürgős ügyek intézését jelenti.

Budajenő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete 

2019. november 25-én, 
hétfőn, 1800 órától 

a Hagyományőrzők Házában 

KÖZMEGHALLGATÁST 

tart.
Minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

Budai István polgármester

 

és a BUDAJENŐI 
ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 
szervezésében 

 
 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 

december 5. 
7:00-20:00 között 

Helyszín: 
Patak utcai parkoló 

HŰTŐSZEKRÉNY CSAK MOTORRAL 

MEGHÍVÓ
I M P R E S Z U M

KISBÍRÓ – BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

T Á J É K O Z T A T Ó  L A P J A

Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata,  

2092 Budajenő, Fő utca 1-3., 

 tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 

  • Felelős kiadó: Budai István polgármester 

 • Felelős szerkesztő: Kakuk Kornélia 

  • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, 

tel.: 06(30)6308-597 • Fotók: Bognár István, 

Bozzai Attila, Csík Fruzsina, Király Eszter, Kuthy 

Csilla, Papp Katalin, Pappné Polacsek Orsolya, 

Vén Erika • ISSN szám: 2061-8905 

 • Nyomdai munkák: PalettaPress Kft 

. • Megjelenik 750 példányban 

 • A kiadó a hirdetések tartalmáért  

nem vállal felelősséget.
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Állatkerti séta
Október 1-jén a 7. a osztálynak különleges élményben 

volt része, amikor ellátogatott a Fővárosi Állatkertbe. Egy 
szakember vezetésével Dél – Amerika különleges és jellegze-
tes állataival ismerkedtünk meg. Megtudtuk, hogy olyan élő-
lények alakultak itt ki, amilyenek sehol másutt a világon nem 
éltek, mint például a vendégízületesek. A vízidisznó a Föld 
legnagyobb testű rágcsálója, testhossza az egy métert is el-
érheti. A vörös bőgőmajom hangja kilométerekre elhallat-
szott. Az akár két méteresre is megnövő sörényes hangyász 
folyton a kerítés mellett sétált föl-alá. Sokféle érdekes állatot 
figyeltünk meg: nagy mara, nandu, tapír, tatu, tukán stb. 
Megható élmény volt látni, ahogyan együtt eszik az elefánt 
mama és fia. A legizgalmasabb pillanat az volt, amikor egy 
anakonda éppen ebédjét (egy nyulat) fogyasztotta el ki-
akasztott állkapoccsal. Tevéket is etettünk és simogattunk, 
nagyon puha és selymes szőrük van. Csodás nap volt!

7. a osztály tanulói

A magyar 
Népi Játék Napja 

OKTÓBER 9.

Iskolánkban ezen a szép őszi délutáni napon az alsó ta-
gozatos napközis csoportokkal megtartottuk ezt a na-

pot! Célunk, mint ahogy a kezdeményező (Balatoni Kata) is 
megfogalmazta, a játék öröme a személyiség fejlődéséért, 
a közösségi élményért és a nemzeti kultúránkért. Foglalko-
zásainkon voltak eszközös játékok: Mackó, mackó ugorjál, 

Nemzetes kidobós, Elvesztettem zsebkendőmet, Ugróis-
kola. Fogócskák: Sánta róka, Héja-héja, Fekete-fehér, Páros 
szökellő. Mozgásos játékok: Szarkatánc, Kacsintós. Néptánc 
pedagógusként is mondhatom, hogy legfőbb célom, minél 
több közös játékban vegyek részt a gyerekekkel, és ez szá-
mukra is, számomra is maradandó élmény, öröm legyen!

„Az énekes népi játék a szabad ég alatt ősidők óta a gyer-
mek életének legfőbb öröme.” (Kodály Zoltán)

Dalosné Kovács Györgyi
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GaildorfBudajenő 
cserekapcsolat 

 2019. OKTÓBER

Idén immáron 5. alkalommal látogattunk el testvértele-
pülésünkre, Gaildorfba. A hosszúra sikerült buszút végén 

fáradtan érkeztünk a befogadó családokhoz. Szerdán, Zim-
mermann polgármester üdvözlete után első kirándulásunk 
Stuttgartba vezetett, ahol a régi kastélyban egy múzeumi 
vezetést hallgathattunk végig a rómaiakról. Következett 
utána az elmaradhatatlan vásárlás, városnézés. Csütörtökön 
Wackershofen-be, az ottani skanzenbe látogattunk, és egy 
vezetés során bepillantást nyerhettünk a régi falusi életbe, 
az akkori gyerekkorba. Ebédre egy helyi specialitást kóstol-
hattunk meg. Szerencsére az idő is jobban kedvezett nekünk, 

így nagyon kellemes napot töltöt-
tünk együtt. A pénteki napon, mia-
latt a partnerek iskolában voltak, a 
Gaildorfban található kastélyt láto-
gattuk meg a gyerekekkel, a csodá-
latos termeken át, egészen a kínzó-
kamráig, ami a legérdekesebb része 
volt a vezetésünknek. A kastély tör-
ténelmi múltja minden diákot le-
nyűgözött. Az érdekes tárlatvezetés 
után megnéztük a régi városfal ma-
radványait, majd visszasétáltunk az 
iskolához. A hétvégét a magyar gye-
rekek a német családokkal töltötték. 
Mindenki változatos programokon 
vehetett részt. Volt, aki vidámpark-
ban járt, állatkertbe látogatott el 
vagy családi szülinapi ünnepségen 
vett részt. Hétfőn csodás, napsüté-
ses időnk volt. Ezen a napon egy iz-
galmas vadasparkba látogattunk el 
Bad Margentheimba. A vadasparkot 

egy állatgondozó vezetésével jártuk körbe, minden állatnál 
volt látványetetés és persze sokat megtudtunk a vadaspark 
állatairól is. A legérdekesebb szerintem a keselyűk etetése 
volt, az óriás testű madarak közvetlenül a fejünk felett repül-
tek ide-oda. Ebéd után visszaindultunk az iskolába, ahol a 
szokásokhoz híven, a német és a magyar gyerekek egy rövid 
kis műsorral búcsúztak egymástól és emlékeztek vissza közö-
sen az együtt töltött egy hét izgalmaira. A búcsúesten részt 
vett Gaildorf polgármestere is, és ismételten megköszönte 
a cserekapcsolat szervezőinek, résztvevőinek munkáját és 
további támogatásáról biztosította a programot. Szerintem 
mind a 12 magyar diák sok izgalmas élménnyel, emlékkel és 
nem utolsósorban gyarapodott német nyelvtudással indult 
haza Magyarországra. Bízunk benne, hogy jövőre hasonló, 
vagy ennél nagyobb létszámú; kalandra, tudásra, élményekre 
szomjas diákkal indulhatunk el Testvértelepülésünkre.

Szeretnénk megköszönni Budai István polgármesternek, 
hogy támogatásával idén is megvalósulhatott ez a páratlan 
nyelvtanulási lehetőség.

Pappné Polacsek Orsolya és Burjánné Heinisch Diána szervező tanárok
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Őszi kirándulás

Egy napsütéses októberi szombat délelőtt a 2.b osztály ta-
nulói családjaikkal és tanítóikkal együtt elindultak, hogy 

közösen felfedezzék a Csergezán kilátót. Györgyi néni, aki a 
kirándulást szervezte, végig vezette az erdőn a kis csapatot, 
és közben sokat mesélt a gyerekeknek az erdei élővilágról. 
Együtt fedeztük fel a vaddisznónyomokat, alvóhelyüket, és 

még egy kis őzikét is láttunk mellettünk elszökellni. Az An-
na-laki pihenőhelynél megpihentünk, a gyerekek falatoztak 
kicsit, majd tovább folytattuk utunkat, és együtt megmász-
tuk a katicák lepte kilátót. Jobbkor nem is jöhettünk volna, 
csodás volt a kilátás az ezerszínű erdővel borított dombos 
vidékre. Visszafelé újra megálltunk az Anna-Laknál, ahol 
mindenki elővette az elemózsiáját és együtt megebédel-
tünk. Finom házikenyerek, házi kolbászok, szalonna, házi 
sütemények kerültek az asztalra. Az út végére mindenki el-
fáradt, de sok élménnyel, sok-sok őszi levéllel és őszi ter-
méssel gazdagodtunk.                                            Koncsos Dóra

Brass cirkusz
Október 21-én hétfőn iskolánk első és második osztályos ta-

nulói ellátogattak a MÜPA-ba, ahol részesei lehettek egy 
zenés cirkuszi produkciónak.  Mindez a Brass in the Five és Mé-
hes Csaba mozgásművész előadásában valósult meg. A rézfú-
vós hangszerek előadói a cirkusz világában gyakran szereplő 
bűvész, állatidomár, illúzionista, kötéltáncos, bohóc, táncos 
vagy éppen ló, tigris bőrébe bújva zenéltek, melyet a humo-
ros előadásmód tett még élvezetesebbé. Méhes Csaba a pan-
tomim nyelvén humorral és játékossággal fokozta az élményt, 
kellemes kikapcsolódást biztosítva kicsik és nagyok számára.

Horváth Szilvia

GRUND
Hogy mi volt a grund?  „Egy darabka föld…ti nem is 

tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. Ez a kis 
darab terméketlen, hepehupás pesti föld, ez a két ház 
közé szorított kis rónaság… ami az ő gyereklelkükben a 
végtelenséget, a szabadságot jelentette.” Az 5. b osztály 
már olyan szerencsés, hogy 2019 októberében nem csak 
elolvasta és feldolgozta Molnár Ferenc híres regényét, 
hanem kíváncsian bejárta azokat a budapesti helyszí-
neket, ahol hőseink iskolába jártak, ahonnan a fiúk a git-
tet gyűjtötték, vagy ahol Nemecsek lakott. Játszhattunk a 
mai grundon, valamint azt a füvészkerti medencét is láttuk, 
amelyben a „közlegénynek” el kellett bújnia. Köszönjük a 8. 
és Lőrinc bá’ részvételét!

HDV
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2019. október25-26. az  
5. b közösségépítő hétvégi 
programján meglátogatta 
az Öreg Tölgyet, este piz-
zázott és „vérfagyasztóan 
ijesztő” bújócskát rende-
zett, megnézte a Hobbit-fil-
met, színezett, társasozott,  
de legfőképp: BENT ALUDT 
AZ OSZTÁLYÁBAN!!!
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Séta a láp felett

Az idei Állatok világnapján egy különlegesen egyedülálló 
helyszínre látogattunk el a Pillangó és a Micimackó cso-

porttal. A tatai Fényes tanösvény tiszta vizű aktív karsztforrá-
sainál sétálva az éger faóriások között páratlan természeti je-
lenségeket testközelből figyelhettük meg. A lápvidék páratlan 
növény és állatvilágát számos információs tábla segít felfedezni. 
2015-ben épült 1350 méter hosszú cölöpsétányon természete-
sen az foglalkoztatta legjobban a gyerekeket, hogyan építették 
a vízbe a pallókat, melyre a választ szintén a kihelyezett táblák 
fényképei adták meg. Minden családnak ajánljuk a sétát a láp 
felett, látogassanak el a tanösvényre, és garantáltan egy mese-
beli világba csöppenhetnek.

Beretvás Barbara Pillangó csoportos óvodapedagógus
Az állatok világnapja

Minden évben, október 4-én ünnepeljük az Állatok Világ-
napját. Ez a nap Assisi Szent Ferenc halálának napja. A 

rendalapító Szent Ferenc az állatok védőszentje, aki a legenda 
szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett 
is velük. Az Állatok Világnapját 1931-ben Olaszországban hív-
ták életre, s 1991 óta ünnepeljük hazánkban is. A kezdeménye-
zés célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése volt. 
Mára minden állat védelmének fontosságáról szól ez a nap. Az 
Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá 
teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják min-
dennapjainkat, és nem utolsó sorban fontos szerepük van a ter-
mészet körforgásában. Ezen a napon óvodánkban is minden az 
állatokról szólt. Könyveket nézegettünk, képeket csoportosítot-
tunk, állatos társasjátékokkal játszottunk, állatfarmot hoztunk 
létre. A nagyobbak játékos feladatokon keresztül gyakorolhat-
ták az állatok jellemzőit, hangját, mozgását. Nem maradhattak 
el az állatos színezők és a plüss állatok a babaszobákban sem. 
Természetesen mi, óvodapedagógusok sem maradhattunk ki a 
mókából. Előadtuk a gyerekeknek a „Szállást kérő róka” című 
magyar népmesét, a gyerekek legnagyobb örömére.

Bernáth Mihályné, óvodapedagógus
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Az ősz csodái
Óvodánkban a hagyományőrzés, a népszokások feleleve-

nítése és a környezet tevékeny megszerettetése szoro-
san összekapcsolódik. Ősszel a kisebbek megismerkednek 
az óvoda szűkebb, illetve tágabb környezetével, miközben 
a nagyobbak már messzebbre merészkednek. Mindeközben 
gyönyörködünk az őszi táj szépségében, beleszippantunk 
a friss őszi levegőbe, zörgetjük lábunk alatt a csodálatos 
színekben pompázó faleveleket, megízleljük az ősz termé-
nyeit. Igyekszünk minél közelebb kerülni a természethez. 
Megismertetni, megszerettetni azt. Óvodánkban ezekben a 
hetekben minden az őszről, az őszi terményekről szól. Diót 
verünk és persze „tökölünk”. Dió, valamint „Tök jó hetünk” 
keretében a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek e 

két nagyon fontos terményünkkel. Diós hetünkön nem csak 
verseltek és énekeltek erről a csemegéről a gyerekek, hanem 
egy táncházat követően diót vertek, diós finomságot készí-
tettek és nem utolsó sorban játszottak, muzsikáltak, barká-
csoltak is vele. „Tök jó hetünk” is tartogatott meglepetéseket 
a gyerekek számára. Paxián Mária néni tökföldjén megnéz-
hették, milyen is az a növény, amelyből később minden cso-
portban töklámpások, tökös csemegék készültek.  A szülők 
segítségének köszönhetően megismerkedhettek számtalan 
fajtájával, azok felhasználási módjaival.  Tökhetünket a Lóca 
együttes fergeteges, őszi koncertje zárta. A projekthetek az 
óvoda konyhájának együttműködésével váltak teljessé. Eze-
ken a heteken igyekeztek az adott gyümölcsből, zöldségből 
minél több finomságot készíteni a gyerekeknek. Elmondhat-
juk, hogy nem csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is jól 
éreztük magunkat az eltelt hetekben. 

Bernáth Mihályné, óvodapedagógus
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Márton-napi 
lámpás felvonulás

Óvodánk egyik legnagyobb ünnepe, ami mára már faluszintű 
rendezvénnyé nőtte ki magát, a Márton-napi lámpás felvo-

nulás. Az óvodás gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően 
megismerkednek Márton lovag legendájával. A nagyobbak dra-
matikus játék segítségével ismertetik meg a kisebbekkel, a lovag 
koldussal tett jócselekedetét. Az óvodai tevékenységek során arra 
is fény derül, hogy hogyan kötődik Márton napjához a liba. (Szent 
Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen, 
de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét.) Ezt felelevenítve éne-
kelnek a gyerekek libás énekeket, játszanak libákról szóló körjáté-
kokat az ünnepre hangolódás során. A kézműves tevékenységeink 
során elkészült gyerekmunkák a faliújságokra kikerülve teszik han-
gulatossá az épületet. Az ünnepre készülődés fontos mozzanata a 
lámpások elkészítése. 

Az óvodapedagógusok évről-évre igyekeznek új technikákkal, 
különleges alapanyagok felhasználásával, a gyerekekkel közösen 
elkészíteni a lámpásokat. Mindeközben magyar és német „lám-
pás” dalokkal ismertetik meg az óvodásokat. Minden gyermeknek 
és felnőttnek az ünnep tetőpontját jelenti a hosszú előkészüle-
teket igénylő lámpás felvonulás. Sötétedést követően, a község 
utcáin apró csillagokként végig vonulni mindenkinek maradandó 
élményt jelent. A felvonulást minden évben nagycsoportosaink 
műsora követi, amit az idei évben először a Magtár épületében 
adtak elő. A felújított épület méltó helyszíne lett a gyerekek elő-
adásának. A délutánt a felvonulás résztvevőinek megvendégelése 
zárta, akik káposztás slambuc, libazsíros kenyér és sütemény közül 
választhattak, amit forralt borral, teával öblíthettek le. Köszönöm 
szépen az Önkormányzat, a Szülők és Segítők együttműködését, 
a rendezvényünk sikeres lebonyolításához nyújtott támogatását.                                    

 Benka Krisztina, óvodavezető
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Szeretettel hívunk meg Mindenkit a 

2019. december 5-én és 6-án megrendezésre kerülő 

hagyományos óvodai karácsonyi vásárunkra. 

 

Korábbi évekhez hasonlóan gyermekeink és a szülők, óvónénik által készített, 
felajánlott ajándékok és kézműves termékek közül választhatja ki mindenki a 
számára kedvesebbet, szebbet, amit szeretteinek kíván ajándékozni.  

A vásár bevételét szokás szerint az óvodások javára kívánjuk fordítani. 

Ezeken a hangulatos december eleji estéken meleg itallal és süteményekkel várjuk 
a látogatókat.  

 

Kérjük, aki szeretne a vásárra ajándékot, adományt felajánlani az jelezze 
részünkre az ovoda@budajeno.hu e- mail címen 

 

Minden segítséget és felajánlást örömmel és köszönettel fogadunk!  

 
 

Óvodás gyermekeink nevében köszönettel: Budajenői Óvoda 
 

Meghívó
 

sok szeretettel meghívja 
aTársulat gyermek csoportja

a falu lakosságát
2019.december 14-én 

szombaton este 19 órai kezdettel 
a Hagyományőrzők Házában tartandó 

karácsonyi műsorára

Címe: 
Forog az esztendő kereke

A Belépés Ingyenes!

utána süti, tea, zsíros kenyér, forralt bor, karácsonyi vásár

Teadélután
a Karitásszal

Szeretettel hívjuk 
és várjuk Önöket

2019. november 30-án, 
szombaton 15:00 órától

a Plébánia közösségi termébe, 
ahol megismerkedhet 

a Karitászcsoport 
tevékenységével, segítőivel, 
programjaival finom falatok, 

tea, kávé és kellemes 
beszélgetés keretében, 

meglepetés vendégekkel!
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Derűs Őszi Napocskák 
Hagyományőrző Tábor

A nyári tábor népszerűségén felbuzdulva ősszel is meg-
rendezésre került a Derűs Őszi Napocskák Hagyomány-

őrző Tábor. Hiszen nemcsak a nyár tölt fel mindenkit vidám 
napsugaraival, az ősz is gyönyörű színes pompájával alkotás-
ra sarkall. A program az őszi szünet első felében, október 28-
30-a között zajlott, ezúttal is a Hagyományőrzők Házában, a 
Budajenői Önkormányzat támogatásával. A lelkes szervezők 
az ősz hangulatát idéző ötletekkel várták a részvevő gyer-
mekeket. Közösen készítettünk falevél-szőttest, amelyhez 
egy falubeli séta alkalmával a gyermekek maguk gyűjtötték 
az „alapanyagot”. A jó termés számára esőt szándékoztunk 
hívogatni, magokkal töltött, szegekkel megrakott díszes eső-
botokkal imitálva annak hangját. Végül üveglámpásokat búj-

tattunk nemezbundába - örömmel láttuk őket visszaköszön-
ni az ovis szülők, testvérek kezeiben a Márton napi lámpás 
felvonuláson. A tárgyakat mindenki a saját fantáziája szerint 
díszítette, így váltak azok egyedi alkotásokká. A gyermekek 
szinte megfeledkezve a külvilágról, elmélyedve készítették 
saját kis műveiket, mindeközben persze remekül fejlődik 
kézügyességük, kreativitásuk - ugyanakkor koncentrációjuk 
és kitartásuk is. A kézműves programokat vidám népi közös-
ségi játékok, mesék és szabadidő tarkították. Nagyon örül-
tünk nemcsak a gyermekek, hanem a szülők csodálatának 
is, amint lenyűgözték őket a gyermekeik remekművei. Tábo-
rainkkal hagyományt szeretnénk teremteni, ennek fényében 
tavaszra is készülünk kézműves meglepetésekkel. 
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Ebcímet védett Lacza Ábel

Négy éremmel zárta a portugáliai 
kempo Európa-bajnokságot Lac-

za Ábel, a Budajenő Kempo Klub kettős 
igazolású sportolója. A három egyéni el-
sőség mellé egy második helyezés is ösz-
szejött a Hegyvidéken szintén versenyző 
harcművésznek. A 16-18 évesek -65 kg-os 
súlycsoportjában indult kempóka minden 
riválisát felülmúlta knock down, illetve full 
és semi kempóban (utóbbiban címvédés-
sel), a második pozíciót pedig submission 
versenyszámban érte el. Ábel ezzel ha-
zánk legeredményesebb fiú versenyző-
je lett. „Úgy érzem, elégedett lehetek a 
három első és egy második helyezéssel, 
hiszen semiben sikerült újra nyernem a 
tavalyi bukaresti Eb után, knock down ka-
tegóriában pedig most először indultam 
és elsőre Európa-bajnok lettem.” - érté-
kelt Ábel az eredményhirdetés után. 

Ami a válogatott teljesítményét illeti, 
minimális panaszra sem lehet ok, hiszen 
huszonöt érmet gyűjtve harmadik lett 
Magyarország a nemzetek rangsorában.
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SZERETETTEL HÍVJUK A FALU LAKOSSÁGÁT 

A BUDAJENŐI  FALUKARÁCSONYRA ÉS A SZÉKELY 

BETLEHEMES ELŐADÁSRA  

2019. december 24-én 16.00 órai kezdettel 
A SZT. PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM ELŐTTI TÉRRE. 

FORRALT BORRAL, TEÁVAL ÉS SÜLT 

GESZTENYÉVEL VÁRJUK AZ ÜNNEPLŐKET! 
Önkormányzat, Egyházközség, Betlehemes társulat 

2019. december 31-én 23.30 órától 
a Budajenői Szent Mihály öregtemplomnál. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Önkormányzat, Egyházközség, Kápolna Védalap 

BÉKÉS, BOLDOG 
     KARÁCSONYI

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

          KÖZSÉGÜNK

    MINDEN LAKÓJÁNAK!
            
              
                                    Budajenő Község 
                                    Önkormányzata


