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Minden év eleje a mérlegkészítési 
időszaka. Ilyenkor válik világosság 

konkrét objektív adatok alapján mit ér-
tünk el az elmúlt esztendőben. Különö-
sen érvényes ez a választási ciklus utolsó 
esztendőjére. Az elmúlt 2018-as év már 
visszafogottabb volt az előző évekhez 
képest. Világossá vált, hogy 2019-re az 
iparűzési- és a gépjármű adóink bevé-
telei szignifikánsan csökkenni fognak. 
Ezért minél nagyobb tartalékot kívántunk 
képezni a 2019-ben induló óvodaépítési 
projekt önrészének megteremtéséhez. Az 
új óvoda építése 2019. január 3-án el-
kezdődött és várható befejezése 2019. 
december 11-e. A falu központban az új 
óvoda megépítésével véglegessé válik a 
falufejlesztési programunk által elképzelt 
végleges arculat. Úgy gondolom ezzel a 
projekttel egy több, mint egy évtizedes 
fejlesztési elképzelés utolsó és legjelen-
tősebb eleme valósul meg, ami hosszabb 
időre biztosítja az örömteli demográfiai 
növekedés eredményeként kialakult óvo-
dai helyhiány pótlását. A másik kiemelt 
programunk a műemlék Magtár 2015 
óta folyó több ütemű fejlesztése a befeje-
zéséhez közeleg. Gyakorlatilag 2018-ban 
elkészült a magtár kibővített parkjában a 
Tavas par. Már csak a makett tutaj (Ulmi 
skatulya) megépítése van hátra, ami feb-
ruár végéig elkészül a tó vizének az után-
pótlására szolgáló fúrt kúttal párhuzamo-
san. A magtár 3. és 4. szintjén elkészült a 
Kárpát-medencei zarándok és kegyhelyek 
állandó kiállítása. Csupán néhány látoga-
tóbarát kiegészítő kellékek hiányoznak, 
melyek legkésőbb február közepéig el-
készülnek. A projektet támogató Minisz-
terelnökség Egyházi és Nemzetiségi Ál-
lamtitkárságával együttműködve március 
második vagy április első felében tervez-
zük a teljes komplex fejlesztési végleges 
ünnepi átadását. 

Van néhány aktuális kérdés amire az 
év kezdetén reagálni szeretnék. A telepü-
lésünk egyes részein, különösen a Petőfi 
Sándor utca és a Sport utca közötti szaka-
szon az ott lakók igényeit kielégítő for-
galmi rend kialakítása, a keskeny, szűk 
utcában szinte lehetetlen. Az Ady Endre 
út egyes szakaszai, a József Attila utca, 
Óvoda-köz, Szőlő-köz és a Sport utca 
egymásba is torkoló utcácskái a forgalom 
szabályozó szakembereknek feladják a 
leckét. A kialakult forgalmi rendhez nem 
lehet úgy hozzányúlni, hogy egy másik te-
rület ne szenvedne csorbát. Nagyon sokat 
segítene a helyzeten, ha a tulajdonosok 
ezekben az utcácskákban autóik számára 
tartós tárolásra a telkükön belül alakíta-

nának ki parkolási lehetőséget. Forgalom 
lassító akadályokkal nem lehet korlátlanul 
teletűzdelni a települést. Minden esetre a 
Petőfi utcaiak beadványára elkészíttetünk 
egy forgalmi rend elemzést, hogy van-e 
lehetőség javítani a körülményeken.

A másik több évtizedes probléma te-
lepülésünk mélyebb pontjain a mobil in-
ternetes hálózat minőségi, használható 
lefedettsége. Ez különösen az utóbbi idő-
ben vált megint kritikus problémává. A fa-
lunak erre a kevésbé lefedett szakaszaira 
több fiatal család költözött be lakóházat 
vásárolva vagy szülőktől, nagyszülőktől 
örökölve. Vállalkozásaik számára szin-
te nélkülözhetetlen a stabil, megbízha-
tó internetes kapcsolat. Újra napirendre 
vesszük a kérdést 2019-ben. Felvettük a 
kapcsolatot minden érintett szolgálta-
tóval. Úgy gondolom a közel két évtized 
alatt változhatott a technológia és keres-
hetünk olyan megoldást, ami által kisebb 
érdeksérelemmel megoldhatóvá válik a 
probléma.

Budajenő az elmúlt másfél évtizedben 
sokat lépett elő a település épített örök-
ségének megóvásában. Aki akkor már itt 
élt tudja érzékelni a különbséget. A fa-
lunak a jelenlegi állapota teszi vonzóvá 
Budajenőt az ide költöző fiatal családok 
számára. A település belső szerkezeti 
képe ideális. A közigazgatási terület közel 
fele erdő, a többi rész fele-fele arányban 

lakó belterület és szántó, valamint szőlő 
terület. A lakosok száma az elmúlt 25 év-
ben kevéssel több, mint duplájára nőtt. 
Úgy gondolom ez az agglomerációban 
visszafogott demográfiai növekedések 
közé számít. Minőségi előrelépést jelent, 
hogy jelentős a fiatal népesség aránya. Ezt 
azért írtam le, hogy a nemrég beköltözők 
is lássák, nem Budajenő az a település, aki 
a közlekedés nehézségeihez aránytalanul 
hozzájárult. A ciklus utolsó évének és a 
következő választási ciklusnak kiemelten 
fontos feladata lesz a település működő-
képességének a jelen szinten tartása vagy 
akár még növelése is. Itt a Zsámbéki-me-
dencében, így Budajenőn sem szeretnénk 
olyan beruházásokat megvalósítani, ami a 
település jelenlegi szerkezetét eltorzítaná. 
Ezért tartjuk magunkat ahhoz a már 2006-
ban elfogadott elképzeléshez, hogy itt za-
jos és a környezetre ártalmas fejlesztést 
nem valósítunk meg. Azonban fontosnak 
tartjuk a turisztikai jellegű fejleszté-
seket és a szolgáltatást korszerűsítő 
beruházásokat, amelyek a településünk 
számára stabil többlet forrásokat biztosí-
tanak. Azok a települések, akik az állami, 
feladatalapú támogatáshoz teljes egé-
szében hozzájutnak, olyan alacsony adó-
erő-képességgel rendelkeznek, ami csak 
az elemi működéshez elegendőek. Úgy 
gondolom, olyan bevételi-kiadási arányt 
célszerű kialakítani, ami egy örökölt ha-

A polgármester 
válaszol
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. NOVEMBER 22-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATA
Az adórendeletek felülvizsgálata minden év-
ben kötelező feladata az önkormányzatok-
nak. A telekadó és építményadó, valamint a 
helyi iparűzési adó tekintetében a képvise-
lő-testület módosítást nem javasolt. Viszont 
egy új adó, az idegenforgalmi adó került be-
vezetésre, amelynek mértéke személyenként 
és vendégéjszakánként 250,-Ft. Budajenő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2019. január 1-jétől hatályos rendeletet el-
fogadta, azt a honlapunkon megtekinthetik.

VAGYONRENDELET MÓDOSÍTÁSA
A vagyonrendeletünket két adásvételi ügylet 
(Pátyi utcai saroktelek, Patak utcai új keres-
kedelmi terület) miatt szükséges volt mó-
dosítani. Budajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a rendelet módosítást 
elfogadta.

BESZÁMOLÓ A TEMETŐ 2017. ÉVI  
ÜZEMELTETÉSÉRŐL, TEMETKEZÉSI  
DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a temető fenntartásáról és 
üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadta. 
A temetkezési díjak felülvizsgálata során mi-
nimális áremelést javasolt a testület, így a 
hűtőhasználat 3 000,-Ft/nap és a temetőben 
munkát végző vállalkozók által fizetendő díj 
szintén 3 000,-Ft/nap összeg lett. A teme-
tőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
önkormányzati rendelet módosítást a Képvi-
selő-testület elfogadta.

TELEFONÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁS  
LÉTESÍTÉSE
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy megvizsgálja a 
feltételeit annak, hogy miként lehet a község 
területén a mobil szolgáltatás minőségét 
javítani. Egyben a Testület felkérte a Pol-
gármestert, hogy vegye föl a kapcsolatot a 
mobil szolgáltatókkal és kérjen be megoldási 
javaslatokat azoktól.

DÖNTÉS BUDAJENŐ KÖNYVKIADÁSÁRÓL
Településünk 820 éves, ennek okán idősze-
rű lenne egy a település értékeit bemutató 
turisztikai célú, új kiadványt megjelentetni a 
településről, hiszen az elmúlt évtizedekben 
jelentősen megváltozott a falu arculata. Bu-
dajenő Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy Budajenőről 
szóló könyvet ad ki. A kiadvány kivitelezésé-
vel az Agroinform Kft-t (1149 Budapest, An-
gol u. 34.), a szerkesztéssel Szilágyi Károlyt 
bízza meg. 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 
FELÜLVIZSGÁLATA
A helyi esélyegyenlőségi, első 5 éves progra-
munk december 18-án lejárt, így új program 
kidolgozása vált szükségessé. Ezért Budajenő 
Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy a 2013-2018 időszak-
ra elfogadott helyi esélyegyenlőségi prog-
ramját (továbbiakban HEP) változtatás nélkül 
hatályban tarja az új HEP elfogadásáig, de 
legkésőbb 2019. január 31-ig.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018.  
NOVEMBER 22-I ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ  
MEGÁLLAPÍTÁSA
Az ún. „terasz” ügy lezárult, mivel a terasz 
2018. szeptember 30-val lebontásra került. 
A Képviselő-testület határozatában az eddig 
nem érvényesített időszakra közterület hasz-
nálati díjat állapított meg. A használati díj az 
utolsó időszakra a Kúria és a Bíróság állás-
foglalásai, valamint a helyi rendelet alapján 
lett megállapítva.
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gyományokat ápoló, korszerű település 
lakóinak igényeit biztosítja. Ezért támo-
gatjuk a falu két bejáratánál kisebb mé-
retű szolgáltató egységek kialakítását. A 
Gyárfás kifőzdével és a tüzéppel szemben 
egy nemzeti dohánybolt és az Agrovíz 
Kft. telephelyének kialakítását. A Perbál 
irányában lévő körforgalom melletti terü-
leten pedig regionális vízmű szolgáltató 
iroda és telep megvalósítását. Budajenő 
számos épített örökséggel rendelkezik. 
Ilyenek a Skót-bencés kastély, a műem-
lék Magtár és a környezete, az Árpádko-
ri Szent Mihály templom a stációkkal, a 
Szent Péter és Szent Pál katolikus temp-
lom, az öregtemető és a Papi sírkert. Az 
elmúlt években azért fektettünk nagy 
hangsúlyt az épített örökségeink felújítá-
sára, hogy Budajenőnek turisztikai szem-
pontból is súlya legyen a térségben. Ezért 
támogattuk már 2006-ban annak a szállo-
da komplexumnak a megvalósítását, ami 

a közelmúltban Grapehill apartman Sport 
Hotelként került a köztudatba. Első meg-
látásra nagynak tűnik, de ahová megépül, 
teljes harmóniában lesz a természettel, 
megfelel minden állami és helyi építészeti 
normának. A turisztikához nem csak lát-
nivalók, de szállások, étkezési és kikap-
csolódási szolgáltatások is kellenek, amit 
természetesen a helyiek is használhatnak. 
Az országban számos kisebb település 
van, akik a turisztikából élnek. Csak kettő 
a példa kedvéért. Visegrád 1300 fő körüli 
lélekszámú és a szállodai kapacitása, szin-
te azonos a kisváros lakosságszámával. 
Bükfürdő az osztrák határ mellett hason-
ló. Ha valaki ezeken a településeken nor-
mál napokban jár, nem érzi sem a gyalo-
gos, sem a gépjármű túlzsúfoltságot. Ez 
nyilván a falunapokon és a fesztiválokon 
előfordul, mint szinte minden települé-
sen és nálunk is. Azok a felvetések telje-
sen életszerűtlenek, hogy mindig minden 

hely foglalt legyen és az ott pihenők min-
dig egy irányba induljanak el, mérhetetlen 
dugót okozva. Budajenő eddig és ezután 
sem azon települések közé fog tartozni, 
amely a nehézkes közlekedést arányta-
lanul nehezebbé teszi. Nem mi vagyunk 
a reggeli, esetenként nagyobb, nehezen 
elviselhető közlekedési helyzet fő okozói. 
Ez a probléma nem a mi szintünkön ke-
zelhető. Ezt a problémát komplex módon 
lehet csak magasabb szintű úthálózatok-
kal és más korszerű forgalmi, technikai 
megoldásokkal kezelni. 

Végezetül nekünk nagyon fontos a te-
lepülés rendezettsége és a lakosok köz-
érzete. Ezen beruházások megvalósulása 
hozzájárulhat a lakosok terheinek csök-
kentéséhez és számos helyi munkahely 
megteremtéséhez, továbbá a település 
stabil működéséhez. 

Budai István polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2018. NOVEMBER 26-I 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
A Képviselő-testület az éves rendes köz-
meghallgatását a szabályszerű meghirde-
tést követően a Hagyományőrzők Házában 
megtartotta, ahol jelen voltak a hivatal és az 
óvoda dolgozói, az iskolaigazgató, a falu-
gondnok, valamint 24 fő a lakosság részéről. 
A közmeghallgatáson a polgármester tájé-
koztatást adott a 2018. évben megvalósult 
legfontosabb fejlesztésekről, pályázatokról, 
(az iskolaépület energetikai felújításáról, 
a magtár projektről, a Magtár utcai járda 
megépítéséről, az óvoda projektről) a kép-
viselő-testület és a bizottságok munkájáról, 
bemutatta és értékelte az egyes szakterüle-
teken dolgozókat és azok feladatait. Kitért a 
civil szervezetek és a hagyományőrző egye-
sületek jelenlétére, fontosságukra, valamint 
a Közös Hivatal működésére is. Részlete-
sen beszámolt a mindennapjainkat érintő 
kérdésekről, problémákról, így a Grapehill 
sporthotel beruházásról, a mobiltelefon lefe-
dettségről. A megjelent lakosok kérdéseket 
tettek fel, többnyire a sporthotel építésével 
kapcsolatosan és annak kihatásaival a tele-
pülésünket illetően, továbbá a térerő prob-
lémájáról, a buszközlekedéséről, a Budajenői 
hírlevéllel és a Kisbíróval kapcsolatosan. A 
polgármester a kérdésekre a választ megad-
ta, 2019-ben a lehetőségek függvényében 
megoldást keresnek a felvetett kérdésekre. A 
közmeghallgatás hivatalos, részletes jegyző-
könyve a honlapon és a hivatalban megte-
kinthető.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018.  
DECEMBER 3-I RENDKÍVÜLI  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  
MÓDOSÍTÁSA
Az állami főépítész a dokumentumok át-
tanulmányozása után megküldte a tele-
pülésrendezési eszközzel kapcsolatos záró 
szakmai véleményét a településrendezési 
eszközök elfogadásához. Az abban foglal-
tak alapján kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánította a körforgalom melletti területet. 
A különleges beépítésre nem szánt terület 
új, Kb-V jelöléssel, vízgazdálkodási terület 
fejezettel egészült ki. Budajenő Község Ön-
kormányzat képviselő-testülete Budajenő 
község Településszerkezeti Tervének módo-
sítását elfogadta. Egyben módosította Bu-
dajenő Község Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendeletét.

DÖNTÉS A GONDNOKSÁG  
ÁTKÖLTÖZTETÉSÉRŐL
Az óvoda építkezése miatt szükségessé vált 
a gondnokság áthelyezése olyan helyre, ahol 
a munkájukkal járó zaj nem zavarja a szom-
szédokat és önkormányzati tulajdonban van. 
Erre kizárólag a szennyvíz melletti terület 
alkalmas. Ott elhelyezhető egy lakó- és egy 
raktárkonténer is. Ennek céljából a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja 
a gondokság elhelyezése és a feladatik ellá-
táshoz szükséges eszközök tárolására alkal-
mas lakó- és raktárkonténereket, amelyeket 
az önkormányzati tulajdonú 06/2 helyrajzi 
számú, kivett üzemi besorolású ingatlanán 
elhelyez. 

CSÓNAK MEGRENDELÉSE
Budajenő Község Önkormányzata úgy dön-
tött, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó 
Gyermelyi Kertépítő Kft-t (2821 Gyermely, 
Tatai út 20.) bízza meg az ulmi skatulya 
csónakmakett építésével, ami a Magtár mel-
letti tavat és annak környezetét szépíti. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018.  
DECEMBER 20-I NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
TÁRGYALÁS BUDAJENŐ MOBILTELEFON 
LEFEDETTSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL
A Telekom képviselője a meghívásunknak 
váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott ele-
get tenni, ezért a napirend a következő tes-
tületi ülésen kerül megtárgyalásra. Budajenő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy addig is írásban megke-
resi a Telekom hálózat és üzemeltetési veze-
tőjét Budajenő mobiltelefon lefedettségének 
javítása céljából. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BELSŐ 
ELLENŐRZÉSI TERVE
Minden évben kötelező feladata a Képviselő-
testületnek a következő évi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása, a megelőző év december 
31-ig, amit a megbízott belső ellenőr hajt 
végre. A belső ellenőrrel egyeztetve a Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkor-
mányzatok éves beszámolójának alátámasz-
tása, valamint az információs és kommuniká-
ciós rendszereinek felmérése indokolt 2019. 
évben. Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évre vonatko-
zó éves belső ellenőrzési tervet jóváhagy-
ta. Egyben döntött a Képviselő-testülete a 
2019-2023. évre vonatkozó stratégiai belső 
ellenőrzési tervről is. 

TÁJÉKOZTATÓ A BÖT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Budajenő Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a BÖT tevékenységéről szóló 
polgármesteri beszámolót, ami a közterület-
felügyelet, a családsegítő szolgálta és hivatal, 
a tömegközlekedés, az egészségügyi szol-
gáltatás, a regionális turisztikai lehetőségek 
terén végzett tevékenységekre terjedt ki. A 
képviselő-testület a beszámolót elfogadta. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI  
MUNKATERVE
Az Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzata szerint a Képviselő-testü-
let üléseit éves munkaterv szerint tartja. A 
munkaterv elkészítéséről a polgármester 
gondoskodik, elfogadásáról a polgármes-
ter javaslatára a tárgyév utolsó ülésnapján a 
képviselő-testület egyszerű többséggel ha-
tároz. Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó 
Munkatervét megtárgyalta és elfogadta.

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA-
TÁNAK, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNY-
ZATÁNAK ÉS CIVIL SZERVEZETEINEK  
2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
Budajenő Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2019. évi rendezvénytervet az 
érintett szervezetekkel való előzetes egyez-
tetések után megtárgyalta és elfogadta. A 
rendezvények a 2019. évi falunaptárban és 
a település honlapjának eseménynaptárában 
is megtekinthetők.

I M P R E S Z U M K i s b í r ó  –  B u d a j e n ő  Ö n k o r m á n y z a t á n a k 
T Á J É K O Z T A T Ó  L A P J A

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: Balczó Kornélia 
  • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 06(30)6308-597 

 • Fotók: Bernáth István, Kuthy Csilla, 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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Gyertyagyújtás 2018.

Idén december 9-én rendezte meg a ha-
gyományos adventi összejövetelt a Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat.
Az együttlétet Budai István polgármes-

ter nyitotta meg, aki köszöntötte Soltész 
Miklós államtitkárt, Gábor atyát, a megje-
lent vendégeket, a műsorban résztvevő-
ket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy már 
több mint tíz éve kerül sor erre a fontos 
közösségépítő együttlétre. Az alkalmat 
felhasználva felsorolta a Német Nemzeti-

ségi Önkormányzat ez évi rendezvényeit. 
Beszámolt a Települési Önkormányzat 
által szervezett közösségi alkalmakról a 
faluban, és a testvér településeken való 
ünnepségeken való részvételről is. Ad-
vent az öröm, a boldogság, a várakozás 
időszaka. Jézus eljövetele az egyének és 
a közösségek életében is fontos. A jelen-
lévőknek Boldog, Örömteli Karácsonyt és 
eredményekben gazdag, békés, boldog 
Új Esztendőt kívánt.

Soltész Miklós államtitkár beszédét az-
zal kezdte, hogy egy új reklámban már a 
stressz mentes karácsonyi készülődésre is 
ajánlanak vitamint. Forszírozzák a vásár-
lást, a sok pénz költését abban a hitben, 
hogy az mindent megold. Adventben az 
Úr Jézus születését várjuk, fontos, hogy a 
lelkünkben szülessen meg. Azok a közös-
ségek maradnak meg, amelyek megőr-
zik a hagyományaikat. Azt kívánta, hogy 
őrizzük meg az elődeink szokásait, a ke-

reszteket, a 2000 éves Krisztusi tanítást, 
szeressük egymást, s akkor nem lesz szük-
ségünk a reklámban ajánlott vitaminokra.

Az előadást a Betlehemi történet be-
mutatásával az óvodások kezdték a zsú-
folt tornateremben. Kedves, aranyos mű-
sorukkal nagy örömet szereztek. Őket a 2. 
osztályosok követték, akik Zólyomi Beáta 
felkészítésével a Csillagpucolók című né-
met jelenetet adták elő, amiből kiderült, 
hogy jobb adni, mint kapni. Nagy tapssal 
jutalmazták őket a nézők.

Gábor atya Szent Pál leveléből idé-
zett: „Könyörgök azért, hogy szeretetben 
gyarapodjatok!” Egy csángó mesét osz-
tott meg velünk: Szűz Mária szülei, Anna 
és Joachim gyermekért könyörögtek, de 
kívánságuk sokáig nem teljesült. Ezért 
elváltak egymástól, de később az élet ösz-
szehozta őket újra és Szűz Mária megszü-

letett. A Nap, aki figyelte sorsukat az újra-
találkozáskor elfelejtett hazamenni, mert 
Annát és Joachimot csodálta. Ha egy-
másra tudunk figyelni, Isten örömét leli 
bennünk – zárta gondolatait Gábor atya, 
majd meggyújtotta a második gyertyát és 
közös imára hívta a jelenlévőket.

A kórusok közül először a Budaje-
női Hagyományőrző Dalkör, aztán a Táti 
Férfikórus, végül a Zsámbéki Német Ha-
gyományőrző Dalkör lépett a színpadra. 
Magyarul és németül előadott adventi és 
karácsonyi énekekkel teremtettek ünnepi 
hangulatot. 

Az együttlétet jó beszélgetések és a 
táti férfiak vezetésével öröméneklés zár-
ta, amelyhez a szendvicsek, sütemények 
és finom italok fogyasztása is hozzájárult. 
Köszönet a közreműködőknek!

Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Adventi 
készülődés 

Hagyományainkhoz híven idén is advent első vasárnapja 
előtt, szerdai napon került sor az iskolában a hagyo-

mányos színben pompázó adventi koszorúk megkötésére. 
A jó hangulatú együttlétet Gábor atya kedves gondolatai, 
kórusunk adventi énekei és a koszorúszentelés zárta. Este 
mindenki boldogan vitte haza otthonába saját maga készí-
tette koszorúját.

Idei Advent Bécsben
Mint már hagyományosan minden évben, idén is ellátogat-

tunk Bécsbe az adventi vásárra. Előtte bementünk a Time 
Travel Vienna kiállításra, ahol a gyerekek interaktív módon is-
merkedhettek meg Bécs történetével. A Maria Hilfer Straße-n 
mindenki kedvére vásárolgathatott, és utána kóstolhatta a finom 

gyerekitalokat, és édességeket a Rathaus(Városháza) előtt. Re-
mekül éreztük magunkat, és jövőre újra találkozunk a karácsonyi 
bécsi hangulattal. Köszönöm Dia néni, és Kati néni (Székelyné 
Bácsy Katalin) segítségét.

Pappné Polacsek Orsolya némettanár-szervező

Látogatás 
az üveggyárban

A 4.a és a 3. osztályok decemberben a Szabó Üveg Kft-t láto-
gatták meg, ahol megismerkedhettek az üveg díszek készíté-

sével, betekinthettünk az üzem kulisszatitkai közé.  A karácsony-
fadíszek minden színben és méretben, kézzel festve készülnek. A 
festett üveggömbök mellett különböző formákat is láthattunk, 
vásárolhattunk. Az üzemben a gyerekek is készíthettek egyedi 
tervezésű, díszítésű üveggömböket, melyet karácsonyi ajándék-
ként adnak át majd szeretteiknek.

Horváth Szilvia

Ez ütős lesz! 
- TALAMBA-HANGSZERBEMUTATÓ

Szenzációs előadás részese lehetett iskolánk november-
ben a MÜPA-ban. A Talamba Ütőegyüttes tagjaival egy 

képzeletbeli utazáson vehettünk részt, melyben végig kí-
sértük az ütős hangszerek fejlődését az őskortól napjainkig. 
Képzeletben bejártuk a Földet is Afrikától a Karib- szige-
tekig. Különböző zenei stílusok és különböző hangszerek 
segítségével ismerkedhettünk meg az ütőhangszerek sok-
színűségével. Az interaktív bemutató tartalmas szórakozást 
nyújtott minden korosztály számára.

Horváth Szilvia

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2019. JANUÁR

Budajenő Község Önkormányzata 6 
csoportos óvodát épít az oktatási-igaz-

gatási központ területén, a Kossuth Lajos 
utcai oldalon (4-10. sz.), az önkormányzat 
által alapított és fenntartott nevelési in-
tézmény, a Budajenő Óvoda elhelyezésére 
nagyobb és körszerűbb épületben.

Mivel az Óvoda kinőtte a régi épüle-
tet (ami elhelyezkedése és műszaki ál-
lapota miatt már nem bővíthető és nem 
újítható fel), új épület megvalósítása vált 
szükségessé, amely részben pályázati tá-
mogatásból valósítható meg. A beruházás 
értéke 662 millió forint, amiből a támoga-
tás 400 millió forint, az önrész a járulékos 
kiadásokkal együtt 262 millió forint. 

A beruházás fő célja, a megnöveke-
dett és folyamatosan növekvő gyermek 
létszámra tekintettel, az Óvoda kapacitás 
bővítése (a jelenlegi 4 csoport helyett 6 
csoport) és egyben korszerűsítése (azaz a 
jogszabályoknak és a modern nevelési cé-
loknak megfelelő feltételek kialakítása az 
előírásoknak megfelelő méretű és kialakí-
tású helyiségek, és akadálymentes épület 
megvalósításával). 

A nagyobb épület lehetővé teszi, hogy 
az Óvoda a nevelési programjának megfe-
lelően fogadni tudjon 2,5 éves korú, illetve 
SNI gyerekeket is. Az ellátott gyermekek 
létszámának növekedése új munkahelyek 
teremtését eredményezi, illetve elősegít-
heti a nők (anyák) munkába állását is.

Budajenőre nagy számban költöznek 
fiatal házaspárok, és sok gyermekes csalá-
dok. Az építkezések száma alapján napja-
inkban tovább nő a betelepülők száma. A 

jó minőségű óvodai szolgáltatás ösztönző 
hatással van a családok településünkön 
való letelepedésre. 

Az ünnepélyes alapkőletétel idő-
pontja 2019. február 22., péntek.

A tervezett épület 1251 m2 hasznos 
alapterületű (+padlás 243 m2), kétszintes, 
részben zöldtetős. Főbb helyiségei: 6 cso-
portszoba mosdókkal, tornaszoba, mele-
gítőkonyha, sószoba, orvosi elkülönítő, 
logopédia, többcélú foglalkoztató, peda-
gógusi öltöző, mosdók, irodák, gépészeti 
helyiség, aula felvonó.  A játszókert 1630 
m2 –en terül el.

A támogatás forrása: Pest megye Te-
rületfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó 
célzott pénzügyi támogatás.

A támogató: Pénzügyminisztérium.
A támogatott beruházás megkezdésé-

nek időpontja: 2019. január 3. 
A támogatott beruházás tervezett befe-

jezésének időpontja: 2019. december 11.
Kivitelező: Ecosaving Energetikai és 

Építőpari Szolgáltató Kft. és KINAMÉ 
Építőpari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Budajenő Község Önkormányzata

PESTMEGYE
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Karácsonyi 
MosolyManó akció
Az idei tanévben ismét meghirdették a Karácsonyi MosolyManó 

akciót, mely a PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, az EMMI és a GLS együttműködésével valósult 
meg, és melyhez szinte az iskolánk minden osztálya csatlako-
zott. 94 csomagot gyűjtöttünk, mellyel mosolyt szeretnénk csalni 
mindazon gyerekek számára, akik ajándékról csak álmodhatnak. 
A 4. a osztály már második éve lelkesen gyűjt a rászorulók szá-
mára, mert tudják, hogy ajándékot kapni jó, de adni még jobb!

Horváth Szilvia

Hatszín Teátrum
JANIKOVSZKY ÉVA: AZ ÚGY VOLT..

December 13-án, a második osztályosok karácsonyi ajándék-
ként egy nagyon szórakoztató előadáson vehettek részt a 

Hatszín Teátrumban. Janikovszky Éva eddig színpadon be nem 
mutatott könyvei alapján, először a színpadon: a születéstől a 
kiskamaszkorig az élet minden nyűge. Sokat nevettünk, igazán 
kellemes kikapcsolódás volt!

Elindult a Kosár-
palánta bajnokság! 

Iskolánk idén a tavalyi bajnok Mókusok mellett az új első osztá-
lyosokkal, a Gézengúzokkal vágott neki az újabb erőpróbának. 

Az első fordulóban a Mókusok megismételve múlt évi teljesít-
ményüket, magabiztosan nyertek, míg a Gézengúzok, alig lema-
radva, nagy izgalmak közepette, életük első versenyén második 
helyezést értek el. A sikerekhez nagyban hozzájárult a lelkes szü-
lőkből álló szurkoló tábor hangos buzdítása. Köszönjük! A követ-
kező megmérettetés egy héttel később a Telkiben megrendezett 
Mikulás kupán volt, ahol barátságos mérkőzésen lelkes kis csa-
patunk veretlenül, három győzelemmel végzett. Budaörs, Bicske 
és Páty csapatát győzték le a Mókusok. Gratulálunk! Így tovább!

GRINCS
2018. december 15-én a 4. b osztállyal megnéztük moziban a 

Grincs című mesefilmet. Úgy gondoltam, hogy a sok tanulás 
után megérdemelnek egy kis jutalmat. Decemberben két szom-
baton is kellett iskolába jönniük a gyerekeknek, ezért szerettem 
volna, ha az egyik egy meglepetés lenne számukra, egy olyan ka-
rácsonyi ajándékféle. Nem tudták a mozit, csak, hogy valamilyen 
meglepi lesz ezen a napon. Csak a mozi előtt tudták meg, hogy 
mi vár rájuk, mondanom sem kell, nagy volt az öröm. Nagyon 
szerették a kedves kis karácsonyi filmet. A moziban is kulturáltan 
viselkedtek, öröm velük bárhová elmenni, mert értékelik a prog-
ramokat, és ezt azzal hálálják meg, hogy mindenhol rendesen 
viselkednek.

Krizsák Erzsébet

Iskolai népdal-
éneklési verseny
„MERT MIBENNÜNK ZENG A LÉLEK” 

Nagy László „Táncbéli tánc-szók” című verséből csen-
dültek fel részletek a népdaléneklési verseny nyitó pro-

dukciójában, amit az 1.b osztályosok lelkesen csujogattak 
és énekeltek Dalosné Kovács Györgyi gyimesi ütőgardon 
kíséretével. A Budajenői Általános Iskola diákjai számára 
első alkalommal megrendezett népdaléneklési verseny-
re a Hagyományok Házában 2018. december 1-én került 

sor.  Az iskola növendékei közül 25 diák vállalkozott a kö-
telező mellett egy szabadon választott magyar népdal elő-
adására. Felemelő érzés volt hallgatni a sok csengő hangú 
gyermeket, akik már a budajenői hagyományokat ápolva 
viszik tovább a magyar népdal szeretetét. Minden tanuló 
arany, ezüst vagy bronz minősítést elérve emléklapot és 
egy madársípot kapott. A közönség vastapssal jutalmazta a 
záró műsorszámként elhangzó „A három pösze lány” című 
magyar népmesét, amit a dráma szakkörösöknek Mayer 
Zsuzsanna tanított be. Köszönet illeti Rainer Ferencnét, a 
Budajenői Általános Iskola igazgatóját, valamint a felkészí-
tő tanítókat, tanárokat azért, hogy a népművészet méltó 
színteret kaphatott az iskola sokszínű programjai között. 
Külön köszönet illeti szervezői munkájáért Dalosné Ko-
vács Györgyit, aki a Pest Megyéért Emlékérmes Pántlika 
Gyermektáncegyüttest és a Szederinda Énekegyüttest 20 
éven át eredményesen vezette. Kimagasló szakmai tudá-
sával megismerteti az óvodásokat és az iskolásokat a Kár-
pát-medencében gyűjtött és lejegyzett magyar népdalaink 
gazdag zenei világával. Bízzunk abban, hogy jövőre még 
több korosztályból érkeznek a versenyezni vágyók és ismét 
felhangzik Nagy László verséből az idézet: „Minket illet ez 
az élet!” 

Borka Péterné

Versenyek 
magyar nyelv és 

irodalomból
Ezen az őszön sem unatkoztak a felső tagozatosok – több 

tanulmányi versenyen is remekül helytálltak. 2018. nov-
ember 9-én került megrendezésre a BOLYAI ANYANYELVI 
CSAPATVERSENY, ahol a 6. évfolyamosok nyújtották a lejobb 
teljesítményt:

A 4 Einstein csapata a 10. helyen végzett, míg a Nyelvgyöt-
rők csapat a 35. helyen zárt úgy, hogy 108 másik induló csa-
pattal versenyeztek.

Bartha Ábel, Kókai 
Mária Rita, Kováts Anna 
Zsófia, Szabó Veronika

Bődy Csanád, 
Demmiány Júlia, György 

Enikő, Partics Anna

   
     
A SIMONYI HELYESÍRÁSI VERSENYEN (2018. november 21.) 
továbbjutottak a 

2., regionális fordulóba:
Kókai Mária Rita (6.a), 
Szabó Veronika (6.a), 

Kováts Anna Zsófia (6.a), 
Dallos Anna (8.a), Körber Zita (8.b)

A 3FORDULÓS OLVASÓVERSENY célja, hogy a diákok krea-
tív feladatokon keresztül dolgozzák fel a könyveket. Így részé-
vé válhatnak a történetnek, ízlelgethetik a szavak és mondatok 
varázserejét és kreatívan is megeleveníthetik a történeteket. 

És akik mindennek részesei: György Réka, Kozma Elza, 
Dobay Botond, Szokodi Kornél (5. a); valamint Herb Lilla, Ko-
vács Janka, Virág Zsófi (7. osztály).

Minden lelkes tanulónak gratulálunk, 
és további élményekben gazdag versenyzést kívánunk!

HDV
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ADVENT 
/ÁDVENT – ÚRJÖVET/

„Adventi gyertyáknak lángja 
december négy vasárnapja, 
Urunk eljövetelét várva 
készülünk mind a csodára, 
Karácsony meghitt varázsára.”

/Nyiraty Gábor/

Óvodánk programjának szerves részét képezi a néphagyo-
mányok, a népszokások megismertetése, ápolása, hisz a 

magyar kultúrának évszázados hagyományai vannak. Az egyik 
legbőségesebb időszakot erre az adventi előkészületek bizto-
sítják. Az adventi ünnepkör közösségi megélésével, a várako-
zás örömének átélésével az óvodások megismerik a helyi ha-
gyományokat, szokásokat. A karácsonyi ünnepkör advent első 
napjával kezdődik és vízkeresztig tart. A reményteli várakozás, 
a lelki készülődés időszaka. Az első Adventi gyertyagyújtás 

idejére, az óvó nénik és 
a gyerekek közös mun-
kájának köszönhetően, a 
csoportokban elkészül-
tek az adventi koszorúk, 
a falakra kikerültek az 
apróságokat rejtő ad-
venti kalendáriumok. 
Óvodánkban immár ha-
gyomány, hogy az ad-
venti vasárnapokat kö-
vető hétfőkön, egy-egy 
csoport látja vendégül 
az óvoda apraja-nagyját. 

Ez idén sem volt másképpen. Elsőként a Bambikák, utána a 
Mici Mackók, majd a Pillangók, végül a Misi Mókusok voltak a 
házigazdák. Közösen ültük körbe a csoport adventi koszorúját 
és a meggyújtott gyertya lángját figyelve énekeltünk, versel-
tünk. A nagyobbak büszkén mutatták be mit tanultak, a kicsik 
pedig, hogy milyen ügyes óvodásokká váltak. 

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Karácsonyi vásár 
az óvoda előtt

December 6-7-én tartottuk a már hagyománnyá vált kará-
csonyi vásárunkat. Két sátorban fért csak el a sok finom 

sütemény és a kézzel készített karácsonyi apróságok, amit az 
óvó nénik és a lelkes szülők készítettek. A gyerekek idén is 
szebbnél-szebb vásárfiával járultak hozzá a délután sikeré-
hez. A Misi Mókusok üvegdíszt, a Pillangók mézeskalácsot, 
a Mici Macik kopogtatót, a Bambi csoportosok karácsonyfát 
készítettek tobozból. A jó hangulatról vidám karácsonyi zene 
gondoskodott. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, az esőfel-
hők gyülekeztek ugyan felettünk, de szerencsére nem zúdult 
a nyakunkba égi áldás. A sütemények nagyon népszerűek 
voltak, amit aztán a felnőttek forralt borral, a gyerekek teá-
val öblíthettek le. Eközben mindenki kedvére választhatott a 
szebbnél szebb portékák közül. A sok önzetlen felajánlásnak 
és segítségnek köszönhetően eredményesen zárult vásárunk.

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

fotó: vasar

Karácsony az 
óvodában

Az ünnep előtt minden csoport vendégül látta a családokat 
egy meghitt karácsonyváró teadélutánra. A gyerekek ver-

sekkel, dalokkal lepték meg a vendégeket. Az adventi koszo-
rúkon meggyújtották a negyedik gyertyát és közös éneklés-
sel hangolódtak a szeretet ünnepére. A délutánt közös játék, 
kézműveskedés zárta. Az Önkormányzat és az óvoda Alapít-
ványának támogatásával kapott játékok és könyvek januárban 
becsomagolva várták a gyerekeket, akik nagy örömmel bon-
tották. Ennek köszönhetően vidáman kezdődött az új eszten-
dő a Budajenői Óvodában.

Luca nap
„Adjon isten országunkba csöndes békességet,
a gazdának, gazdasszonynak jó egészséget!
Adjon isten száz malacot, egy ólat, tarisznyánkba 
meg jókat!”

Óvodánk egyik legrégebbi hagyománya, hogy december 
13-án a nagy-középső csoportos gyerekekkel Luca- napi 

jókívánságokkal járják végig a falu intézményeit. A fiúk bekecs-
be, kucsmába öltözve, tarisznyával a vállukon, a lányok fehér 
lepelbe burkolva indulnak útnak ezen a napon. Idén sem volt 
ez másként. Lehetett akármilyen cudar hideg. A kis csapat iz-
gatottan, csillogó szemmel indult útnak, hogy jókívánságaikat 
elmondhassák vendéglátóiknak. Műsorukat először az iskolá-
ban, majd a Polgármesteri Hivatalban és Gyafi bácsi boltjában, 
végül az oviban adták elő. Eleinte még megszeppenten álltak 

a kíváncsi tekintetek előtt. Bátorítani kellett őket, hogy hango-
sabban mondják a jókívánságokat és bátrabban szórják a rizs 
szemeket az újesztendőre. Az izgalommal teli délelőttnek vé-
gül meg lett a jól megérdemelt jutalma. A fiúk tarisznyái mind 
megteltek finomságokkal, amit ezúton is köszönünk. Kívánjuk, 
hogy az új esztendő mindenki számára elhozza az örömet, bő-
séget, de legfőképpen jó egészséget!

Bernáth Mihályné óvodapedagógus

Mikulás
„Kandikál az esti csillag az ég kapujából 
Elindul a jó mikulás, szép tündérországból.
Esti csillag, te szép csillag, hintsd fényed útjára , 
Rátaláljon minden gyermek kicsiny ablakára.”

December 6-át minden gyermek kitörő örömmel és lelke-
sedéssel várja, reménykedve abban, hogy a Mikulás meg-

lepetése várja reggel az ablakban. Ezen a napon óvodánkban 
is tetőfokára hágott az izgalom. Vajon az idén is ellátogat 
hozzánk? Vagy sok munkája miatt most csak a manóit küldi 
hozzánk? A gyerekek mindent megtettek a méltó fogadtatás 
érdekében. Az öltözőket és csoportszobákat az alkalomhoz 
illő pirosra festett Mikulás csizmák és színes rajzok díszítet-
ték. A csoportok versekkel, énekekkel készültek a fogadására. 
A kiscsoportosok még levelet is kaptak tőle, ami okot adott 
a bizakodásra. Csendben füleltek, hogy mikor hallják cipő-
je koppanását, csengője hangját. Mikor végre megérkezett, 
öröm csillant meg a szemekben és hirtelen mindenki angyallá 
változva, megszeppenten ült a helyén. Izgatottan várták, hogy 
mikor szólítja őket a Mikulás magához, hogy végre átvehessék 
a méltán megérdemelt ajándékot. Megígérték, hogy jó gye-
rekek lesznek. A Mikulás pedig azt, hogy jövőre is ellátogat 
hozzájuk. A kapott csomagokat, mint féltett kincset szorította 
kezébe minden gyermek. A konyhás nénik sem maradtak ki az 
ajándékozásból. A Mikuláshoz is eljutott a finom ebédek híre.

Bernáth Mihályné óvodapedagógus
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Ünnepi fellépés

A Budajenő-Telki Székely Társulat gyermekcsoportja tavaly 
december 15-én rendezett először egy kis karácsonyi 

műsort. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre az elő-
adásra. Nagy örömünkre elég sokan voltak kíváncsiak rájuk. 
Reméljük, hogy ez is hagyománnyá válik, és minden évben 
megörvendeztethetjük a falu lakosságát kis műsorunkkal. A 
decemberi előadást nagyon szép keretbe foglalták a gyerekek 
tanárai, György Anna és Józsa Dávid, akik még maguk is na-
gyon fiatalok szívüket, lelküket beleadták, hogy jól sikerüljön 
minden. Először karácsonyi dallamokra sárközi ugrós táncot 
láthatott a közönség, majd szilágysági lánytánc, verbunk és 
csárdás következett. Ezt követően mezőségi, szatmári, dél-
alföldi és galgamenti táncokkal szórakoztatták a gyerekek 
a megjelenteket. A műsor végén egy szép karácsonyi dallal 
kívánt mindenkinek nagyon boldog karácsonyt a gyerekcso-
port. A siker nem maradt el, sokan a meghatottság könnyeivel 
küzdöttek. Az előadás után a megjelent vendégeket egy kis 
forralt borral, süteménnyel és zsíros kenyérrel vendégeltük 
meg. 

Budajenő-Telki Székely Társulat

MEGHÍVÓ
A BudAjenő-Telki 

Székely TárSulAT
SzereTeTTel meghívjA 

A fAlu lAkoSSágáT

márciuS 2-án 
SzomBATon 

megTArTAndó

FARSANGI 
FELVONULÁSÁRA 

Program

15 órától Maskarás vidám farsangi 
felvonulás, a Magtár előtti tértől a 

Hagyományőrzők Házáig
Kiszebábu-égetés, téltemetés

Kérjük, gyerekek és felnőttek mi-
nél többen jöjjenek farsangi jel-

mezbe.
FORRALT BOR, TEA, KOLBÁSZ, SZALONNA, TÚRÓS 

PITYÓKA, SÜTEMÉNYEK VÁRJÁK A FELVONULÓKAT

Téli plébániai hírek

BÉRMÁLÁS
2018. november 17-én bérmálás volt 

a Szent Péter és Pál templomban. Sajnos 
Spányi Antal püspökatya nem tudott ve-
lünk lenni országos karitász elnöki tevé-
kenysége miatt: Ugrits Tamás atyát bízta 
meg a szentség kiszolgáltatására. Budaje-
nőről és Pátyról 15 fiatal készült fel arra, 
hogy ezen a napon a Katolikus egyház fel-
nőtt tagjává váljanak. Gábor atya szeretet-
tel köszöntötte a szertartáson résztvevő 
atyákat és a bérmálkozó fiatalokat azzal 
a megjegyzéssel, hogy az első anyakönyvi 
bejegyzések Budajenőn 300 évvel ezelőtt 
keletkeztek. A szentmisén Kelényi József 
premontrei atya és Gábor atya segédke-
zett, az ünnep fényét a budajenői és telki 
gitáros egyesület tagjai emelték Steiner 
Márk vezetésével. A bérmálási szertar-
tást jelenlétével megtisztelte Budai István 
polgármester úr feleségével és Rainer Fe-
rencné, az általános iskola igazgatója.

TANFOLYAM
A nyári három napos tanfolyamot nov-

ember 19-én szűkebb körben folytattuk, 
ahol a családon belüli és kívüli kapcsolat-
teremtés hasznos módszereivel tovább is-
merkedtünk. Jó volt a korábban hallottak-
ra visszaemlékezni, a korábban megismert 
tudás alkalmazásának örülni és újabb is-
meretekre szert tenni. Oktatóink nem zár-
kóztak el a helyi oktatás folytatásától, de 
szeretettel invitáltak a jövő év elején kez-
dődő, illetve a tavaszi haladó tanfolyamra 

is, amit Budakeszin szerveznek. Ezeken az 
alkalmakon azt tanulhattuk meg, hogy a 
társas érintkezésben (család, közösség) 
hogyan reagáljunk úgy, hogy se magunk-
nak, se a másiknak ne okozzunk fájdalmat.

LELKINAP
2018. november 24-én az adventi elő-

készület jegyében lelki napon vettek részt 
az iskola hittanosai közül kb. ötvenen. Az 
összejövetel a templomban rövid áhítattal 
kezdődött, majd míg Gábor atya az idő-
sebbek szentgyónását hallgatta, a hitok-
tatók vezetésével kézműves foglalkozáso-
kon, játékos vetélkedőkön vehettek részt 
a gyerekek. A tarisznyákból finom falatok 
is előkerültek, úgyhogy a közös együttlét 
örömét a szendvicsek, sütemények elfo-
gyasztása is emelte. Közös imával zártuk 
a napot és kezdtük meg az adventi felké-
szülést.

300 ÉVES  
A BUDAJENŐI EGYHÁZI 
ANYAKÖNYVEZÉS

2018. december 1-jén a Plébánián 
gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk az 
egyházi anyakönyvezés 300 évvel ezelőtti 
kezdetéről. Gábor atya szeretettel köszön-
tötte a megjelenteket. Csörgőné Sziklavári 
Annamária általános tájékoztatást adott a 
történelmi idők kezdetétől a Tridenti Zsi-
naton elfogadott, a mai napig érvényes 
szabályozásról, mely szerint anyakönyvez-
ni kell a születéseket, házasságkötéseket 
és a halál bekövetkeztét is, valamint a bér-
málkozókat. Településünkön 1718. május 
4-én kelt az első házasságkötést rögzítő 
bejegyzés, mely Michael David és Barbara 
Berin között köttetett Pater Michael köz-
reműködésével. A névanyag feltárásával 
sok, a mai napig itt élő családnevet ismer-
hettünk fel, derült ki Hargitainé Bárczy Or-
solya beszámolójából. A jelenlévő, érintett 
családok (Lack, Komp, Kreisz, Baumgart-
ner) az anyakönyv aktuális részének má-
solatát kapták meg emlékbe. Végezetül 
Gábor atya az első anyakönyvtől napja-
inkig több kötetet is bemutatott érzékel-
tetve, hogy ezek a dokumentumok falunk 
történelmi eseményeit őrzik.

ADVENTI KÉSZÜLET
A szokásnak megfelelően a hajna-

li szentmisék után meleg teával, kávéval, 
harapnivalóval vártuk a rorátén résztve-
vőket. A reggelit minden héten más-más 
családok készítették és kínálták.

Idén először a kisiskolások Kókai Rita 
vezetésével Pásztorjátékot tanultak be és 
adták elő nagy szeretettel a templomban 
megjelenteknek december 22-én délután. 

December 24-én délutánra elolvadt a 
hó, és hideg szél várta a Karácsonyt váró-
kat. A több helyszínt megjáró előadásukat 
a Székely Betlehemesek most a zsúfolásig 
megtelt templomban adták elő, amelyből 
a Szenteste eseményeit ismerhettük meg. 
Az Önkormányzatnak hála, meleg tea, for-
ralt bor és vidám beszélgetés zárta az ösz-
szejövetelt a didergők nagy örömére!

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor.



Eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánunk 

településünk minden lakójának!
Budajenő Község Önkormányzata

BUDAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SZERVEZÉSÉBEN 

2019. január 26-án, 
szombaton kerül megrendezésre a

FALU 
DISZNÓTORA

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

A talpalávalót kora délutántól Sándor Dezső 
és a Töki Cigányzenekar biztosítja.

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

Szeretettel várjuk településünk 
minden lakóját és a kedves érdeklődőket!


