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Már évek óta kapcsolatban vagyunk a Kárpátal-
ján dolgozó Szent Erzsébet karitászcsoporttal. 

Tavaly a háború kirobbanása után egy márciusi szent-
mise után 200.000,- Ft-ot gyűjtöttünk és küldtük el 
nekik. Vezetőjüktől – aki négy gyermekes édesanya 
– kaptunk egy hosszú beszámoló levelet az elmúlt 
év eseményeiről. Ebből közlünk Márta engedélyével 
részleteket.

KEDVES ROKONAINK,  
BARÁTAINK ÉS MINDENKI,  
AKIT ÉRDEKLÜNK!
Mondhatnám, hogy na, ebben az évben aztán nem 
lesz olyan vidám a körlevelünk, mint korábban – de 
igazság szerint egész jól vagyunk a körülményekhez 
képest – a valóban mindent beárnyékoló háború el-
lenére is.

Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy Kárpátalját 
nem bombázzák. A jól-létünk másik alapvető oka, 
hogy minket a behívások közvetlenül nem fenyeget-
nek; kimondottan hálásak vagyunk, hogy Béci már 
elmúlt 60 éves, és hogy csupa lánnyal ajándékozott 
meg minket a jó Isten. Ráadásul van értelmes mun-
kánk, fizetésünk, fűtésünk; tehát az életfeltételeink 
is jók. A harmadik ok a régi elméletemre vezethető 
vissza, hogy ha a mikro-környezetünkben (egymás-
sal, magunkkal, Istennel) jól vagyunk, akkor nehe-
zebb körülmények között is jobban lehet lenni, mint 
jó helyen, de rossz kapcsolatokkal. A nagy többség-
gel egyetemben mi sem voltunk hajlandóak elhinni, 
hogy háború lesz. Február 23-án este volt még a mun-
kácsi magyar házban egy szép kulturális est. Másnap 
reggel arra ébredtünk, hogy háború van, a korábbi 
életünk nem volt többé.

Egy nap alatt eltűntek az életünkből, közössége-
inkből számunkra fontos családok, ahol katonaköte-
les apuka vagy fiú volt, vagy csak mindent itt hagyva 
menekültek a háborús fenyegetés elől. A totális fel-
fordulásban, a határ menti apokaliptikus jelenetek, a 
kapkodás közepette csak napok múltán tudtuk meg 
egész közeli barátainkról is, hogy már külföldön van-
nak és nem is jönnek vissza többé. Az első napokban 
semmi sem működött. A boltok, hivatalok többsége 
bezárt, pénzt alig lehetett felvenni, a bankrendszer 
nem működött. Ahogy teltek a hetek, és kiderült, 
hogy ez nem pár napos háború lesz, lassan elkezdett 
újra működni az élet – ahogy lehetett. A légiriadók-
ból már a többszázadiknál tartunk; az elején még 
sokan komolyan vették – mára szerintem már nem 
nagyon van ember Kárpátalján, aki tényleg lemegy 
az óvóhelyre, de azért ilyenkor leáll a közlekedés és 
sok hivatal/bolt köteles bezárni nem túl kiszámítha-
tóvá téve az életet, az áramszünetekkel karöltve. Ter-
mészetesen az iskolák is bezártak (és úgy is marad-
tak szeptemberig). Ezzel leginkább az a gond, hogy 
ez már a negyedik év, hogy lényegében nincs rendes 
tanítás – covid, fűtéstakarékosság, ilyen-olyan ka-

ranténok az amúgy is 3 hónapos nyári és egy-másfél 
hónapos téli szünetek mellé; használhatatlan online 
oktatás. Úgy tűnik, az oktatásért felelősök most nyár 
végére felismerték, hogy a mai gyerekek analfabétán 
érik meg a felnőttkort, ezért szeptembertől törik-sza-
kad alapon nekifeszültek a tanításnak, és mindenhol, 
ahol a pincébe be lehet passzírozni légiriadó alkalmá-
val az összes gyereket (mert ez feltétel), elrendelték a 
jelenléti tanítást, és majdnem karácsonyig ki is tar-
tottak vele, sok helyen fűtés és villany nélkül, néhány 
fokban ücsörögve. …

Mert tényleg sok munka szakadt, leginkább ka-
ritatív területekre: az első hónapokban nem volt se 
hétvége, se szabadnap, de még az éjszaka egy része 
is munkával telt sokszor, sokunknak. Valóban példa-
adó volt az összefogás a helyi lakosság, az egyházak, 
a karitatív szervezetek részéről az óriási tömegekben 
érkező belső menekültek fogadásában, segítésében. 
És ugyanúgy felemelő volt ugyanerről hallani, ta-
pasztalni a magyarországi lakosság részéről is.

A kárpátaljaiak számára a legrosszabb időszak 
novemberben kezdődött el, amikor megindultak az 
áramkimaradások, a helyzet nagyon gyorsan odaju-
tott, hogy Kárpátalja 80 %-án jellemzően napi néhány 
órát van áram, az is főleg éjszaka. (De volt, hogy napo-
kig nem volt.) Ez együtt jár azzal, hogy a többségnek 
a nap nagy részében nincs fűtése, vize, internete sem, 

Levél 
Kárpátaljáról

KÖRZETI MEGBÍZOTT

KÓRÓDI  
ATTILA

Tel.:  0670/5783437

FOGADÓÓRA: 
előzetes 

telefon egyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951
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A Karitász csoport 
2022. évi munkájáról

A Budajenői Karitászcsoport ami már több mint 
tíz éve működik – és a közösség támogatásának 

hála –, sokaknak tudott 2022-ben is segíteni. 
Márciusban gyűjtést szerveztünk az egyik vasár-

napi mise után. A háború kitörése miatt a Kárpátaljai 
Karitásznak segítettünk a bevétellel (200.000 Ft), Az 
adományozókat karitász társaim „pirogjaival” kínál-
tunk, ami egy kedvelt kelt tésztából különféle töltelék-
kel készült sós sütemény.

Húsvétkor élelmiszer csomagokat juttattunk el 20 
családnak. 

A nyári tábor idén is nagy sikerű volt. A tavalyi 
tapasztalatok alapján most is minden napnak a szer-
vezési feladatát más-más felnőtt vállalta el.  Idén a 
szerzetesrendeket vettük táborunk témájául. Így be-
széltünk a bencésekről, ezen belül a skót bencésekről, 
akik a falu jelentős fejlődéséhez járultak hozzá. Vendé-
günk volt Zsámbékról Márton atya premontrei szerze-
tes, és egy fiatal kispap, Osztie Balázs, aki Etiópiában 
van most is misszióban. A csúcs mindig az egynapos 
kirándulás, ami idén Esztergomba vezetett. Ott a Bazi-
lika után a várossal ismerkedtek a gyerekek. Ebédet az 
esztergomi ferenceseknél kapott a csapat. Fagylalto-
zás után a Duna Múzeum kiállításait ismerhették meg. 
A kirándulás mindig sok élménnyel gazdagítja őket, de 
idén kaptunk a legtöbb dicséretet és elismerést.

Tartottunk egy Teadélutánt is, ami közösség össze-
tartozását célozta. A Karitász működéséről, és főleg a 
tábor élményeiről számoltunk be.

A Krumpliebéd jól sikerült, annak ellenére, hogy 
csak fele annyian jöttek el, mint a korábbi években. 
Talán ez még a Kovid járványnak tudható be. Viszont a 
templomban, a kisvállalkozásoknál és a Hagyomány-
őrzők Házában kihelyezett perselybe sok adomány 
gyűlt össze. Még a Budakörnyéki TV is kijött, hogy az 
eseményt megörökítse. A bevételnek köszönhetően 
egyedülálló, kis nyugdíjas, nagycsaládos családjaink-
nak tudtunk élelmiszercsomaggal örömet szerezni a 
Karácsony előtti napokban.

Eddig öt családot támogattunk a téli tüzelő beszer-
zésében. Három-négy idős embernek segítettünk orvo-
si vizsgálatokra való eljutásban több alkalommal.

Az év végén négy újabb család került a látókörünk-
be, akiknek a bevásárlásban, krízis helyzetük kezelésé-
ben, vagy más szükségükben tudunk segíteni.

Kérjük a kedves olvasókat, aki tud nehéz helyzet-
be került Budajenőn lakó családról vagy egyedül-
álló személyről, értesítsen bennünket (Hargitainé 
30/906-76-61).

Hálás szívvel köszönjük egész éves támogatásu-
kat, mert a kedves adományozók és a gyűjtődoboza-
inkat befogadó vállalkozások nélkül mi sem tudnánk 
segíteni! Kiemeljük még az Önkormányzat, ezen be-
lül Budai István polgármester úr támogatását a tá-
bor és a Krumpliebéd megrendezésében. Isten áldja 
segítőinket!

HBO

Önkormányzati tájékoztató 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2022. NOVEMBER 24-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

KÖZÉTKEZTETÉSI VÁLLALKOZÁSI  
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A budajenői közétkeztetés biztosítása céljából a 
Képviselő-testület döntött a GASTRO-TOM BT-vel 
történő vállalkozási szerződés megkötéséről 2023. 
január 1-jétől 2024. április 1-ig tartó időtartamra. 
Az erről szóló 54/2022. (XI. 24.) számú határozat a 
szerződéstervezetettel megtekinthető a honlapunkon. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉTESÍTMÉNYEINEK  
IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDŐ DÍJAK EMELÉSE
A Képviselő-testület döntött az Önkormányzat lé-
tesítményeinek és önkormányzati tulajdonban álló 
magánterületeinek eseti használatáért, illetve eseti 
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak emelé-
séről. A 2023. január 1. napjától érvényes díjakról szó-
ló 56/2022. (XI.24.) számú határozat megtekinthető a 
honlapunkon.

A TELEPÜLÉS KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁ-
RÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta a közterületek hasz-
nálatáról szóló 11/2018.(VII.2.) számú önkormányzati 
rendelet módosítását. Az emelt használati díjak 2023. 
január 1. napjától hatályosak. Az elfogadott és megal-
kotott 11/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelet meg-
tekinthető a honla punkon.

A TELEPÜLÉS TEMETŐKRŐL ÉS A  
TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta Budajenő Község Ön-
kormányzatának a temetőkről és a temetkezési te-
vékenységről szóló 16/2013. (X. 25.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. A temetési hely megváltási 
díjak, a temetői létesítménynek igénybevételéért fi-
zetendő díjak, valamint a temető-fenntartási hozzá-
járulási díjak 2023. január 1. napjától érvénybe lépett 
változásairól megalkotott 12/2022. (XI. 28.) önkor-
mányzati rendelet megtekinthető a honlapunkon.

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL ÉS A TELEKADÓRÓL  
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta Budajenő Község Ön-
kormányzatának az építményadóról és a telekadóról 
szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítását. Az adóalapok és az adókedvezmények 2023. 
január 1-től életbe lépett változásairól szóló elfogadott 
és megalkotott 13/2022. (XI. 28.) számú rendelet meg-
tekinthető a honlapunkon.  

AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ  
RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta Budajenő Község 
Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 
15/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének módo-
sítását. Az idegenforgalmi adómérték 2023. január 1. 
napjától hatályba lépő emelését elfogadó 14/2022. (XI. 
28.) számú önkormányzati rendelet megtekinthető a 
honlapunkon.

A GYERMEKÉTKEZTETÉSI ÉS EGYÉB  
ÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ  
RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
A Képviselő-testület jóváhagyta a gyermekétkeztetési 
és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításról szó-
ló 3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítá-
sát. Az egy adag ebédért fizetendő térítési díj emelé-
se 2023. január 1. napjától hatályos. Az elfogadott és 
megalkotott 15/2022. (XI. 28.) számú önkormányzati 
rendelet megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS A KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSÉRŐL 
SZÓLÓ SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁRÓL
A Képviselő-testület elfogadta a GOMVILL Kft-vel kö-
tendő szerződést a település közvilágításának üze-
meltetéséről, karbantartásáról. Az erről szóló 57/2022. 
(XI. 24.) számú határozat valamint a szerződéstervezet 
megtekinthető a honlapunkon. 

DÖNTÉS A 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI  
TERV ELFOGADÁSÁRÓL
A Képviselő-testület döntött a 2023. évi belső ellenőr-
zési terv elfogadásáról. Ennek keretében ellenőrzésre 
kerül a szociális juttatások rendszere valamint a helyi 
iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységek ÁSZ ellen-
őrzése kapcsán tett megállapítások teljesítése. Az erről 
szóló 58/2022. (XI.24.) számú határozat megtekinthető 
a honlapunkon.

A BUDAJENŐI KÖZTEMETŐ 2022. ÉVI ÜZEMELTE-
TÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA
A Képviselő-testület elfogadta Lájer Miklós temető-
gondnok által benyújtott beszámolót a budajenői köz-
temető 2022. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről. Az 
erről szóló 59/2022. (XI.24.) számú határozat megte-
kinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR  
INGATLANSZERZÉSE ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
A Képviselő-testület megállapította, hogy a külföldi ál-
lampolgár Budajenő belterület 734 hrsz-ú lakóingatlan 
1/1 tulajdoni hányad ingatlanszerzésének engedélye-
zése nem sért önkormányzati érdeket.
Az erről szóló 60/2022. (XI.24.) számú határozat meg-
tekinthető a honlapunkon.

sőt a mobilszolgáltatás is akadozik, a falvakban pedig 
megszűnik ilyenkor. Több ismerősöm mondta, hogy 
hónapok óta nem volt egyetlen óra, amikor egyszerre 
lett volna áram és víz is. Ők éjjel felkelnek, hogy ab-
ban a néhány órában főzzenek, megcsinálják a ház-
tartási munkát, elintézzék, amit lehet.

 A püspökségen, ahol dolgozom, heteken át egyál-
talán nem volt áram munkaidőben, soha. Mosta ná-
ban napi kb. 2 órát van, ami már egész jó. …

Számomra a remény jele, hogy végül is mi min-
den megvalósult ebben az évben; sokszor bizonyta-
lanság és félelmek között, sötétben és zseblámpák-
kal, munkatársak és a körülmények hiánya közepette 
– de mindig voltak, akik jöttek, és akik segítettek; és 
a közös alkalmakon mindig megerősödött közöttünk 
és bennünk az öröm és a remény. Most, amikor sem-
milyen emberi perspektíva nem látszik; amikor az 

emberi lehetőségek kimerülnek és a felépített rend-
szerek felborulnak, a szilárdnak tűnő alapok össze-
omlanak – nem marad más, mint az emberi kapcso-
latok, a közösség egymással és a gondviselő Istennel. 
A Vele való közösségből, egymásra támaszkodva talá-
lunk erőt a mindennapok megéléséhez.

Nehéz most magyarnak lenni Kárpátalján. Sok min-
den félelmetesnek tűnik a jövőben. A lelkivezetőmtől 
viszont azt tanultam, hogy az elképzelt bajokhoz Is-
ten nem ad kegyelmet – de egy biztos: akármi törté-
nik, Isten ott lesz. Ezt a jelen-létet próbáljuk megélni 
minden nap, és így jól vagyunk. Tényleg!

Köszönjük nagyon a sok ránk-gondolást, és kérjük, 
imádkozzatok továbbra is értünk! Az itt, Kárpátalján 
élő nemzetiségek közötti békéért is!

Szeretettel: Márta
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Kulturált 
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DÖNTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. ÉVI  
MUNKATERVÉRŐL
A Képviselő-testület a 61/2022. (XI.24.) számú hatá-
rozatával jóváhagyta a Képviselő-testület 2023. évi 
munkatervét. A részletes munkaterv megtekinthető a 
honlapunkon.

DÖNTÉS A 2023. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 
 ELFOGADÁSÁRÓL
A Képviselő-testület jóváhagyta a település 2023. évi 
rendezvénytervét. Költségtakarékossági szempontból 
2023. évben bizonyos rendezvények összevonásra ke-
rülnek. A vonatkozó 62/2022. (XI.24.) számú határozat 
a rendezvényterv mellékletével együtt megtekinthető 
a honlapunkon.

DÖNTÉS A POLGÁRMESTER IDEGENNYELV- 
TUDÁSI PÓTLÉKA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
A Képviselő-testület döntött a Budajenő polgármeste-
re idegennyelv-tudási pótlékának meghatározásáról, 
egyben a 3/2022. (I. 28.) önkormányzati határozat ki-
egészítéséről. Az erről szóló 65/2022. (XI.24.) határozat 
megtekinthető a honlapunkon.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2022. DECEMBER 13-I 

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
DÖNTÉS ELAVULT KAZÁNOK CSERÉJÉRŐL  
A HIVATALI ÉPÜLETEKBEN 
A Képviselő-testület jóváhagyta az elavult kazánokat 
lecserélését a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyépületeiben energia-megtakarítás céljából és 
megbízta a Thermo-Magic Épületgépészeti Kft-t vállal-
kozási szerződés keretében a munkálatok elvégzésé-
vel. Az ezzel kapcsolatos 66/2022. (XII.13.) határozat 
megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÜGYELETI  
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL  
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKBEN
A Képviselő-testület jóváhagyta a Thermo-Magic Épü-
letgépészeti Kft-vel vállalkozási szerződés kötését az 
önkormányzati intézményekben fellépő meghibáso-
dások esetére, az épületgépészeti ügyeleti szolgálta-
tás elvégzésére 50.000+áfa/hónap vállalkozási díj el-
lenében, amelynek fedezetét a 2023. évi költségvetés 
terhére biztosítja. Az erről szóló 67/2022. (XII.13.) hatá-
rozat megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS BUDAJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Képviselő-testület Budajenő Község településrende-
zési eszközei kiemelt fejlesztési részterületekre című 
terv során 4 részterület esetében döntött úgy, hogy a 
beépítési célok nem valósíthatók meg az érintett te-
rületeken.  Az részletes indokolások elolvashatók a 
68/2022. (XII.13.) határozatban a honlapunkon.

Pest Megye Közgyűlése Kulturált Települési Kör-
nyezet Díjat  adományozott  Budajenő Község 

Önkormányzata részére a település számos építészeti 
értékének példaértékű megújításáért.

Az önkormányzat 2006-ban kezdett bele abba a mai 
napig tartó átfogó falufejlesztésbe. Az elmúlt években 
megújult, és megfelelő hasznosítást kapott a műemlék 
Magtár épület, amelynek az ott kialakított tó, a séta-
utak, a hangulatos pihenőhelyek esztétikus, kikapcso-
lódásra alkalmas környezetet biztosítanak. A falu mű-
emléki magjában megépült óvoda; a régi óvoda helyén 
megvalósult Jeine Udvarház; a Hagyományőrzők Háza 
részletekre is odafigyelő felújítása; és a korábban díja-
zott intézményközpont további beruházásai egy csodá-
latos településközpont létrehozását eredményezték. A 
temetőben megépült az eddig hiányzó stációépítmény 
és számos kőkereszt, sírkert kapott megújult arcula-
tot. E tervszerű fejlesztések az egész település megjele-
nésére hatással vannak, és a falu főutcáján végig halad-
va, a kisebb utcákba betérve is érezni azt az egységes 
jelleget, ami a gondoskodó kezek munkáját dicséri. 
A díjat Budai István polgármester vette át.

Megemlékezés 
a magyarországi 

németek 
elűzetéséről 

Január 19-én van a magyarországi németek elűze-
tésének és elhurcolásának emléknapja. 1946-ban 

ezen a napon hagyta el Magyarországot az első vonat-
szerelvény Budaőrsről, amely az elüldözött német la-
kosokat szállította Németországba.

Budai István polgármester és Herb József, a Buda-
jenői Német Nemzetiség Önkormányzatának elnöke a 
Fő téri emlékparkban elhelyezett emlékműnél koszorú 
elhelyezésével emlékezett meg a kollektív bűnösség 
igaztalan vádja miatt elhurcolt német családokról.

  IMPRESSZUM  KISBÍRÓ 
BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
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Bolyai Természet-
tudományi  

Csapatverseny

Iskolánk 46 felső tagozatos diákja 12 csapatot al-
kotva vett részt február 13-án a Bolyai Természettu-

dományi Csapatverseny első fordulóján. Fizika, kémia, 
biológia és földrajz témájú feladatokat kellett megol-
daniuk 60 perc alatt.

Gulácsiné Kozma Sarolta szervező tanár
Fotó:Gulácsiné
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ÉLJENEK A FÁK – 
I S K O L A I  R A J Z P Á LY Á Z A T  É S  K I Á L L Í T Á S

A művészet fogalmát a sokféleségre alapozzuk: a zenére, az 
irodalomra, a színházi és filmprodukciókra, sőt ma már a 

művészi fényvetítésekre is alkalmazzuk.
Ám legtöbbször mégis a vizuális kultúrára gondolunk: olyan 

rajzokra, festményekre, szobrokra, domborművekre, amelyeket 
azért készítenek, hogy a látásunk által gyönyörködjünk bennük. 
Így történelem előtti barlangrajzoktól kezdve a sorjázó történel-
mi korokban létrehozott figurális ábrázolásokon át egészen a 
modern művészeti galériák sarkában heverő, művészetnek neve-
zett fura, tákolt alkalmatosságokig (sőt összehordott szemétku-
pacokig) számos formáját ismertük a művészi alkotásnak.

Az emberek már évszázadok óta vitatkoznak a művészet lé-
nyegéről: Mi az, miért bír oly nagy jelentőséggel a számunkra? 
Az egyik alkotás természetet utánzó, mint egy fénykép. Míg a 
másik vázlatos, kevés színnel. Viszont mindegyik ugyanúgy le-
het hangulatos, meggyőző és élvezhető. Egyesek úgy vélik, hogy 
a művészetnek szépnek vagy élethűnek kell lennie. Mások sze-
rint sokkal fontosabb elkapni és ábrázolni egy hangulatot vagy 

érzést. Egyesek az ábrázolóművészetet kötetlennek, felüdülés-
nek, önmagáért élvezhetőnek gondolják. Mások inkább vallják 
azt, hogy a művészetnek eszmékről kell szólnia, mert általa vál-
toztatható meg, tehető szebbé s így haladhat előbbre a világ.

Mi úgy gondoljuk, hogy iskolánk közösségében sikerült ki-
csiholni az érzetet, hogy a hasznosítható tudás mellett az alkotói 
tevékenység az önkifejezés egyik leghitelesebb formája. Ezt az 
érzetet közvetítik most alkotásaikkal azon tehetséges diákja-
ink, akik egy felettébb fontos téma köré gyűjtik gondolataikat, 
és a környezetvédelemre, a természet szeretetére, valamint a 
társadalom és a természet szimbiózisára összpontosítanak. Az 
ÉLJENEK A FÁK című kiállítás a természeti környezet szereteté-
ről, fontosságáról, épségének megőrzési szándékáról is szól. Fi-
gyelemfelkeltő időszerű téma, melynek vizuális alkotások által 
közvetített átgondolása felettébb fontos a létspirálba gabalyodó, 
környezetét szennyező emberiség, különösen a feljövő fiatal 
nemzedékek számára. Hogyan tovább, hogy világunk továbbra is 
szép, élhető és egészséges maradjon?

Tehetséges rajzolóink figyelemre méltó alkotásait láthatjuk 
most e kis iskolai tárlaton. Minden alkotó diákunk munkáját 
nagyra becsüljük és dicséretben részesítjük, még ha méltó mó-
don nem is tudjuk megajándékozni mindet. Azonban néhányuk 
tehetségét külön is kiemelhettük. Őket iskolánk vezetése egyen-
rangú díjjal jutalmazza. Díjazott alkotóink: Rack Emília és Tanka 
Zsófia (közös alkotással) 4.a osztályos, Nagy Zsófia 5. osztályos, 
Bierbaum Aliz 6.a osztályos, Kaiser Regina 6.b osztályos, Nagy 
Botond 7. osztályos, Farkas Enikő 8.a osztályos és Bicskey Bar-
bara 8.b osztályos tanulónk.

(rajztanár)
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Karácsonyi 
előadás

A Karácsony csodája ott lebegett ma közöttünk. 
Nem beszéltünk, csak éreztük, hogy jó együtt 

lenni, egymásra figyelni, szeretni a másikat.
Köszönöm a gyönyörű betlehemes műsort Körberné 

Horváth Andrea és Fekete Tímea tanítónőknek. Köszö-
nöm a zenei kísértet, a díszletet, a jelmezeket a kedves 
Szülőknek. Köszönöm a hangosítást, vetítést, a világí-
tást Rainer Ferenc rendszergazdának.

Hálás vagyok, hogy részese lehettem annak a cso-
dának, amit a 2.b osztály gyerekei varázsoltak ma dél-
előtt az iskolánkba.

Látogatás  
a Nemzeti  

Színházban
Gárdonyi Géza történelmi regényét, az Egri csil-

lagokat néztük meg a Nemzeti Színház színé-
szeinek előadásában. A darab kezdete előtt egy ide-
genvezetővel jártuk be az épületet, betekinthettünk a 
kulisszák mögé. Érdekes információkat gyűjthettünk 
a színpadi technikáról, a zenekari árokról és az épület 
történetéről. Ez megkönnyítette a zenés színpadi mű 
értelmezését: a harc hangulatát fényekkel ábrázolták, 
a művészek hangja betöltötte az egész teret, az ágyúk 
dörgése élethű volt. A várvédők, asszonyok, törökök, 
szolgálók és udvarhölgyek szerepében a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes tagjai működtek közre. Táncjelene-
teik izgalmassá tették a magyar-török ellentétet a há-
ború alakulásának megfelelően. A gyermekszínészek 
játéka még élvezhetőbbé tette a darabot, jól kiegészí-
tette a könyv tartalmát.

Kókai Anna és Zsinkó Ráchel, 6. a osztály

Mikulás 
az iskolában

“ Van zsákodban minden jó , piros alma mogyoró” 
Köszönjük szépen a Szülői Szervezetnek, iskolai 

alapítványunknak a Mikulás zsákok gazdag megtöl-
tését

Nagy izgalommal, hatalmas örömmel sok énekkel 
vártuk ma a Mikulást  Köszönöm a 8.a és 8.b osz-
tályosok közreműködését , Saci néni és Kristóf bácsi 
munkáját

Megint nagyon jó volt együtt lenni 
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Robotika  
foglalkozás

December 13-án ingyenes robotika foglalkozáson 
vett részt a két nyolcadik osztály az   Edu&Fun 

Digitális Élményközpontban, Budapesten. Az egyik 
csoport programozási feladatokat oldott meg, és robo-
tokat irányított, míg a többiek 3D-tervezést tanultak, 
majd cseréltek, így minden gyerek kipróbálta magát 
a másik tevékenységben is. A két osztályfőnök büsz-
ke lehetett a diákokra érdeklődésük és okos válaszaik 
miatt. Mindannyiuknak maradandó élményt nyújtott 
a program, amelyre a búcsúzóul kapott 3D-nyomtatás-
sal készült kis figura is emlékeztet majd.

Gulácsiné Kozma Sarolta, Foto: Gulácsiné

Adventi 
gyertyagyújtás

A ma délutáni Budajenő Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat által szervezett adventi gyertya-

gyújtás:
Köszönöm Pappné Polacsek Orsolya tanárnő mun-

káját, aki betanította a 2. a osztálynak ezt a német és 
magyar nyelvű csodás műsort. Köszönöm Neszti néni, 
Orsi néni díszítését , Rainer Ferenc rendszergazda 
egész délutáni hangosítását.

Nagyon szép és megható, karácsonyi hangulatú 
délutánunk volt, ahol jó volt együtt lenni , beszélgetni 
és gyönyörködni a gyerekekben.

Budajenői Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
támogatása

Új okostábla segíti a német teremben az oktatást. 
Köszönjük szépen a 350 ezer forint támogatást a 

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a 
184 ezer forint támogatást a Budajenői Általános Isko-
láért Alapítványnak.  Hálásak vagyunk az anyagi támo-
gatásért, amiből ezt a korszerű eszközt megvehettük!

Karácsonyi vásár
Decemberben visszatértünk a régi hagyomá-

nyokhoz, és ismét kétnapos karácsonyi vásárt 
szerveztünk a Budajenői Óvoda és a Szülők Óvodai 
Szervezete (SZÓSZ) összefogásában. Egy anyagilag 
nagyon megterhelő időszakban, sokak számára ne-
héz év végén példátlan közösségi összefogásnak le-
hettünk tanúi ezekben a napokban. 

Természetesnek vesszük, pedig nem az, hogy a 
falu közösségi terei rendelkezésünkre állnak, ha bár-
milyen rendezvényt szeretnénk tartani. Nem csak a 
helyet kapjuk meg ilyenkor, hanem az önkormányzat 
egyéb erőforrásait, eszközeit is. Jó érzés, amikor jár-
tamban-keltem a faluban szembe találkozom az itt 
dolgozó emberekkel, összemosolygunk, integetünk, 

és ha kell, meg is állunk megbeszélni, hogy mikor, 
hova, hány asztalt kéne rakni, és kell-e még kuka, 
vagy elég lesz kettő. Átjár ilyenkor az érzés, hogy ez 
nem csupán munka, hanem valóban mindenki hozzá 
szeretné tenni a magáét azért, hogy jó és szép dolgok 
történjenek ott, ahol élünk.

Az idei rendezvény különlegessége, hogy hála a 
Forgács-Póta családnak olyan díszkivilágítás, fűtés 
és szórakozási lehetőség is volt a vásáron, hogy még a 
Vörösmarty téren is megirigyelnék. Igen magasra tet-
ték ezzel a mércét, remélem, hogy a következő évek-
ben is mindig lesz valaki, akinek a jóvoltából meg-
valósulhat ez a karácsonyi csoda. Fantasztikus volt 
látni, hogy bár a vírusok taroltak a családokban, ami 
miatt naponta kellett újra terveznünk és szerveznünk 
az emberi erőforrásainkat, mégis rengeteg finomság 
és különleges portéka töltötte meg az asztalokat. A 
gyerekek vidáman kacagva futkároztak, válogattak és 
kóstolgatták a süteményeket, a szülők pedig a meleg 
italokat kortyolgatva beszélgettek és kiszakadtak ki-
csit a mindennapi rohanásból. 

Úgy gondolom, az sem mindennapos dolog, hogy 
az óvoda dolgozói bőven a munkaidejükön túl készül-
nek a gyerekekkel, ajándékokat gyártanak, árusíta-
nak, pakolnak. Adjunk hálát azért, hogy ilyen pél-
daértékű (szak)emberek egyengetik a gyermekeink 
jövőjét! 

Ezek a kisebb-nagyobb karácsonyi és emberi cso-
dák tették különlegessé ezt az ünnepet és adtak erőt 
nekünk, a szervezőknek, hogy az utolsó erőtartaléka-
inkat mozgósítva megvalósítsuk az eseményt.

Mondhatjuk, hogy ez már nem is az óvoda, hanem 
Budajenő karácsonyi vására volt.

Götz Janka, SZÓSZ elnök
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Adventi készülődés

Az adventi időszakban a házak ünnepi díszbe öl-
töztek, kikerültek a karácsonyi dekorációk, az 

adventi naptárak, koszorúk, és belépve az otthon me-
legébe, átjárt mindenkit a mézeskalács, a meleg tea, a 
gyertyák és a fenyőág jellegzetes illata. Ezek mind azt 
jelképezték, hogy valami készülődik, várjuk a kis Jézus 
születését.

Belépve az óvoda kapuján ugyanez az érzés járta át 
a gyerekeket, hiszen minden ott dolgozó szívét - lel-
két beletéve teremtette meg a karácsonyi hangulatot 
az épület falain belül. Minden csoportban elkészült az 
adventi koszorú, amin hétről hétre eggyel több gyertya 
világított, kikerültek az adventi naptárak, amik minden 
napra rejtettek valami apróságot egy-egy gyereknek, 
és a mézeskalács sütés fortélyait is megismerhették. 

Az ünnepek, a hagyományok az összetartozás ér-
zését erősítik, a közösséget éltetik, ezt igyekszünk a 

településünkön fenntartani, ennek kapcsán   decem-
ber elején ellátogatott hozzánk a Mikulás, akit verssel, 
énekkel köszöntöttek a gyerekek.  Ő cserébe megrakott 
puttonyából minden kisgyermeket megajándékozott. 

Luca napján a Süni csoport elevenítette fel a régi 
népszokást, amikor is  a lányok fehér lepelben, a fiúk 
báránybőr bundában és kucsmában járták a falut és el-
mondták jókívánságaikat az iskolánál, a Polgármesteri 
Hivatalnál, Gyafi bácsi boltjánál és nem utolsó sorban 
az óvoda udvarán. 

Karácsonyhoz közeledve nem maradhatott el a ka-
rácsonyi műsor sem, amelyet idén   Betlehemi játék 
formájában a Maci csoportos gyerekek mutattak be az 
óvoda aulájában. A fiúk, mint pásztorok játszották el a 
kis Jézus köszöntését, a lányok pedig angyali énekkel 
színesítették a műsor hangulatát. 

A várakozással teli időszak családi eseménye, a 
Karácsonyváró teadélutánunk volt, melyet mindenki 
a saját csoportjában tartott meg. Ezeken a napokon, 
a szülőkkel közösen gyújtottuk meg az adventi koszo-
rúkon az utolsó, negyedik gyertyát. A közös verselés, 
éneklés után következett a meghitt, kötetlen játszás, 
kézműveskedés.

A szünet előtti utolsó nap egy interaktív zenés bet-
lehemes játékot láthattak a gyerekek Farkas Tünde 
népzenész-népdalénekes előadásában. A meglepetés 
koncertet az Értéktár szervezte, ezúton is köszönjük 
szépen ezt a nagyszerű programot.

A gyerekek nem csak ezzel a rengeteg élménnyel 
lettek gazdagabbak, hanem közvetlenül megtapasz-
talhatták, milyen csodás örömet jelenthet, ha megfe-
lelő készülettel és türelemmel várakozunk valamire. 

Károlyi Zsófia, óvodapedagógus

Nemzetiségi hét
 

Budajenő – Jeine. Magyarok és svábok. Békés 
együttélés immár évszázadok óta. 10 évvel ez-

előtt fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy 
koncentráltan foglalkozzunk már az óvodában a svá-
bokkal, a gyerekek ismerjék meg hagyományaikat, 
szokásaikat, életüket.  Visszatérni a régmúlthoz, a 
gyökerekhez, az ősökhöz tanulságos kirándulás. S ha 
mindezt már óvodás korban megtesszük gyermeke-
inkkel, olyan felnőtté válhatnak, akik tisztelik az egy-
kori falut, értékeit, szokásait. Ennek jegyében tartjuk 
meg minden év januárjában óvodánkban a nemzeti-
ségi hetet. 

Óvodánk aulájában állandó sváb kiállítást 
rendeztünk be, amelyet egész évben megtekinthetnek 
a gyerekek és szüleik. A népviseleti ruhák mellett, 
régi népi használati és dísztárgyak is megtalálhatóak, 
közöttük egy közel 200 éves német nyelvű gyermek-
könyv, illetve egy budajenői sváb házaspárról készült 
bekeretezett fotó. A csoportok saját kiállítást is szer-
veztek csoportszobájukban, ezzel is közel hozva hoz-
zájuk a régmúlt időket. Az alaphangulatot a német 
gyerek- és sramli zenék adták.

A pedagógusok a gyermekeik életkorának megfe-
lelően szervezték az e heti tevékenységeket. Bognár 
Adrien pedagógiai asszisztensünk a Ringlein tánccso-
port tagja vezetésével a gyerekek megismerkedhettek 
a sváb tánc lépéseivel. A nagy és nagy-középső cso-
portos gyerekek vidáman ropták a „Hochzeitsmarsch”-

ra a táncot. A gyerekek kipirult arccal próbálták utá-
nozni a lépéseket, mosolyogva forogtak, pörögtek, 
szökdeltek a zenére. A kisebb gyerekek sváb zenére 
vonultak csoportszobájukban. A kislányok magukra 
ölthették a kékfestő szoknyákat, a fiúk mellényt, ka-
lapot vehettek fel. Közben meséltünk a gyerekeknek 
a sváb emberek életéről, szokásaikról, hagyománya-
ikról, könyvet, képeket nézegettünk. 

A Jeine Udvarházban idén is megtekinthettük a 
kiállítást, ahol bepillantást kaphattunk a német nem-
zetiségek mindennapjaiba. Köszönjük a lehetőséget 
községünk önkormányzatának!

Vizualitás keretén belül különböző technikákkal, 
kékfestő motívumok mintázásával ismerkedhettek a 
gyerekek. A Méhecske kiscsoportban papírtányért, a 
Pillangó csoportban kék virágokat díszítettek a gye-
rekek szögnyomdával. A Katica csoportban kékfestő 
mintával díszített papír szívek készültek. Maci cso-
portos gyerekek kék könyvjelzőket díszítettek szög-
nyomdával, fonallakkal, a Süni és Csigabiga csoporto-
sok kék tányért díszítettek fehér virág motívumokkal, 
sormintával. 

A hetet lezáró táncház idén sem maradhatott el. 
Frész Rita vezetésével új népi körjátékokkal és tán-
cokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. A talpaláva-
lót Berendi Nándor húzta harmonikájával, melynek 
hangja mindenkit elvarázsolt.

Éhleiter Tünde, óvodapedagógus



Gyertya-
gyújtás

Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében már sok-sok éve Advent második 

vasárnapján a tornacsarnokban gyűlünk össze, a két 
gyertya fényénél.

Pintér Zsófia köszöntötte a megjelenteket és a je-
lenlévő Önkormányzati képviselőket, valamint Harkai 
Gábor plébános urat és Boros Péter református lelkészt. 

Elsőként a csodálatos óvodások léptek a színpadra. 
Figyelemre méltó volt a bátorságuk, hangos verselé-
sük, énekük. Nagyon szép, kedves műsorral lepték meg 
a vendégeket.

Polgármester úr távollétében Csörgő Józsefné 
képviselő emlékeztette a résztvevőket Advent lénye-
gére: Adventus Domini, az Úr jön el, ami a várakozás 
a készülődés időszaka, remélve a fényt, a reményt, 

a szeretetet és a békét. Márai szavával hívta fel a fi-
gyelmünket arra, hogy a szeretetet nem csak várni, 
hanem adni is kell.

Ezután Gábor atya és Boros tiszteletes úr lépett a 
koszorúhoz.  Mindketten a békére hívtál fel a figyelmet. 
Gábor atya egy építési területen talált több ezeréves 
pattintott dárdahegyen, Boros tiszteletes úr pedig a 
tárgyi dolgok elvetésén keresztül világított rá arra, 
hogy Advent és az Úr eljövetelére. Karácsony ad arra 
lehetőséget, hogy a szeretet, a megbocsátás útjára 
lépjünk, a békét hordozzuk magunkban és a világban. 
A gyertyákat meggyújtva közösen énekeltük az „Ó jöjj, 
ó jöjj Üdvözítőnk” című dalt.

Az iskolások következtek, akik gyönyörű rendezés-
ben mutatták be az Adventi időszakot, sok humorral, 
remek ötletekkel (hógolyózás, sütés-főzés) magyar és 
főleg német dalok kíséretében.

A Német Hagyományőrző Dalkör következett, akik 
Sax Norbert vezetésével adventi és karácsonyi dalokat 
énekeltek magyarul és németül.

A fellépők sorát a Sax család karácsonyi műsora 
zárta. A színpadon három generáció állt: a nagyapa, az 
édesapa és két kamasz fiú, akik énekekkel, hangszeres 
kísérettel igazi hangulatot teremtettek. Nekik is nagy 
sikerük volt.

A helyszínt a Budajenő Község Önkormányzata, a 
vendéglátást a Német Nemzetiségi Önkormányzat biz-
tosította.

 Köszönet mindenért!
Budajenő Német Nemzetiségi Önkormányzat

Budajenői 
székely 

betlehemes 
Több év kihagyás után került megrendezésre új kör-

nyezetben, a Jeine Udvarház teraszán a falu kará-
csonyfája által díszített környezetben az országosan is 
elismert színvonalú és hagyományú Székely Betlehe-
mes, amely a megyei értéktárnak a része. 

2022 Karácsony Szenteste betlehemes csa-
patunk  már 20. éve ajándékozta meg a telki és a 
budajenei lakosságot játékával.

2002 őszén sok- sok próbán keresztül értünk el a 
bemutatóig, és sikerült úgy előadni ezt a kis remekmű-
vet, ahogy talán nem is reméltük.

Addigra a szereplő gárda új tagokkal együtt egy kis 
közösséggé formálódott. Hála legyen az Úrnak, aki a 
mai napig nem engedi el a kezünket és érezzük pótol-
hatatlan támogatását.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy sok kegyelmet ka-
punk Tőle, amit minden percben érzünk. Kezdve a sok 
külső - családtagok, önkormányzatok, meghívások 
stb… - támogatáson keresztül a “véletlenek” szerencsés 
egybeeséséig! Ebben minden közreműködő és kedves 
támogató segítségét tapasztaltuk és folyamatosan ta-
pasztaljuk.

Elvittük ennek a szép budajenői székely hagyo-
mánynak a játékát több betlehemes találkozóra -Mil-
lenáris, Budai Fonó, Pécs Dómmúzeum, Debrecen- és 
Pest megye sok sok településére is.

A 2022-es rendezvényen felléptek:
Király: Móczár Gábor (Telkiben)
Steiner Márk (Budajenőn),
Jobb huszár: Váradi Sándor,
Bal huszár: Devries Áron
Szent József: Simon Albert 
Szűz Mária: Pálné  Váradi Eszter
Angyal: Kókai Mária 

Öreg pásztor: Szabó Bálint 
Második pásztor és Beköszöntő Csibi Lajos 
Harmadik pásztor: György Árpád 
Fiatal pásztor: Steiner Botond 
Furulyás pásztor: Steiner Barnabás 
Gazdasszonyok:
Csibi Katalin (Budajenőn)
Váradi Sándorné (Telkiben)

Köszönjük az érdeklődést és a lehetőséget!
Áldott Új Évet kívánok mindenkinek!

Maronicsné Dávid Anna 
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KÖNYVTÁRUNK JANUÁR 16-ÁTÓL  
ÚJRA A MEGSZOKOTT REND SZERINT NYITVA:

 Hétfő: 13.00-17.00
 Kedd:   9.00-17.00
 Szerda: -
 Csütörtök: 14.00-18.00
 Péntek: 14.00-18.00

Idén ünnepeljük egyik legnagyobb költőnk,  

Petőfi Sándor születésének  
200. évfordulóját.

Ennek apropójából Petőfi és Arany barátsága című 
előadást, könyvtári órákat, Petőfi Irodalmi múzeumi 
ajánlókat, vers-est sorozatot, olvasó-kör indítását ter-
vezzük.

Szeretettel várjuk az óvodás csoportok és az iskolás 
osztályok jelentkezését könyvtári órákra, elsősorban 
a keddi napokra!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából  
január 20-án megnyílt a nagyközönség előtt 

a „VITRIN”
…. könyvtárunk egy olyan szeglete, ahol kizárólag 
helyi, budajenői kézművesek és szellemi alkotók 
művei tekinthetők meg. Helyben vásárlási lehetősé-
get biztosítani nem tudunk, de az összekötő szere-
pet felvállaljuk.

Február 03-án 18.00h-tól az alkotókkal való 
baráti találkozóra és egy csésze teára invitáljuk az 
érdeklődőket. 

Február 02-án 18.00h-kor kezdődik könyvtá-
runkban egy biblioterápiás foglalkozássorozat. 

Ez az alkalom díjmentes, viszont regisztrációhoz 
kötött! Bejelentkezni a könyvtár e-mail-címén ke-
resztül lehetséges: konyvtar@budajeno.hu vagy a 
0670/850-5560-as telefonszámon.

Az 1. alkalmat 6 másik követ. Erre várjuk azon 10 
hölgy jelentkezését, akik az irodalomterápia eszközeit 
kihasználva szeretnének részt venni egy zárt csoportos 
önismereti munkában. 

A foglalkozásokat Leichtman Ágnes irodalomtera-
peuta tartja.

Részletekről a könyvtárban lehet érdeklődni.

Március 10-én 18.00h-kor Mészáros Ágnes 
festőművész kiállítás-megnyitója veszi kezdetét.  
Közreműködik Heinczinger Miklós zenész.

Március 24-én 18.00h-tól Lackfy János költő, 
író, műfordító lesz a vendégünk egy író-olvasó talál-
kozó keretén belül. Művei könyvtári állományunkat is 
gyarapítják, illetve a környékbeli középiskolások érett-
ségi tételsorában is szerepelnek. Ajánljuk tehát az ő 
korosztályuknak, de nyitott program lévén, mindenkit 
szeretettel várunk!

Facebook oldalunk: 
Szabó Ildikó Könyvtár és Közösségi Tér

Király Eszter, könyvtáros, tel.: 0670/850-5560

Krisztus Király ünnepe
Az egyházi év utolsó vasárnapján (november 20.) 
Krisztusnak a Világmindenség Királyának ünnepét 
ültük meg. A szentmise fényét emelte, hogy Károlyi 
Gergely vezetésével Reisner Tamás, Steiner Barna 
és Steiner Márk énekelte a liturgikus énekeket, és 
a „Christus vincit” műve is rézfúvós kísérettel csen-
dült fel. Közösen adtunk hálát az elmúlt egyházi év 
kegyelmeiért, s dicsértük együtt Krisztust, a szívünk-
nek is Királyát!

Gyertyagyújtás
Advent idején gyertyákkal díszített koszorúk készül-
nek a templomokban, és a családok otthonaiban is. 

Idén az Udvarház teraszára egy szép formájú kará-
csonyfa került. Az első hétvégén az Önkormányzat 
gyönyörű koszorúján gyújthattuk meg az első gyer-
tyát. A továbbiakban a családi koszorúkon növeke-
dett a meggyújtott gyertyák száma, ami mellett 
Gábor atya imái a családok, az első áldozók által 
felolvasott szövegek, könyörgések hangzottak el. A 
jelen lévő közösség is csatlakozott az énekléshez. Az 
utolsó gyertya gyújtásánál ismét az önkormányza-
ti koszorú köré gyűltünk. A cserkészek olvasták az 
imákat, könyörgéseket. A negyedik gyertyát Budai 
István polgármester úr és Gábor atya gyújtotta meg 
a cserkészek vezetője, Eperjesi Levente jelenlétében. 
Egy lámpásban azt a lángot hozták el a cserkészek, 
amit Betlehemben a születés barlangjában gyújtot-
tak meg. Régi hagyomány, hogy ezt a lángot a világ 
sok részére szétosztják, hozzánk Bécsen át érkezett.

Farkasréti kórus látogatása
Advent első vasárnapján a Farkasréti Mindenszentek 
templom kórusának szép éneke növelte a szentmise 
ünnepi hangulatát. Réti Katalin karnagy vezetésével 
a szentmise után egy rövid koncertet is adtak adventi 
énekekből. A koncert után a Plébánián finom süte-
ményekkel, finom borral, üdítővel és ismerkedő be-
szélgetésekkel zártuk az összejövetelt, remélve, hogy 
lesz még alkalom a közös együttlétre.

Adventi készülődés
Rorátékra szerdánként és péntekenként került sor 
településünkön. A szerdai szentmisét követően a Plé-
bánián egyszerű reggelivel fogadtuk a betérőket.

Idén Horváth Achilles ferences szerzetes atya osztot-
ta meg velünk december 9-én és 10-én adventi gon-
dolatait.

Advent harmadik vasárnapján az egyházközségi kép-
viselőtestület döntése alapján a szentmise után a 
nyugdíjasokat apró csomaggal leptük meg. Később 
az otthonmaradókat is felkerestük.

Karácsonyi Pásztorjáték 
Lakatos Rita vezetésével a Korona vírus után ismét 
alkalom nyílt arra, hogy az általános iskolások nagy 
sikerrel adják elő a templomban a Pásztorjátékot. 
Mária szerepét Ujváry Lili, Józsefét  Steiner Botond 
játszotta. Dicséret illet valamennyi szereplőt a próbák 
rendszeres látogatásáért és a színvonalas előadásért.

Borszentelés
Szent János napján este a Plébánián közel 20 ember 
gyűlt össze, hogy részt vegyen hagyományos bor-
szentelésen. A résztvevők saját boraikat, pálinkáikat 
hozták el, és kínálták meg a jelenlévőket Gábor atya 
áldását követően. A rendezvényt Polgármester úr is 
megtisztelte. A kóstolást a szőlőkről, borokról szóló 
vidám beszélgetés színezte.

Az ünnepek után megkezdődött az újév, sorakoztak 
a hétköznapok és a vasárnapok. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a szentmiséken megszaporodtak a 
ministránsok. Az adventi gyertyagyújtásokon már 
hallhattuk a Steiner Márk által szervezett férfiakból 
álló alkalmi kórus énekét. Ez a kórus - kiegészülve 
gyerekekkel - újból énekelt Urunk megkeresztelé-
sének ünnepén. Felvetették annak a lehetőségét is, 
hogy havi rendszerességgel újra találkozhatunk ve-
lük, és a hozzájuk csatlakozókkal talán egy templo-
mi kórus megalakulásának tanúi lehettünk. A kórus 
tagjai várják a fiatalabb és idősebb jelentkezőket is!

Plébániai HÍREK

H Í R E K 
a könyvtárból
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA 

Pályázat célja, tárgya: Budajenő Község Önkormányzat tulajdonát képező  
2093 Budajenő, Kossuth Lajos u. 19. szám alatt, a Jeine Udvarházban található  
1 db üzlethelyiség ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázati úton.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. február 15. 12:00 óra

Ajánlat benyújtásának helye: Budajenő Község Önkormányzata, 2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Benyújtás módja: személyesen vagy postai úton, lezárt borítékban.  
A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat üzlethelyiség bérbevételére – Jeine Udvarház”

Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő 
lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

Pályázati biztosíték: az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

Bírálati szempontok: legmagasabb összegű bérleti díj - 100 % .

A bérelhető üzlethelyiség adatai: az üzlethelyiség két nagyobb helyiségből és egy kicsi raktárból 
áll, 64 m2 hasznos alapterületen.

Műszaki állapota: újonnan kialakított, teljes körűen felújított

A bérleti időtartam: 2023. március 1-től számítva az ajánlattevő által ajánlott időtartam, illetve 
megegyezés szerint. A birtokbaadás tervezett időpontja: 2023. február 28.

Legkisebb ajánlható bérleti díj: 3125 Ft/m2/hó

Az elbírálás helye és tervezett időpontja:
A pályázatok elbírálására Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.  
A pályázat elbírálásának tervezett időpontja: 2023. február 20-ig.  
Az Önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az ajánlattétel előtt az üzlethelyiség megtekinthető munkanapokon 8 órától 15 óráig az Önkormány-
zat képviselőjével együtt. A megtekintési igényeket kérjük, legalább 1 munkanappal korábban jelezni 
szíveskedjenek.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:  
az Önkormányzat 26/371-068 telefonszámán.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben olvasható az Önkormányzat honlapján    www.budajeno.hu

                 

MEGHÍVÓ

Budajenő Község Önkormányzata és a Budajenő-Telki Székely Társulat 
szeretettel meghívja a falu lakosságát

2023. FEBRUÁR 18-Án szomBaton 
mEgtaRtandó

FARSANGFARKA FELVONULÁSÁRA 
és DISZNÓTOROS KÓSTOLÓRA 

PROGRAM:

15 órától maskarás vidám Farsangfarka felvonulás a Magtár előtti tértől  
a Hagyományőrzők Házáig (Magtár előtt fánk, sós és édes aprósütemények) 

Kiszebábu-égetés, téltemetés

Disznótoros a Hagyományőrzők Házában (kolbász, véres hurka, májas hurka,  
sült pecsenye, savanyú máj, toroskáposzta, tepertő, tea és forralt bor)

Térítés nélkül, csak helyben fogyasztás!

Várjuk a gyerekeket és felnőtteket! 

Minél többen legyünk farsangi jelmezben!
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JELM
AGYARÁZAT:

Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a járm
ű forgalm

at ne akadályozza

Decem
ber

Zöldhulladék gyűjtése (Z)
Vegyes hulladék gyűjtése (V)

Fenyőfák, karácsonyfák  elszállítása (F)
Gyűjtési nap áthelyezése

Szelektív hulladék gyűjtése (SZ)
Házhoz m

enő üveghulladék gyűjtés (Ü)

2023. évi hulladéknaptár - Budajenő

A változtatás jogát fenntartjuk!

Depónia  Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                          
8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hrsz: 020087/8.  Tel.: 06 22/407-416

               w
w

w
.deponia.hu    e-m

ail: pilis@
deponia.hu

Január
Február

M
árcius

M
ájus

Június
Július

Augusztus
Szeptem

ber

2023. évben ünnepnapokon a szállítás zavartalan.Lom
talanítás (évi 1): házhoz m

enő lom
talanítás a 06 22/407-416 telefonszám

on a 3-as gom
b  m

egnyom
ásával, illetve az ugyfel@

deponia.hu e-m
ail cím

en kérhető. 
Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütem

ezésének segítése érdekében 2023. január 02. - szeptem
ber 30. között, de lehetőség szerint m

ielőbb tegye m
eg.

Április
Novem

ber
Október


