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A 2023-as esztendő a választási ciklus utolsó teljes 
éve. Mindannyiunk életében - így az önkormány-

zatéban is - több előre nem látható körülmény befo-
lyásolhatja terveinket. Mindannyian érezzük a magas 
inflációt és az energiaárak drasztikus emelkedését. Ezt 
figyelembe véve alkottuk meg az ezévi költségvetésün-
ket. Ennek az esztendőnek a meghatározó feladata 
a település működőképességének fenntartása. Az 
elmúlt évek sikeres fejlesztései a Hagyományőrzők 
Háza, a Magtár, a Jeine Udvarház, az óvoda és az igaz-
gatási és oktatási központ működtetése és fenntartása 
jelentős személyi, dologi és rezsi költség kiadást je-
lent. Ezekben az intézményekben közel 70 fő dolgozik. 
Számunkra fontos az itt dolgozók megélhetése. 

A fejlesztések területén a költségvetésben nincse-
nek az előző évekhez hasonló nagy projektek. Folytatva 
az épített örökségek felújítása programot a turisztikai 
és szakrális célt is szolgáló, a temetőtől az Öregtemp-
lomig felújítjuk a stáció sétány járdaszakaszát. A köz-
biztonság javítása érdekében a település meghatározó 
részein, a be- és kivezető utak mentén, a Magtárnál, a 
játszótéren, az iskola sportpálya felőli belső udvaron 
kiépítünk korszerű térfigyelő kamerarendszert. A ra-
vatalozó épületen és sóskúti kőből épült homlokzati 
részen végzünk el állagmegóvási karbantartási mun-
kákat. Amennyiben kiírásra kerül, pályázati forrásból 
tervezzük megvalósítani a Hagyományőrzők Háza te-
tőszerkezetének felújítását, valamint a Magtár és a Fő 
út között már kiviteli tervvel rendelkező járdaszakaszt. 
Mint minden évben, az idén is elvégezzük az utak ká-
tyúinak javítását. 

A már előzőekben említett működőképesség fenn-
tartásához az állagmegőrző karbantartási feladatok 
elvégzéséhez és a település rendezettségének fenn-
tartásához forrásokra van szükség. Az állam a kötelező 
feladatok ellátásához az adóerő képesség függvényé-
ben központi támogatást biztosít. A mi esetünkben 
alapvetően támogatja a közvilágítást, a hivatalt, az 
óvodát és a közétkeztetési feladatokat megközelítően 
70-80%-ban. A rezsit, a dologi kiadások jelentős részét 
az önkormányzatnak kell fedezni. Úgynevezett önként 
vállalt feladatként működtetjük a helyi kulturális léte-
sítményeket: a Hagyományőrzők Házát, a Magtárt és a 
tókertet, a Jeine Udvarházat, a játszótereket és parko-
kat, az Öregtemplomot és környékét, beleértve a stá-
ció sétányt és az öregtemetőt. A felsorolt feladatok 
ellátása helyi adóbevétel nélkül megoldhatatlan 
lenne. Előzőket azért részleteztem, hogy tájékozód-
janak, hogy a helyi adókból az önkormányzatnak mi-
lyen feladatokat kell ellátni. Az idén a helyi adók közel 
a duplájára, esetenként több mint a duplájára nőttek. 
Mi ennek az oka? Az elmúlt 7 évben Budajenőn nem 
lett helyi adó emelve. Ha évekre lebontva elosztják az 
ezidőalatti inflációt, akkor már nem is olyan magas 
a kivetés. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a törvé-
nyesen kivethető adónak a felét vetettük ki és a meg-
maradt kedvezmények ezt még további 30-50%-kal 
csökkentik, akkor a kivethető adónak (pl. építmény 
adó esetén 2100 Ft/m2) megközelíthetőleg a háztartá-

sok élethelyezettől függően 25-35%-a a helyi kivetett 
adó. Miért nem kellett hosszú ideig a helyi adóhoz hoz-
zányúlni? Ebben az időben volt egy nagy adózónk, az 
MKB Lízing, ami közel 5000 gépjármű után ide fizette 
a lízingdíjra eső iparűzési adót és a gépjárműadó 40%-
át. Ez évi 150-200 millió forint adóbevételt jelentett a 
településnek. Miután az MKB új tulajdonosa megszün-
tette a lízing céget és eladta Next Car-nak, aki már nem 
velünk kötött szerződést. Az MKB lízinget megelőző 
időszakban a Viacom Kft. törlesztette a magyarországi 
Siemens programot, ők is Budajenőn székeltek és évi 
40-60 millió forint közötti adót fizettek be. Az előző 
ciklusokban hozzánk folyt be a teljes gépjárműadója 
a település gépjárműveinek. Először meg lett vonva a 
60%, majd később a megmaradó 40% is megvonásra 
került. Ma már a teljes gépjárműadó a NAV-hoz folyik 
be. Volt időszak amikor a személyi jövedelemadó né-
hány százaléka a településeket illette. Budajenőn ez is 
több tíz milliót jelentett. Ebből már nincs bevételünk. 
Ezért hiába vannak jó néhányan magas jövedelemmel 
rendelkezők a faluban, ezt az előnyt az önkormányzat 
közvetlenül nem érzékeli.  Lényegében az elmúlt 10-15 
év jelentős fejlesztéseinek önrészei (Pl. óvoda önrész 
300 millió forint) a fenti bevételekből lettek biztosítva. 
Közben egyre több fenntartást igénylő létesítménnyel 
bővült a település, ami a személyi és dologi kiadást 
is megnövelte (tornaterem, Magtár, Udvarház, Hagyo-
mányőrzők Háza). Azt hiszem a fentiekből belátható, 
hogy az önkormányzat, mint a település legnagyobb 
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Önkormányzati   tájékoztató 
vonatkozó felvételi körzete: Budajenő község közigazgatá-
si területe. Az erről szóló 5/2023. (II.09.) sz. önk. határozat 
megtekinthető a honlapunkon.

A BUDAJENŐI NÉMET NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI 
SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA 
A Képviselő-testület elfogadta a Budajenői Német Nem-
zetiségi Önkormányzattal kötött, 44/2020. (IX.25.) számú 
határozattal jóváhagyott közigazgatási szerződés válto-
zatlan formában történő hatályban tartását. Az erről 
szóló 6/2023. (II.09.) sz. önk. határozat a honlapunkon 
olvasható.

DÖNTÉS A JEINE UDVARHÁZ VILLAMOSENERGIA 
KÖZMŰÓRA ÁTIRATÁSÁRÓL
A Képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzat és a Ko-
vászakadémia Kft. között létrejövő megállapodást a Jeine 
Udvarházban található, a pékség céljára bérbe adott ingat-
lan villamosenergia közműóra átíratásával kapcsolatban. 
Az intézkedés célja a Kovászakadémia minél előbbi beindí-
tásának támogatása. Az erről szóló 7/2023. (II.09.) sz. önk. 
határozat a megállapodás-tervezettel együtt megtekint-
hető a honlapunkon.

DÖNTÉS BUDAJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉS
SZERKEZETI TERVÉRŐL SZÓLÓ 87/2017 (X.26.) 
ÖNK. HATÁROZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Képviselő-testület döntött a 87/2017 (X.26.) önk. hatá-
rozattal megállapított településszerkezeti terv módosí-
tásáról. A tavaly augusztus 1-jei partnerségi egyeztetés 
keretében előterjesztett 7 db részfeladatból 4 került elfo-
gadásra, kettő kérelem nem lett támogatva (a zöldterület 
arány csökkenése illetve mezőgazdasági terület belterü-
letbe vonási szándéka miatt), egy részfeladat pedig a tu-
lajdonos utólagos korrekciós szándéka alapján kiemelésre 
került a tervezetből. Az elfogadott 8/2023. (II.09.) sz. önk. 
határozat a változtatást bemutató részletes terv leírások-
kal együtt megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS A BUDAJENŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI  
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 12/2017. (X.27.) SZ.  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete jó-
váhagyta a fent említett 4 db részterülettel kapcsolatos 
döntés átvezetését a helyi építési szabályzatba és ennek 
megfelelően elfogadta Budajenő Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 12/2017. (X. 27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítását. Az erről szóló 2/2023.(II.10.) számú 
módosító önkormányzati rendelet a honlapon olvasható.

DÖNTÉS BUDAJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
A Képviselő-testület döntött az előzőekben említett, utóla-
gos korrekciós szándék alapján külön benyújtott kérelem 
jóváhagyásáról. Ennek megfelelően elfogadta Budajenő 
Község településrendezési eszközeinek módosításáról 
szóló határozatot a 94/2. hrsz. ingatlanra, az Ady Endre 
utca (282. hrsz.) és a József Attila utca (249. hrsz.) találko-
zásánál meglévő közterületre vonatkozóan. Az erről szóló 
9/2023. (II.09.) sz. önk. határozat a kiegészítő feljegyzéssel 
együtt megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS BUDAJENŐ KÖZSÉG HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
A TELKENKÉNT ELHELYEZHETŐ LAKÓRENDELTETÉS 
SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓAN A 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LKE) ÉS A FALUSI
AS LAKÓTERÜLET (LF) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKBEN
A Képviselő-testület elfogadta a HÉSz módosítását a tel-
kenként elhelyezhető lakórendeltetés számának meg-
határozására vonatkozóan az Lke-2/1, Lke-3/1, Lke-3/2, 
Lke-3/3, Lke-3/4, Lke-4, Lke-4/1, Lke-4/2, Lke-5, Lke-5/1, 
Lke-5/2 és Lke-6 jelű kertvárosias lakóterület, valamint az 
Lf-1, Lf-2 és Lf-3 jelű falusias lakóterület építési övezetek-
ben. A szabályozás értelmében csak akkor épülhet két la-
kóház az adott telken, ha annak mérete az arra az övezetre 
megállapított minimális telekméretnek legalább a kétsze-
rese. Ezzel az intézkedéssel az önkormányzat szándékozik 
korlátozni a kis méretű telkeken beépíthető lakóépületek 
számát. A vonatkozó 10/2023. (II.09.) sz. önk. határozat 
a kiegészítő feljegyzéssel együtt megtekinthető a honla-
punkon.

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI 
SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta a Transfekál Szennyvíz-
szállító és Szolgáltató Kft.-vel történő közszolgálati szerző-
dés megkötését a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére.  A cég a zárt szennyvíztárolóval 
rendelkező telkeken fogja végezni a szennyvíz ürítését. Az 
elfogadott 11/2023. (II.09.) sz. önk. határozat valamint a 
szerződés tervezet a honlapon olvasható. 

A 2022. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES BELSŐ  
ELLENŐRZÉSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta a 2022. évi belső ellenőr-
zési összefoglaló jelentést a 13/2023. (II.09.) sz. önk. ha-
tározatában, amely az összefoglaló jelentéssel együtt a 
honlapunkon olvasható.

BÖT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete jó-
váhagyta a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) 
Társulási megállapodásának 14. sz. módosítását, valamint 
annak az egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A módosí-
tást többek között személyi változások valamint a szociális 
feladatok ellátási körök módosulása illetve Közterület-fel-
ügyelt tagjainak létszámváltozása indokolták. Az elfoga-
dott 14/2023. (II.09.) sz. önk. határozatot a módosulások 
részletes kifejtésével együtt a honlapunkon olvashatják.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2023. FEBRUÁR 09-I  

ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

JAVASLAT KITÜNTETÉSRE (MÁRCIUS 15.) 
A Képviselő-testület nemzeti ünnepünk, a március 15-ei 
forradalom és szabadságharc alkalmából Budajenőért Ki-
tüntetés adományozásáról döntött.

munkáltatója és a legértékesebb létesítmények tulaj-
donosa és fenntartója, megfelelő helyi bevétel nélkül 
nem tudja ellátni a feladatát. Felelős gondolkodással 
igyekszünk a befolyt helyi adókat a település érdeké-
ben a leghatékonyabban felhasználni. Az adó befize-
tése minden érintett lakónak kötelessége. A be nem 
fizetett adók végrehajtó útján, illetve munkahelyi letil-
tással behajtásra kerülnek.

Szeretnék reflektálni néhány felvetődő kérdésre. Az 
utóbbi időben a közvilágítás meghibásodása kapcsán 
az átlagosnál több bejelentés érkezett. Néhányan úgy 
gondolták, hogy azért lassú a reagálás, mert a kar-
bantartó vállalat nem a közelben székel. A mezőkö-
vesdi székhelyű cég az évekkel ezelőtti korszerűsítési 
munkákra a legkedvezőbb (25%-kal olcsóbb) ajánlatot 
adta, amit tisztességgel el is végzett. Úgy gondoltuk, 
hogy aki a kivitelező, az legyen a karbantartó is, így 
nem tud másra mutogatni. Az elmúlt meghibásodá-
sok olyan helyeken történtek, ahol valamilyen építé-
si munka folyt és a föld alatti vezeték megsérült. Két 
helyen a hiba javítása csak teljes átkábelezéssel volt 
megoldható (Vadvirág utca, Kápolna köz). Tehát nem 
egyszerű égőcsere probléma volt. Egy-egy égőért a kö-
zelben székelő cég sem vonul ki. Az előírás a közvilá-
gítási rendszer 95%-os folyamatos fenntartása. Kérem 
azokat, akik bármilyen munka során megsértenek ve-
zetéket, hogy a hely megjelölésével jelentsék be. Ezzel 
az önkormányzatnak jelentős költséget takarítanak 
meg és a hibaelhárítás is jóval gyorsabb lesz. 

Igazgatási hatósági jogkörben birtokháborítás cí-
men az elmúlt időszakban néhány esetben el kellett 
járni. Ha már csak a hatósági kényszer tesz rendet, 
nem szerencsés, arról nem is beszélve, hogy egymás 
mellett kell élnünk. A vélt és valós sérelmeket célszerű 
az együttélés szabályai mentén toleránsan rendezni. 
A helyi viszonyokat nem ismerő hatósági és bírósági 
döntések megnyugtató választ rendszerint nem adnak. 

Egyre több olyan kérelem érkezik a hivatalhoz, hogy 
a házuk előtti fától szeretnének megszabadulni, külö-
nösen amelynek nagy a lombja vagy tűlevele van. Az 
álláspontunk az, hogy nem balesetveszélyes és egész-
séges fát nem kívánunk kivágni. Egy nagyobb méretű 
fa kivágásához már speciális szakértelem és eszközök 
szükségesek. Esetenként egy ilyen fa kivágása 150-
200 ezer forint körül van. Lényegesen olcsóbb a levelek 
összegyűjtése. Jön a tavasz, metszéskor és a kert rend-
betételekor számos zöldhulladék keletkezik. Az avart 
és a leveleket komposztáljuk, vagy zsákokba szedve a 
zöldnapokon címkével ellátva a Depónia elszállítja. A 
fásszárú zöld hulladékot bezúzzuk a komposztba vagy 
kévébe kötve szintén a Depónia elszállítja. Kifejezetten 
száraz fásszárú növényt biztonságosan el lehet éget-
ni, ha az időjárási körülmények megengedik. Tegyünk 
meg mindent környezetünk megóvása érdekében.

Budai István, polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2023. FEBRUÁR 9-I 

NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELTÉNEK ELFOGADÁSA
A Képviselő-testület a polgármester által beterjesztett 
2023. évi költségvetési rendeletet megtárgyalta. A tele-
pülés gazdasági helyzete megnyugtató, stabil. Mind a ki-
adások és bevételek főösszege 838 millió Ft. Az általános 
tartalék szintje biztosítja a falu működőképességét. A ked-
vező gazdasági mutatók hátterében áll a 2022. év kedvező 
zárása, illetve az iparűzési adó vártnál jobb teljesülése. Az 
idei évre tervezett legjelentősebb beruházás: a temető és 
az Öregtemplom közötti járdaszakasz, valamint a ravatalo-
zó felújítása, illetve a kamerarendszer kiépítése. Pályázati 
forrásokból szándékozunk felújítani a Hagyományőrzők 
Háza tetőszerkezetét, illetve további járdaszakaszok meg-
építését (pl. a Magtártól a Fő útig). A költségvetés részletes 
adatai a honlapon és ügyfélfogadási időben a hivatalban 
megtekinthetők. A képviselő-testület a 2023. évi 1/2023. 
(II.10.) költségvetési rendeletét megalkotta.

KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI SZERZŐDÉS 
MEGHOSSZABBÍTÁSA
A Képviselő-testület a közterület megjelölt területein a 
nyári közterület fenntartási és a téli időszak hóeltakarítási 
és síkosságmentesítési munkáira György Árpád egyéni 
vállalkozóval a 2008. évben kötött vállalkozási szerződést 
2023. március 1-től 2024. február 28-ig tartó hatállyal 
meghosszabbította, illetve a határozat melléklete szerin-
ti árajánlatnak megfelelően módosította. Az elfogadott 
1/2023. (II.09.) sz. határozat a honlapon megtekinthető.

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER TELEPÍTÉSE
A Képviselő-testület döntött térfigyelő kamerák kiépítésé-
ről és telepítéséről a falu meghatározó részein: a bevezető 
és kivezető útszakaszokon, a Magtár épület és a dísztó kö-
rül, a játszótéren, az iskola udvarán. A feladat elvégzésével 
a legjobb árajánlatot nyújtó VértesNet Kft.-t bízta meg. Az 
erről szóló 2/2023. (II.09.) sz. önk. határozat megtekinthe-
tő a honlapunkon.

AZ ÓVODA HETI ÉS ÉVES NYITVATARTÁSI  
RENDJÉNEK ELFOGADÁSA
A Képviselő-testület jóváhagyta a Budajenői Óvoda heti 
és éves nyitvatartási rendjét (hétfőtől péntekig 06:00-tól 
17:30-ig) valamint a nyári zárva tartását (2023. július 3. 
– 2023. július 28. között). A vonatkozó 3/2023. (II.09.) sz. 
önk. határozat megtekinthető a honlapunkon.

DÖNTÉS AZ ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRÓL
A Képviselő-testület meghatározta az óvodai beíratás idő-
pontját 2023. április 20-tól 2023. április 21-ig 8:30 órától 
17:00 óráig terjedő időtartamban. Ezzel egyidejűleg „Hir-
detményt” adott ki beiratkozáshoz szükséges tudnivalókról, 
illetve az eljárás rendjéről. Felvenni kizárólag az életvitelsze-
rűen Budajenő községben lakó gyermekeket lehet. A beíra-
tás időpontját meghatározó 4/2023. (II.09.) sz. önk. határo-
zat a Hirdetménnyel együtt a honlapunkon olvasható.

A BUDAJENŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
2023/2024. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI  
KÖRZETHATÁRÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 
Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyta az Érdi Tankerületi Központ javaslatát, mely 
szerint a Budajenői Általános Iskola 2023/2024. tanévre Budajenő mindennapok | 5
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tartalmáért nem vállal felelősség

Nemzeti Ünnepünk, mint mindig, az idén is a zord 
idő ellenére megmozgatta a hagyománytisztelő 

lakók jelentős részét. A rendezvényen szinte minden 
működő civil szervezet és intézmény képviseltette 
magát. A Himnusz elhangzása után Budai István pol-
gármester mondott ünnepi beszédet. Beszédében a 
forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyisé-
geit méltatta, a forradalom költőjétől, Petőfi Sándortól 
több idézetet megemlítve üzent a napjaink fiainak. 
Fontos, hogy a hősökről az új korok nemzedékei min-
dig megemlékezzenek. A békésen lezajlott forradalom 
fő üzenete: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”, 
ez a gondolat ma is nagyon aktuális.

Ezután a polgármester Budajenőért Kitüntetést 
adott át Papp Ferencnek és feleségének a Templom-
völgy lakóparkban, a területbe illeszkedő lakóház és 
udvar mintaszerű kialakításáért és gondozottságáért. 
Példával szolgálva az ott építkezőknek.

Az ünnepi műsor hagyományosan az általános is-
kola 4. osztályos diákjainak fellépésével folytatódott. 
A diákok az előző évekhez hasonló fergeteges sikerű 
előadását láthattuk. A lányok és fiúk jól kidolgozott 
koerográfiával, elragadó lelkesedéssel, megható oda-
adással elevenítették fel az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeit. Köszönet Krizsák Erzsé-
bet és Horváth Szilvia tanároknak a felkészítésért. Az 
ünnepen résztvevők szűnni nem akaró tapssal hálálta 
meg az előadást. A rendezvény a Szózat eléneklésével 
zárult.

A résztvevők a huszárok vezetésével a templom 
előtti térre vonultak, ahol az önkormányzatok, az in-
tézmények és a helyi civil szervezetek helyezték el ko-
szorúikat a Hősök emlékművénél.

Végezetül az ünnepi esemény Szent Péter és Szent 
Pál templomban Harkai Gábor plébános által celebrált 
ünnepi szentmisével zárult.

Köszönet a részvevőknek!

Március    15.



Három év kihagyás után a Covid-19 járvány visz-
szaszorulásával Frank Zimmermann polgármester 

meghívására újból részt vehetett egy budajenői delegáció 
a német testvérváros legnagyobb farsangi rendezvényén, 
a gaildorfi lóvásáron. A hét fős delegáció február 09-én 
szombat hajnali indulás után délután 4 órára érkezett 
meg Gaildorfba. Frank Zimmermann polgármester, Tanja 
Ritter alpolgármester és Günther Kubin, a partnerkapcso-
latokért felelős képviselő szívélyesen fogadtak minket. 
Aznap este jó hangulatú baráti találkozón vettünk részt 
a gaildorfi önkormányzat képviselőivel a szállásunkat is 
biztosító unterrot-i Kocherbähnle fogadóban. 

Vasárnap délelőtt a zord időjárási körülmények elle-
nére kilátogattunk a lóvásárra, ahol bepillantást nyertünk 
a gyönyörű hideg- és melegvérű tenyészlovak zsűrizési 
folyamatába. Ezt követően a gaildorfi városházán került 
sor a delegáció hivatalos fogadására, ahol Frank Zim-
mermann és Budai István polgármester urak mondtak 
köszöntőt, valamint jelképes ajándékok átadására került 
sor. Beszédükben a település elöljárói kifejezték, hogy 
kölcsönösen szándékoznak erősíteni a kapcsolatot mind 
a diákcsere mind a kulturális hagyományok újjáélesztése 
terén. A fogadáson köszöntöttük a 90 éves Lack Mihályt, 

Miska bácsit, aki még mindig nagyon jól beszél magyarul, 
és meghatóan nagy mértékben kötődik budajenői hazá-
jához. A fogadás után a gaildorfi temetőben a két polgár-
mester koszorút helyezett el a kitelepítettek emlékmű-
vénél. Ezt követően volt alkalmunk megkóstolni Mándi 
Attila kint élő magyar vendéglátó vállalkozó és Vajda Ká-
roly, az Öregház étterem szakácsa által közösen főzött 
autentikus magyar gulyáslevest. Délután a Stadtkapelle 
koncertjén vettünk részt, ahol több budajenői születésű 
ismerőssel találkoztunk, akiknek a számuk egyre fogyat-
kozik. 

A hétfői napon meghívást kaptunk a gaildorfi pol-
gármester évértékelő beszámolójára. A fogadás után a 
Sparkasse épületébe látogattunk, ahol kávé és finom 
sütemények kíséretében újra alkalom nyílt a régi is-
merősökkel való találkozásra. Majd következett a ren-
dezvény csúcspontjának számító farsangi felvonulás. A 
sváb régió számos fúvószenekara, sport-, természetvédő 
egyesületei, különböző szakmák képviselői vagy épp 
egy-egy érdekes üzenet megtestesítői vonultak fel díszes 
lovaskocsik kíséretében parádés hangulatot teremtve a 
város központjában. Ezután a Stadtkapelle városi zene-
kart látogattuk meg a próbatermükben, a régi iskolában. 
Itt is felelevenítésre kerültek a közel 30 éves együttmű-
ködés szép emlékei. Budai István polgármester meghívta 
a városi fúvós zenekart az idei szüret- és borünnepre. A 
meghívást a zenekar vezetősége köszönettel elfogadta.

Kedd reggeli visszautazásunkkor Frank Zimmermann 
polgármester, Tanja Ritter alpolgármester és Günther 
Kubin búcsúztak el tőlünk, megköszönték részvételünket 
és kívántak szerencsés hazautat. 

A gaildorfi látogatás során számos alkalommal meg-
erősítették a résztvevők a két partnertelepülés kapcsola-
tának újra élénkítési szándékát. Már idén az újra induló 
diákcsere-program keretében budajenői általános iskolás 
gyerekek tölthetnek el egy tartalmas hetet Gaildorfban. A 
német küldöttség meghívást kapott a Szent Péter és Pál 
napi búcsú és falunap rendezvényére és természetesen a 
szeptemberi borünnepre. 

Látogatás a Gaildorf-i lóvásáron

8 | Budajenő mindennapok 



2023. február 18-án került megrendezésre a szé-
kely hagyományokon alapuló Farsang Farka ren-

dezvény, ami az idén disznótoros kóstolóval egészült 
ki. Az elnevezés lényegében a farsangi időszak csúcs-
pontjának számító utolsó három napot jelöli farsang-
vasárnaptól húshagyókeddig. „Felkötjük a farsang far-
kát” – mondták még jó ötven éve is az emberek, ha a 
farsangi időszakban barátokat, ismerősöket, rokonokat 
meglátogatva szórakozni indultak.

A farsangi műsor és felvonulás délután 15 órakor 
kezdődött a Magtár előtti téren. A finom csörögefánk, 
pogácsa és további sós és édes aprósütemények, vala-

mint forró tea elfogyasztása után hangos ostorcsattog-
tatás, kolompolás és éneklés kíséretében vonult végig 
a vendégsereg a Kossuth utcán, majd a Székelykapunál 
visszafordulva a Hagyományőrzők Házához érkezett. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy szép számú közönség 
vett részt az eseményen, sokan hagyományos maska-
rákba öltözve: boszorkányok, a halál a kaszájával, a ci-
gányasszonyok, ördögök, rendőr, pap, valamint sirató-
asszonyok és busók is színesítették a felvonulók sorait. 
Az idén sem maradhatott el Konc király és Cibere vajda 
összecsapása a Magtár előtti téren és a Hagyomány-
őrzők Háza előtt. Konc király a farsangi időszakot és 
a bőségesebb étkezést, Cibere vajda a böjti időszakot 
személyesítette meg. A küzdelmük idén is a böjt javára 
dőlt el. A siratóasszonyok jajgatása mellett elégetésre 
került Illyés, a telet, az elmúlást ábrázoló Kiszebábu. 
Ezzel jelképesen is lezárult a farsangi időszak és kez-
detét veszi a böjt. 

Húshagyó keddig azonban még egyszer utoljá-
ra mindenki jól lakhatott a hagyományok szerint. Az 
önkormányzat szervezésében disznótoros finomságok 
várták a falu apraját-nagyát és az ide idelátogató ven-

Farsang 
     FARKA2023

dégeket a Hagyományőrzők Házában. A hurka-kolbász, 
toroskáposzta, tepertő, pecsenye, valamint helyi sváb 
hagyományos savanyú máj voltak terítéken forralt bor 
illetve forró tea kíséretében. A cigányzene mellett vi-
dám hangulatú társalgás indult meg, néhányan nótára 
is fakadtak.

Köszönjük a Budajenői Székely Társulat nagyszerű 
közreműködését és minden résztvevőnek a közös ün-
neplést!
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Zsámbéki-medence 
kis matematikusa

Elérkeztünk az idén 19. alkalommal megrendezésre 
kerülő, immár a térségben nagy hagyománnyal 

rendelkező „Zsámbéki-medence kis matematikusa” 
területi verseny döntőjéhez.

Az idei versenyen 11 iskola 209 tanulója vett részt 
a meghirdetett három korcsoportban, akik közül 45-en 
jutottak be két levelező forduló után a verseny döntő-
jébe. Iskolánkból 43 tanuló jelentkezett, 12-en jutot-
tak tovább: Magyar Nóra, Bacsó Bence, Aszmann Bori, 
Steiner Botond, Sugár Barna, Engler Benedek, Péter 
Barna, Temesfői Petra, Sebestyén Zoltán, Bicskey Bar-
bara, Vecsernyés Nóra, Garbaisz-Klicsu Ákos

Köszönjük Krizsák Zsóka néninek, Horváth Szilvi 
néninek, Sugárné Vojta Szilvi néninek és Palojtayné 
Szebeny Mariann néninek a versenyre való felkészítést. 
A döntő időpontja: 2023. március 25. 9.00 óra

TÁMOGATÓK
 

ZSÁMBÉK: Medicontur Kft, Kálmán Cukrászda,  
Lámpás Étterem, Szépia Bio- és Art Hotel, Ziegler Kft.,  

Fészek Cukrászda, Hobbi Falva, Drivingcamp, Tök, Nyakas Pincészet, 
PERBÁL: Levendula virág és ajándék, 

PÁTY: Paagh Étterem, Pátyi Virágos, Virágbolt Páty, Caffe Trevi Cukrászda, 
Gazdabolt, Cukorborsó Étterem, 

TELKI: Telki Pékség (Muskátli), Telki Kovászda , Globall Sport & Wellness 
Hotel, Papsajt Natúrbolt, Csehülünk Kisvendéglő, Telki Príma, Kata 
Kozmetika, Telki Tenisz és Sportcentrum, Papír-írószer, Weskamp 

Transport GMBH, Mandoletti cukrászda, Virginia Masszázs, Ferenczi 
Annamária Fodrász, Vénusz Manikűr Pedikűr, Telki Lom-Bazár, Hello Fizio 
-Vászolyi Tímea masszázs, SzanDíva Kozmetika, Partyselfie szolgáltatás, 

Szádhana-Integrál Egészségtudatosság Műhely,  
Fehér Tamás masszázs, Virágbox, Lampone webáruház, 

BUDAJENŐ: Öregház Étterem, Kisbolt, Gyárfás Falatozó, Ágnes 
Gyógyszertár, Budajenői Virágbolt, Jenői Pékség , Access Bars kezelés, 

RE-LA Kft. Autószerelő Műhely, Házhozméz - Sebők Péter, Reisner 
Pincészet, Hevesi Anna Táncakadémia, Reisner Saloon, Furi Gumi, Hugi’s 
Design - Szobonya Bernadett, Sercli Café, Tupperware (Borbásné Móni), 

Kókai Gábor méz-Török Timi, Hurotech Kft., Meszter Csilla gyógymasszőr, 
Szeretet Kuckó, Avon Cosmetics - Dietrich Anna, 

BUDAKESZI: Gesztenyés Étterem, Stadt Étterem és Kávézó,  
Budakeszi - erdészet, Dudok Rendezvényház, 

BUDAÖRS: Logiscool Budaörs,  
HERCEGHALOM: Abacus Hotel, 

ETYEK: Etyeki Kúria, Budapest, Budai Kertcentrum,  
Forever Living Products Ltd, Béla bácsi Cukrászdája,  

FirstMed, Light Art Museum, Art of Smile- Dr. Elek Annamária, 
TÖRÖKBÁLINT: Könczöl és Farkas Kft. Grill Corner,  

Könczöl és Farkas Kft. - Mira Csárda

FŐDÍJ TÁMOGATÓJA: FirstMed, Drivingcamp

Farsang

Röplabda  
Diákolimpia

Röplabda Diákolimpián vettek részt a IV. korcso-
portos lányok Telkiben. Izgalmas meccseket ját-

szottak, ahol hősiesen helyt álltak. Végül az 5. helyen 
zártuk a körzeti fordulót.

DSD I. nyelvvizsga 
eredmények

Iskolánkban idén is megrendezésre került a DSD I. 
nyelvvizsga próba szóbeli nyelvvizsgája. Három 7. 

osztályos fiatalember vett részt a megmérettetésen 
február 8-án. A fiúk 1-1 PPT-vel készültek, amit önál-
lóan, német nyelven mutattak be a vizsgabiztosnak. 
Mindhárom tanuló ügyesen, felkészülten és talpraeset-
ten vette az akadályokat és nagyon jól teljesítették a 
vizsga elvárásokat. Gratulálunk a felkészítő tanáruk-
nak, Fazekas Mónikának és a három vizsgázónak, Rack 
Andrásnak, Sebestyén Zoltánnak és Jäger Gergőnek.

Iskolai versenyek 
eredményhirdetés

Az alsó tagozat iskolai versenyeinek - őszi és téli 
fordulóinak - eredményhirdetése lezajlott a mai 

délelőtt. Szépírás, rajz és Törd a fejed! - játékos, gon-
dolkodtató feladatlapok kiértékelése után sok-sok ok-
levél és csokoládé talált gazdára. Köszönjük diákjaink 
szép és igényes munkáit, helyes feladat megoldásait! 
Minden jutalmazottnak gratulálunk! 

12 | Budajenő mindennapok 



15 | Budajenő mindennapok 

Tavaszi 
műanyaggyűjtés

A Budajenői Óvoda, a Szülők Óvodai Szervezete 
(SZÓSZ) valamint Budajenő Község Önkormány-

zata tavaszi műanyaggyűjtési akciót szervez.

Április 24én, hétfőn reggel 7 órától 11 óráig 
lehetőséget biztosítunk a budajenői lakosoknak arra, 
hogy a háztartásukban található, szelektív hulladék-
ban el nem helyezhető, az alábbi listának megfelelő 
műanyag hulladékát lerakja a Dohánybolt melletti 
szabad területen. Kérjük, hogy csak megtisztított álla-
potú műanyag hulladékot hozzanak, mert csak ezeket 
áll módunkban átvenni!
Az átvett hulladékot az Önkormányzat a tinnyei 
Holofon Zrt. műanyagfeldolgozó üzemébe szállítja, 
a leadott műanyagokért kapott ellenértékével pedig 
óvodai fejlesztéseket és programokat támogatunk.

 LEADHATÓ HULLADÉKTÍPUSOK 
Az általunk átvett és hasznosított hulladékok anyagtípusai lehetnek 
HDPE, LDPE, PP és PS alapanyagok. A környezettudatos szemlélet-
mód erősítése érdekében különböző vizes, üdítős, mosóporos és tus-
fürdős palackokról, flakonokról származó kupakokat is átveszünk. 
Ezek az év bármelyik napján elhelyezhetők az óvoda előtt található 
kupakgyűjtő szívben. 

 PE TÍPUSÚ MŰANYAG HULLADÉKOK 
Víztiszta és színes fóliák (kivéve mezőgazdaságban használt talaj-
takaró), kannák, flakonok, kupakok, dugók, rekeszek, ládák, hor-
dók, tartályok, raklapok, csövek, lemezek, egyéb fröccsöntésű és 
extrúziós válogatott hulladékok.

 PP TÍPUSÚ MŰANYAG HULLADÉKOK 
BOPP fóliák, tálcák, ládák, technológiai szövött zsákok, kupakok, 
poharak, flakonok, lemezek, vödrök, raklapok, kerti bútorok, egyéb 
fröccsöntésű és extrúziós válogatott hulladékok. 

 HIPS TÍPUSÚ MŰANYAG HULLADÉKOK 
Tálcák, csévék, tárcsák, egyéb fröccsöntésű és extrúziós válogatott 
hulladékok.

Tegyen Ön is a környezetéért 
és közben támogassa a Budajeno”i Óvodát!

„Maci hét” 
Február második napjához számos népi hiedelem 

kötődik, melyek többsége a 19-20. század fordu-
lójára vezethető vissza. A korábbi megfigyelések sze-
rint ez az a nap, amikor az állatok felébrednek téli ál-
mukból, és árnyékuk alapján megjósolható a későbbi 
időjárás. A hagyomány szerint ezen a napon a medve 
kibújik barlangjából, hogy megnézze az árnyékát. Ha 
tiszta, derült az idő, és a mackó találkozik az árnyé-
kával, megijed tőle és visszamegy aludni, ha azonban 
nem látja meg az árnyékát, mert az idő felhős, borús, 
megérzi, hogy a rossz idő nemsokára enyhülni fog, ha-
marosan vége a télnek. 

Az óvodában 2023. január 30 és február 3-a között 
megtartott „Maci hetünkön” sokat meséltünk, alkot-
tunk, verseltünk, énekeltünk, táncoltunk, tornáztunk 
és mókáztunk, melynek témája csakis a medve lehe-
tett. A gyerekek játékos formában sajátíthatták el a 
fontos tudnivalókat a mackókról, hol élnek, mit esznek, 
mik a jellemző külső jegyeik, miért kell őket óvni, véde-
ni. Beszélgettünk arról, hogy vajon olyanok-e a termé-
szetben, mint a mesékben. 

Ebből az alkalomból óvodánk Katica csoportja sze-
mélyesen látogatott el a Budakeszi Vadasparkba, ahol 
a gyerekek egy interaktív, ismeretterjesztő foglalkozás 
keretén belül mélyítették el tudásukat a medvékkel 
kapcsolatban. A legnagyobb élményt egyértelműen 
az nyújtotta mindenki számára, hogy a Romolus névre 
hallgató medvét sikerült  előcsalogatni barlangjából, 
és köszönetképpen mindenki adhatott neki egy kis fi-
nomságot. 

Károlyi Zsófia, óvodapedagógus

Magyar  
Kultúra Napja 

2023. február 6-án hirdettük ki a magyar kultúra 
napjával kapcsolatos projekt eredményeit. Krea-

tív írás kategóriában I. helyezést ért el Steiner Botond 
6.a osztályos tanuló. Versírás kategóriában első lett 
Pál Szonja (8.a osztály). A legjobb kvízjátékot Steiner 
Barnabás (5. osztály) készítette, rajz kategóriában 
Bicskey Barbara (8.b osztály) kapott I. helyezést. A leg-
több Petőfi-verset a 6.a osztály tanulói tanulták meg 
(43), második helyen a 6.b osztály végzett 42 verssel. 
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük Papp Katalin 
tanárnőnek a szervezést.

Könyvtári projekt
A Budajenői Általános Iskolában a magyar kultúra 
napja programsorozat részeként Petőfi Sándor születé-
sének 200. évfordulója emlékére projektet szerveztem 
az 5-8. évfolyam részére.

A projekt részeként az 5. osztály interaktív könyv-
tári órán vett részt a Szabó Ildikó Könyvtárban, mely 
kooperatív foglalkozás széleskörűen bővítette a diákok 
ismereteit a költő pályájáról. Kreatív feladatokat old-
hattak meg a felsősök a már tanult ismeretek alkalma-
zásával. Alkothattak Petőfi – szótárt a János vitézhez, 
írhattak levelet Szendrey Júliának a költő nevében, 
készíthettek illusztrációt egy szabadon választott köl-
teményhez, képregényt az életrajzból, kipróbálhat-
ták a versírást, szerkeszthettek kvízjátékot különböző 
programok segítségével (Kahoot, Wordwall), melyeket 
a magyar irodalom órákon meg is oldottunk. Az egyéni 
feladatok mellett az osztályok is megmérettek: meg-
adott határidőre Petőfi- verseket lehetett megtanulni 
memoriterként, melynek eredményeként 120 verset 
sajátítottak el az osztályok a kötelezően megtanulan-
dó verseken túl.                                       Papp Katalin, magyartanár

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 

A verseny iskolai fordulóján 38 tanulónk vett részt 
novemberben. Közülük, elért eredményeik alap-

ján, 24-en továbbjutottak a területi fordulóba. Múlt hé-
ten őket egy kis édességgel és oklevéllel jutalmaztuk 
az iskola közössége előtt.

Gratulálok minden induló versenyzőnek és tovább-
jutónak, és sikeres versenyzést kívánok a második for-
dulóban!

Köszönöm Körberné Horváth Andrea segítségét a 
verseny lebonyolításában, kollégáim felkészítő mun-
káját, és a szülők támogatását, segítségét! 

Sugár Szilvia, matematikatanár
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„Vár Téged az óvoda, 
ezer játék és csoda”
Szeretettel hívunk és várunk minden óvodába készülő 
gyermeket és szüleiket a Budajenői Óvoda „Óvodába 
hívogató” nyílt napjára 2023. április 14-én, pénteken 
15:00-17:00-ig, ahol az érdeklődők kötetlen beszélge-
tés és játék közben ismerkedhetnek az óvodával és az 
óvodapedagógusokkal.

Hirdetmény
ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankö-
telezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, fel-
téve, hogy minden, Budajenő községben lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt. 8. § (1)].
A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek 
függvényében- folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt.

Budajenő Község Önkormányzata az általa fenntartott Budajenői 
Óvodában a beiratkozás időpontját a 2023/2024-es nevelési évre az 
alábbiak szerint határozza meg:
2023. április 20-tól 2023. április 21-ig (csütörtök, péntek napokon)
8:30 órától 17:00 óráig.

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP a 2023/2024. nevelé-
si évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet a Budaje-
női Óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.budajeno.hu 
és https://ovoda.budajeno.hu/ oldalról.
Jelentkezni Budajenői Óvodában lehet.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK, DOKUMENTUMOK:

•	 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)

•	 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
•	 a gyermek TAJ kártyája
•	 a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (szemé-

lyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély), valamint elvált, vagy 
külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági 
végzés

•	 nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózko-
dás jogcímét igazoló okirat

•	 egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajá-
tos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (or-
vosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről 
szóló határozat… stb.)

•	 A Budajenői Óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvé-
telhez a szakértői bizottság javaslata szükséges

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, 
valamint a szükséges dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák 
magukkal!

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol 
szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák 
esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bi-
zottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre [Nkt. 49. § (2)].

A Budajenői Óvoda Körzethatára: Budajenő község közigazgatási területe
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében, azaz Budajenő Községben lakik.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a Budajenőn található 
ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként 
vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját meg-
előző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről 
írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való 
beosztásáról az óvodavezető dönt.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal 
lehet élni, amelyet Budajenő Község jegyzőjének címezve, de a döntést 
hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül.
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Téltemetés

Az óvodai életet tekintve a februári hónap leg-
vártabb eseménye a farsangi mulatság volt, 

melynek egy egész hetet szenteltünk, és legnagyobb 
fénypontját a jelmezes beöltözés adta. A farsangi idő-
szak hagyományait kiemelve, az épület ablakairól, 
ajtajairól, falairól visszaköszöntek a girlandok, boszor-
kánylépcsők, a különböző álarcok, az öltözők falait pe-
dig a gyerekek színes, vidám munkái díszítették.

A hetünket csupa móka, kacagás, farsangi zenék 
hallgatása, és táncolás jellemezte. A hét utolsó napján, 
február 10-én a jelmezekbe bújt gyereksereg önfeledt 
kacagása töltötte be az óvodát. A sok ügyességi játék-
tól kifáradva, a gyerekek jóízűen fogyasztották el a 
fánkot és az üdítőt. Az élményekben gazdag nap után 
nem sokáig pihenhettek a jelmezek a szekrényben, 
mert február 13-án pótfarsangot tartottunk, amikor 
is az óvó nénik előadásában a Békakirály című mesét 
láthatták a gyerekek, majd közös, össznépi táncot jár-
tunk. 

Február utolsó hetében elkergettük a telet, úgy, 
hogy ráírtuk kis papírokra, hogy ki mit szeretne elűzni 
a télből, majd közösen elégettük őket az udvaron. 

Bízunk benne, hogy nemsokára itt a tavasz.

Károlyi Zsófia, óvodapedagógus

„Hogyan legyek 
egészséges?”

Február utolsó hetében az egész óvodában az 
egészségünk védelme kapta a fő hangsúlyt, erre 

alapozva folytattuk a tevékenységeinket:
− Mit kell tennünk, hogy egészségesek maradjunk?
− Mi szükséges az egészségünk megőrzéséhez?
− A csontok, a fogak fejlődéséhez?
− A bőrünk, a hajunk védelméhez?
− Miért fontos a tisztálkodás, fogmosás?
Közösen, képek kivágásával-ragasztásával elkészí-

tettük a „táplálék piramist”, munkálkodás közben fel-
idéztük, rendeztük az ismereteket.

E hét keretén belül látogatott el óvodánk hat cso-
portjába Dr. Elek Annamária, fogorvos, aki megmutat-
ta a helyes fogápolás módját, és hogy milyen ételek 
fogyasztásával tudjuk megőrizni fogunk egészségét. A 
gyerekek fogorvosként is kipróbálhatták magukat a já-
ték eszközök segítségével. Ezúton is köszönjük a Dok-
tornő segítő együttműködését.

A Testünk-érzékszerveink és Testünk-egészségvé-
delem heti témáinkhoz kapcsolódóan hívtuk a védő-
nőt, hogy látogasson el a Süni csoportba. Gyarmatiné 
Fekete Csilla készséggel vállalta a felkérést. 

A gyerekek életkoruknak megfelelő interaktív fog-
lalkozáson, tapasztalatok útján ismerkedtek a „táp-
lálék útjával” szervezetünkben és készítették el kö-
zösen a táplálék piramist, valóságos élelmiszerekkel. 
A védőnőt többen ismerték már, most más közegben 
találkozhattak vele. Szeretetteljes személyiségével a 
gyerekeket elbűvölte a foglalkozás során. A gyerekek 
érdeklődőek, nyitottak, közreműködőek, aktivak ma-
radtak mindvégig. Sok új ismerettel gazdagodtak, a 
meglévőket rendezték. Csilla által hozott zöldségeket 
és gyümölcsöket a végén jóízűen el is fogyasztották. 

Az óvodában - a szülők segítségével - minden nap 
friss gyümölcs kerül a gyerekek asztalára, amit öröm-
mel fogyasztanak, és nagy hangsúlyt fektetünk a sza-
bad levegőn történő mindennapos testmozgásra, ezál-
tal is kialakítva bennük az egészséges életmódra való 
törekvést.

Czeizing Csilla, Halász Ibolya, óvodapedagógusok



Kórustalálkozó Tarjánban
2023. február 5-ére kórustalálkozóra szóló meghí-

vót kaptunk Tarjánból. Ennek nagyon örültünk, 
mert a Covid járvány előtt utolsóként itt jártunk, és 
évek után innen érkezett az első meghívás is. A Tarjáni 
Dalkörrel már sok éves kapcsolatunk van, kölcsönösen 
részt vettünk egymás rendezvényein.

A 22. kórustalálkozót Klinger Tamás polgármester 
úr nyitotta meg. Köszöntötte a helyi települési és né-
met nemzetiségi önkormányzat megjelent tisztségvi-

selőit, a részvevő kórusokat és az érdeklődőket. Szavai 
szerint a nagyszabású találkozó igazi ünnep, alkalmat 
ad a találkozásokra, az együttlét és az éneklés örömé-
re. Büszkeség a tradíció őrzése, az éneklés boldogságot 
jelent a dalolóknak és a hallgatóságnak egyaránt.

A nagyszabású rendezvény voltát jelezte, hogy a 
házigazdákon kívül kilenc kórus jelelnt meg. Öröm-
mel találkoztunk régi ismerősökkel, de még inkább 
az új kórusokkal. Már sok éves kapcsolat fűz minket 
a pilisborosjenői, az alsógallai, a tarjáni kórushoz, a 
Soroksári Férfikar tagjaihoz. Most viszont alkalmunk 
volt meghallgatni az ürömieket, a Mecseknádasdról 
érkezőket, a Soroksári Vegyeskórust és a Vértessomlói 
Dalkört is. Minden csoport sok szép német dallal érke-
zett, nagy sikert aratva a közönség köreiben. Arról is 
beszámolhatunk, hogy Sax Norbert vezetésével a mi 
kórusunk sem vallott szégyent, sok tapsot kaptunk.

A Kórustalálkozót Fülöp István kedves szavai zár-
ták, majd az összes kórustag részvételével közös ének-
lésre került sor. A házigazdák finom vacsorával, süte-
ményekkel, frissítőkkel kínálták a részt vevőket, és ez 
további közös éneklésre adott alkalmat.

Ökomenikus imahét 
Idén az ökomenikus imahetet január 15. és 22. között ren-
dezték meg. Az szertartás részleteit tartalmazó füzetet a 
Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Budajenőn az 
összejövetelre január 18-án került sor. A református egyház 
képviseletében Borosné Varga Edina nagytiszteletű asszony, 
a katolikus egyház részéről Harkai Gábor atya, mint házigaz-
da vett részt. A liturgikus énekeket Jankó Gábor kísérte. 
Mindkét felekezetből érkeztek érdeklődők, régi ismerősök-
kel és új arcokkal találkozhattunk. Jelenlétével Budai István 
polgármester úr is megtisztelte az eseményt. Az együttlétet 
kellemes beszélgetés zárta.

Karitász munka
Mint ahogy tudják a kedves Olvasók, a Budajenői Karitász-
csoport lehetőségeihez képest segít a település rászoruló 
családjainak. Ezt tesszük most Húsvét kapcsán is támoga-
tásukat kérve. Az adományokból élelmiszercsomagokat ké-
szítünk, amivel igyekszünk örömet szerezni. A részletekről az 
újságban és a faliújságokra kihelyezett plakátokról értesül-
hetnek.
A kárpátaljai karitász csoporttal is szoros kapcsolatot tar-
tunk. Ha lehetőségeink engedik, évente legalább egyszer 
támogatjuk őket. A sorsuk eddig is nehéz volt, de ezt még 
a háború tovább sújtotta. Nemcsak magukról kell a szűkös 
anyagi forrásokból gondoskodni, de a belső menekülteket 
is ellátják már egy éve. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk, 
hogy terjesszük: ha valaki szeretné őket támogatni akár 
egy-egy alkalommal, vagy rendszeresen, keresse meg őket 
e-mailen: karpatalja.segítek@gmail.com. Kilenc támoga-
tandó program közül lehet választania az adományozónak. 
A támogatás átutalása nagyon egyszerű, mert ők is az OTP-
nél vezetik a számlájukat.

Készülés a Húsvétra
Péntekenként – a szentmise előtt fél 5-től – keresztutat járunk.
Steiner Márk vezetésével március 3-ától a Plébánián ké-
szülünk a Passió éneklésére, és az ünnepi szertartásokon 
elhangzó liturgikus énekek méltóságteljes előadására. Az 
énekelni szerető testvérek jelentkezését szeretettel várják.
Április 1-jén – a hagyományokhoz hűen – szeretettel várjuk 
a Telki Nőikart, akik az alkalomhoz illő műsorral fognak 
bennünket megörvendeztetni, a budajenői Szent Péter és 
Pál templomban 19 órai kezdettel.

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI:
április 2. Virágvasárnap 

10:30 - ünnepélyes barkaszentelés, körmenet és szentmise,  
benne a Passió éneklése.

15:00 - családok keresztútja a budajenői szabadtéri keresztúton, 
amely a budajenői temetőtől a Szent Mihály templomig vezet.

április 6. Nagycsütörtök 
Budajenőn 17:00-kor szentmise, utána virrasztás 19 óráig. 

április 7. Nagypéntek 
Budajenőn este 16:30-kor keresztutat imádkozunk,  

utána liturgia, régi megnevezés szerint „csonkamise”.
április 8. Nagyszombat 

Szentsír őrzése 08:00-19:00,  
alkalom a csendes imádságra a templomban.  

Esti vigília mise Budajenőn 20:00-kor.  
A szentmise végén feltámadási körmenet.

április 9. Húsvétvasárnap
Budajenőn 10:30-kor ünnepi szentmise, utána ételszentelés.

április 10. Húsvéthétfő
Budajenőn 10:30-kor szentmise.

Plébániai HÍREK

Kisköz Egyesület 
programjai
a tavaszra

• Február 27.,
 Március 13., Március 27.

BESZÉLGETÉSSOROZAT 
 SZÜLŐKNEK

az Otthon Segítünk  
Alapítvány  

támogatásával

• Március 11.
Gyerekprogram -  

PAPÍRSZÍNHÁZ
Az óvodáért szervezett  

jótékonysági GARÁZSVÁSÁR 
támogatása

• Március 19.
TAVASZI ZSONGÁS  

- Játszótér takarítás, 
méhlegelő,  

kiskert kialakítása

• Április 3-9.
Tojásfa

• Április 1.
Húsvéti családi nap, 

 Jótékonysági program,  
Bábszínház

• Május 8-14.
Teszedd! - Önkéntesen  

a tiszta Magyarországért  
- szemétszedési akció  

a faluban

• Május 27. Pünkösd
Gyereknap  

 Gyermekszínházi előadás   
és kézműves foglalkozás

• Május 28.
Gyereknapi 

sárkányeregetés
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KÖNYVTÁRUNK    NYITVATARTÁSA:

 Hétfő: 13.0017.00
 Kedd:   9.0017.00
 Szerda: 
 Csütörtök: 14.0018.00
 Péntek: 14.0018.00

Március 10én KIÁLLÍTÁS nyílt Mészáros Ágnes 
festőművész képeiből. A tárlat március 28-ig  
látogatható a Hagyományőrzők Háza nagytermében.

Pályázat: 
a könyvtár „TÉLKERGETŐ” címmel RAJZPÁLYÁZATot  
hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak:

Március 26án, vasárnap 10.00h  
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ lesz a beérkezett  
pályaművekből, ezt követően a pályázókat  
és családjaikat meglepetés-program várja.

Március 24én, pénteken 18.00htól
 ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Lackfi János íróval.

Április 01én, szombaton 9.00htól 
HÚSVÉTI CSALÁDI DÉLELŐTTEL egybekötött  
Magbörze/könyvbörze veszi kezdetét a könyvtár 
és a Kisköz Egyesület szervezésében a Hagyomány-
őrzők Házában. A családi délelőtt egy jótékonysági 
program, a befolyó összeg a kulturális rendezvények 
szervezésére fordítódik.

ELŐADÁS-SOROZAT indul a könyvtárban  
Angi Gyöngyi pszichológus vezetésével 

Április 03án, hétfőn 17.00h kezdettel 
BELSŐ GYERMEKÜNK MEGGYÓGYÍTÁSA. 

Április 17én 17.00hkor 
A SZÉGYEN ÉS BŰNTUDAT LEKÜZDÉSE 

Május 08án 
 A MESETERÁPIA GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Május 27én, szombaton 10.00htól 
GYERMEKNAPI MEGLEPETÉS-programot  
szervez a Kisköz Egyesület és a könyvtár  
a Hagyományőrzők Háza nagytermében.

Facebook oldalunk: 
Szabó Ildikó Könyvtár és Közösségi Tér

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

H Í R E K 
a könyvtárból

A Budajenői Karitász csoport – mint minden évben –, idén is megtartja szokásos
húsvéti akcióját, mely alkalomból ismét számítunk nagylelkű segítségükre!

A Székesfehérvári Karitász javaslatára:  
       Tartós élelmiszereket gyűjtünk a sekrestyében 

Helyi vállalkozóinknak köszönhetően:
       Pénzbeli adományokat gyűjtünk a Templomban, a Gyárfásboltban, a                                           
Sercli Café-ban és a Jenei Pékségben kihelyezett gyűjtődobozokban.

 ADOMÁNYGYŰJTÉS

 Hálásan köszönjük támogatásukat!
                Budajenői Karitászcsoport

Húsvéti 2023.03.12-26.

ADOMÁNY

 Az adományokkal a helyi rászorulókat segítjük.

Pátyon, a Telki útról nyíló 
Kovács Imre utca 7-ben.                              Már 30 éve!

•	 Tőkehús
•	Baromfi
•	Helyben	sütött	
friss	tepertő

•	 Tepertőkrém
•	Szalámik
•	 Felvágottak
•	Helyben	sült	sertészsír
                  1490 Ft/kg

Kézműves	házi	füstölt	termékek	családias	környezetben

HÚSVÉTI	AJÁNLAT
Házi	kötözött	és	paraszt	sonka

Füstölt	szívsonka,	füstölt	tarja,	füstölt	csülök
Házi	főtt	füstölt	kötözött	sonka	és	pecsenye	bárány	rendelhető

KUKLI	HÚSBOLT	PÁTY

Vízlá
gyító

ba	

sótab
letta

	is	

kaph
ató!

25 kg/zsák

4200 FtNyitvatartás:	Kedd–Péntek:	7–18	•	Szo:	7–13	•	H,	V:	zárva		•		Tel.:	06	23	343	324
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