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Tisztelt budajenői 
Polgárok!

Az új önkormányzati ciklus kezdetén 
elsősorban köszönetem fejezem ki 

Budajenő választópolgárainak, hogy im-
máron negyedszer bizalmat szavaztak 
számomra, hogy az elkövetkezendő öt 
esztendőben a megválasztott képviselők-
kel közösen folytathassuk településünk 
további fejlesztését, a közösségi élet mi-
nél szélesebb kiteljesülésével. A válasz-
tási programunk részletesen tartalmazza 
azokat a fő irányokat, melyeket követni 
szándékozunk. Bízunk abban, hogy költ-
ségvetési kondícióink nem változnak, és 
a központi rendelkezések ehhez minden 
lehetőséget megadnak. Továbbá meg-
oldást kell találnunk − együttműködve a 
központi szervekkel − a szennyvíztelep 
koncessziós megállapodásának rende-
zésére a szennyvízdíjak csökkentése ér-
dekében. Tovább kell tökéletesítenünk a 
közös hivatalhoz tartozó településekkel 
való együttműködést. A hitelező bankkal 
és a tulajdonosokkal közösen keresni fog-
juk a Szőlőhegy II. devizahitelből eredő 
jelenlegi helyzetének a tisztázását, és a 
település érdekeinek figyelembevételével 
megoldást igyekszünk keresni a probléma 
kezelésére. 

Kiemelt célunk Budajenő tovább épí-
tése, ezért folytatni kívánjuk azokat a 
fejlesztéseket, amelyek javítják a lakosok 
közérzetét, ezáltal a település még élhe-
tőbbé válik. Megalakult az új képviselő-
testület és annak bizottságai. Úgy ítélem 
meg, hogy az Önök döntése alapján létre-
jött képviselő-testület alkalmas és képes 
az Önök képviseletében ezt a megtisztelő 
feladatot ellátni. 

Településünkön megalakult a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, ami lehető-
séget ad a hagyományokon alapuló sváb 
kultúra és oktatás céltudatos folytatására. 
Gratulálok a megválasztott új testületnek. 
Az előző időszakhoz hasonlóan hatékony 
együttműködésre törekszünk velük. 

Köszönöm az előző ciklus képviselői-
nek azt a munkát, amit a település érdeké-
ben eredményesen végeztek, és azt, hogy 
komolyan vették négyéves vállalásaikat. 

Gratulálok az új megválasztott tele-
pülési önkormányzati képviselőknek. Azt 
szeretném, hogy az előző időszakhoz ha-
sonlóan felelősséggel végezzék megtisz-
telő feladatukat. 

Köszönetem fejezem ki mindazok-
nak, akik a választások lebonyolításában 
eredményesen dolgoztak, és felügyeltek 
a választás tisztaságára. Külön köszönöm 
a helyi Választási Bizottság korrekt hoz-
záállását. Ezek mind hozzájárultak az ese-
ménymentes választásokhoz. 

     Végezetül: az elkövetkezendő öt 
évben kiemelten fontosnak tartom a la-

kosokkal, az oktatási intézményekkel, 
az egyházakkal, a település érdekében 
munkálkodó civil szervezetekkel és ha-
gyományőrző egyesületekkel a hatékony, 
korrekt együttműködést. Törekednünk 
kell a hagyományok megőrzése mellett a 
korszerűségre, a mindenkit megnyugta-
tó rendre és a település belső békéjének 
megőrzésére. Továbbá, a település ügyei-
nek tisztességes, átlátható és megnyugta-
tó kezelésére. 

Megköszönve bizalmukat!

Budai István, polgármester



A MEGVÁLASZTOTT HELYI ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Kompp György Kuli László

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ALAKULÓ ÜLÉSE

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én, a 
hivatal tárgyalótermében tartotta alakuló ülését. Az ülést magyar nyelven 

vezették, melyet Herb József, a korelnök nyitott meg. Dr. Györgydeák Zoltán-
né, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette, hogy a 2014. október 12-én 
megtartott települési nemzetiségi választás is érvényes és eredményes volt, 
majd részletes tájékoztatást adott az eredményről. A települési nemzetiségi 
önkormányzati választás is rendbontás nélkül, zökkenőmentesen zajlott le. A 
megválasztott német nemzetiségi önkormányzat tagjai – Reisner Ferenc, Herb 
József, Éhleiter Tünde − letették esküjüket. A testület egyhangú szavazattal 
Herb Józsefet elnöknek, Éhleiter Tündét alelnöknek megválasztotta.

A 2014. ÉVI ÖNKOR-
MÁNYZATI VÁLASZTÁS
 
EREDMÉNYEI 
Községünkben 2014. október 
12-én megtartott helyi ön-
kormányzati választás érvé-
nyes és eredményes volt.

Szavazóként megjelent válasz-
tópolgárok száma: 894 fő.

A POLGÁRMESTER- 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Érvényes szavazólapok száma:  
859, 

Oláh István Zsolt 377
Budai István 482

A leadott érvényes szavazatok 
alapján Budajenő polgármeste-
re: Budai István.

A KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYE
Érvényes szavazólapok száma:  
881. 

Csörgő Józsefné 279
Taferner Zoltán 263
Bálint Dénes József 107
Marton Krisztina 377
Domokos Attila 57
Sztanó András 267
Jenei Ferenc 173
Szatmáry László 251
Lázár Miklós 232
Dr. Zára Zsolt Dénes 276
Kuli László 391
Ehleiter Richárd 218
Bartos Gyárfás 375
Kompp György 403
Püspök István 261
Reisner Tamás 326
Pém István Zoltán 271

A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI  
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
A névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma: 
101 fő.
Érvényes szavazólapok száma:  
92. 
Reisner Ferenc 79
Herb József 83
Éhleiter Tünde 82

A MEGVÁLASZTOTT  
TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI:
Reisner Ferenc
Herb József
Éhleiter Tünde

A PEST MEGYEI  
ÖNKORMÁNYZATI  
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Érvényes szavazólapok száma: 
436. 

LMP 60
MSZP 29
JOBBIK 77
EGYÜTT 13
FIDESZ−KDNP 232
DK 25

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Érvényes szavazólapok száma: 
435. 

LMP 56
MSZP 38
JOBBIK 53
EGYÜTT 29
FIDESZ−KDNP 212

Marton Krisztina Bartos Gyárfás

Reisner Tamás Csörgő Józsefné
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Az új képviselő-testület október 22-
én, a Hagyományőrzők Házában, 

ünnepélyes keretek között tartotta ala-
kuló ülését. A Himnusz és az ülés ünnepi 
megnyitása után a polgármester által be-
terjesztett napirendet a testület egyhan-
gúlag elfogadta.

1. Tájékoztatás a választás eredmé-
nyéről, eskütételek
Dr. Györgydeák Zoltánné, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke a szavazóköri jegy-
zőkönyvek alapján részletes tájékoztatást 
adott választás eredményéről. A 2014. 
évi önkormányzati választás rendben le-
zajlott, rendkívüli esemény nem történt, 
kampánycsend sértés bejelentése a bi-
zottság felé nem érkezett. Megköszönte 
a választás lebonyolításában közremű-
ködő Helyi Választási Iroda, a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak és vala-
mennyi munkatársának lelkiismeretes, 
precíz és fárasztó munkáját.
Elnök asszony előmondásával először a 
megválasztott képviselő tagok, majd Bu-
dai István polgármester esküt tettek.

2. Az alpolgármester megválasztása 
(titkos szavazás)
Az alpolgármester személyére a polgár-
mester tesz javaslatot, akit a képvise-
lő-testület titkos szavazással, minősített 
többséggel, saját tagjai közül választ 
meg. Az alpolgármester feladatait tár-
sadalmi megbízatásban látja el. Pol-
gármester úr az ismertetett szabályok 
figyelembevételével Kuli László képvise-
lőt javasolta alpolgármesternek. A titkos 
szavazást háromtagú szavazatszámláló 
bizottság bonyolította le. A képviselő-
testület 6 igen és 1 nem szavazattal Kuli 
Lászlót választotta meg alpolgármester-
nek, ezt követően, az előírások szerint a 
polgármester előtt letette az esküt.

3. A bizottságok tagjainak és elnöké-
nek megválasztása, a nem képviselő 
tagok eskütétele
A polgármester javasolta az eddigi bi-
zottsági struktúra megtartását, vagyis 
maradjon két bizottság, változatlan név-
vel, feladat- és hatáskörrel, továbbra is 5 
fővel működjenek, melyekben 3 fő ön-
kormányzati képviselő és 2 fő nem kép-
viselő (külsős) tag legyen. A beterjesztett 
bizottsági funkciókra a képviselőkkel és 
a felkért külsős tagokkal az egyeztetés 
megtörtént, vállalják a tisztséget. A kép-

viselő-testület a be-
terjesztett határozati 
javaslatot egyhangú-
lag elfogadta.

Humán és Ügyrendi 
Bizottság
Bartos Gyárfás elnök,
Kompp György képvi-
selő tag,
Csörgő Józsefné kép-
viselő tag,
Püspök István nem 
képviselő tag,
Dr. Móré Katalin nem képviselő tag.

Gazdasági és Fejlesztési Bizottság
Marton Krisztina elnök,
Kompp György képviselő tag,
Reisner Tamás képviselő tag,
Lázár Miklós nem képviselő tag,
Bozzai Attila nem képviselő tag.

Budai István polgármester előtt a megvá-
lasztott nem képviselő tagok esküt tettek.

4. Illetmények és tiszteletdíjak megál-
lapítása
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továb-
biakban Mötv.) 71. §-a pontosan megha-
tározza a polgármestert megillető illet-
mény összegét, melyre a megválasztása 
napjától jogosult. Az illetmény Budajenő 
település kategóriájában a helyettes ál-

lamtitkár illetményének 60%-a. Az össze-
get törvény szabályozza, nem képviselő-
testületi döntés, mérlegelés függvénye, 
ezért a képviselő-testületnek nem kellett 
határozatot hoznia e tárgyban. A társa-
dalmi megbízatású alpolgármester tisz-
teletdíjának csupán a kereteit határozza 
meg az Mötv. 80. § (2) bekezdése, amely 
a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának 70−90%-a. A képviselők 
és bizottsági tagok tiszteletdíját egyálta-
lán nem határozza meg a törvény, csupán 
arról rendelkezik, hogy azt rendeletben 
kell szabályozni.
A képviselő-testület a polgármester ja-
vaslatára az alpolgármester tiszteletdíját, 
a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíjának 90%-ában állapította 
meg. Továbbá megalkotta a települési 
képviselők és az önkormányzati bizottsá-
gi tagok tiszteletdíjáról és költségtéríté-
séről szóló rendeletet.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÜNNEPI ALAKULÓ 
ÜLÉSE
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FŐÉPÍTÉSZI TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPPEL 
KAPCSOLATOS HELYI RENDELETEKRŐL
TISZTELT BUDAJENŐI LAKOSOK, INGATLANTULAJDONOSOK!

Azt hiszem, mindnyájunk örömére szolgál, 
hogy településünk, Budajenő közismerten 

a Zsámbéki-medence egyik legszebb telepü-
lésének számít. Köszönhetjük ezt az ősöknek, 
akik ezt a tájilag elbűvölő térséget választották 
lakóhelyül, majd évszázadok során létrehozták 
műemlékeinket, épített értékeinket és a nem 
utolsósorban a ma itt élő polgároknak, akik ezt 
méltó módon kívánják megőrizni és fejleszteni. 
Reméljük, ez a későbbiekben is így lesz.

Az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény legutób-
bi módosítása lehetőséget adott az önkor-
mányzatoknak, hogy − a korábbi gyakorlattól 
eltérően a főépítész vagy a tervtanács vélemé-
nyének ismeretében − a polgármester közvet-
len módon közreműködhessen az építési ügyek 
elbírálásában. Budajenő képviselő-testülete is 
élt a magasabb rendű jogszabályok adta le-
hetőséggel, és megalkotta az alábbi két helyi 
rendeletét: 

a településképi véleményezési eljárásról 
szóló 2/2014. (II. 21.), valamint

a településképi bejelentési eljárásról szóló 
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletét.

Mindkét rendelet célja a települési környe-
zet, a táj- és településkép, a beépítési vagy az 
építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jel-
leg, a helyi építészeti értékek és örökség védel-
me, valamint az illeszkedési szabályok érvénye-
sülésének elősegítése. 

A véleményezési eljárásról szóló (2/2014. 
(II.21.) számú) helyi rendelet az építési en-
gedélyhez kötött munkálatok véleményezési 
eljárására vonatkozik. Lényege, hogy ameny-
nyiben − az önkormányzat főépítészének vagy 

tervtanácsának álláspontjára alapozva − a pol-
gármester a tervezett építés engedélyezését 
településképi véleményében nem javasolja, úgy 
az építési hatóság az engedély kérelmet eluta-
sítja. A polgármester döntése ellen kizárólag az 
építésügyi hatósági határozat ellen benyújtott 
fellebbezéssel lehet jogorvoslatot kezdemé-
nyezni. 

Ezen eljárás végrehajtásával általában nem 
szokott különösebb probléma lenni, mivel az 
engedélyezési tervet készítő építésztervezők 
tisztában vannak azzal, hogy a terveket célszerű 
előzetesen bemutatni a települési főépítésznek. 
Az egyeztetés során tisztázhatók az esztétikai 
elvárások, követelmények.

Gond csak abból adódhat, ha nem kérnek 
engedélyt, vagy az engedélyezett tervtől el-
térnek. Ez esetekben nem az önkormányzat, 
hanem az építéshatóság és az építésfelügyelet 
jár el, és bizony jöhet a büntetés vagy bontási 
kötelezés stb.

A bejelentési eljárásról szóló (3/2014. (II. 
21.) számú) rendelet az építésügyi hatósági en-
gedélyt nem, de a közterületről jól látható, és 
ezért településképi szempontból önkormány-
zati kontrollt igénylő, a helyi rendeletben meg-
határozott tevékenységek körére vonatkozik, 
pl. homlokzatszínezés, utcafronti kerítésépítés, 
reklámelhelyezés stb. 

Ez esetben az építtetőnek a rendeletben 
meghatározott módon be kell jelentenie a ter-
vezett tevékenységet. A munkát pedig akkor 
kezdheti meg, ha a polgármester a tevékeny-
ség végzését nem tiltotta meg. A polgármes-
ternek erre a bejelentéstől számítva 8 nap áll 
rendelkezésre.

E rendelet végrehajtásával bizony akadtak 
már gondok. Még az önkormányzati döntése-
ket figyelemmel kísérő építtetők is saját épít-
kezésük esetében gyakran megfeledkeznek a 
bejelentésről, egyeztetésről. Ezért is kívántunk 
most a Kisbíróban is bővebb tájékoztatást adni.

Végezetül a következőket szeretném leszö-
gezni. A fent ismertetett, településképpel kap-
csolatos két eljárás végzése nem kötelező fel-
adata az önkormányzatnak, csupán lehetősége, 
mely többletmunkával, odafigyeléssel jár. Az 
önkormányzat előző testülete ezt önként vál-
lalta, annak érdekében, hogy védjük és gazda-
gítsuk tovább településünket helyi értékekkel. 

Tekintsék Önök is a rendeletben megfogal-
mazottakat szolgáltatásnak. Szolgálni akarunk, 
például azzal, hogy tanácsot adunk, milyen 
színt válasszanak házuk átfestésekor. Kevesen 
tudják például, hogy általában egy-két árnya-
lattal világosabb színt kell alkalmazni nagy 
felületek festéskor a kívánt cél elérésére, mint 
ami az apró színmintán látható. Így kerülhető 
el, hogy épülete ne legyen kanári sárga, rikító 
rózsaszín, vagy harsány kék. Az utcai kerítések 
is jelentősen meghatározzák az utcaképet, fon-
tos, hogy kialakításuk illeszkedjen a környezet-
be. Általánosságban megállapítható, hogy nem 
az a szép, ami feltűnő, a környezetéből kirívó, 
hanem ami abba harmonikusan beleilleszkedik. 
Ebben kívánunk az Önök segítségére lenni. Re-
méljük, közös munkával sikerül és tovább szé-
pül Budajenő.

Mindkét rendelet és az adott eljárás elin-
dításához szükséges kérelem űrlap elérhető a 
honlapon.

dr. Mátéffy Anna, települési főépítész

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét a képviselő-testület által hozott 58/2014. 
(IX.18.) számú határozatában foglalt közművesítési döntésre:
„Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 
18/1994. (III.11.) önkormányzati határozatának 2. c) pontjában foglalta-
kat, azaz az 1992−93. években önkormányzati beruházásban megvalósított 
csatornahálózatra történő rácsatlakozás esetén mentesül 2015. szeptember 
30-áig a közm�vesítési hozzájárulás meg� zetése alól az az ingatlantulajdo-áig a közm�vesítési hozzájárulás meg� zetése alól az az ingatlantulajdo-ig a közm�vesítési hozzájárulás meg�zetése alól az az ingatlantulajdo-
nos, akinek tulajdonjoga 1992. június 15. (a beruházás megkezdése előtt) 
keletkezett, és az ingatlan a családi házzal beépített volt.”

MEGHÍVÓ
Budajenő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 2014. 
december 3-án, szerdán 1800 órától

a Hagyományőrzők Házában

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart.

Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kitörésének napja alkalmából 

megrendezett ünnepségen megjelenteket 
az idei esztendőben is Budai István pol-
gármester köszöntötte. A megemlékezés 
Reisner Tamás képviselő ünnepi beszédé-
vel folytatódott, akinek köszönhetően egy 
igazi történelemóra részesei lehettünk. Ezt 
követően az Általános Iskola 7−8. osztá-
lyos tanulóinak műsora következett, amely 
− az előző évekhez hasonlóan − rendkívül 
színvonalas volt. Könnyekkel küszködve, 
vastapssal köszönte meg az ünneplő kö-
zönség a nagyszerű előadást. Köszönjük a 
diákok és felkészítő tanáraik, Papp Katalin 
és dr. Dobsáné Gregor Éva áldozatos mun-
káját. A meghitt, közös ünneplés az Emlék-
parkban folytatódott, ahol az emlékezés 
koszorúit helyezték el az önkormányzatok, 
az intézmények és a civil szervezetek. A 
megemlékezés ünnepi szentmisével zárult 
a Szent Péter és Pál-templomban, amelyet 
Gábor atya celebrált.

Október 23.
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Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy a Budaörsi Kormányablak 

és a Budakeszi Okmányiroda  
nyitvatartási ideje 

2014. december 1-től 
az alábbiak szerint változik:

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ	
Budaörsi Kormányablak
     és a
Budakeszi Okmányiroda   

Hétfő		 7.00-17.00
Kedd		 8.00-18.00
Szerda	 8.00-20.00
Csütörtök	 8.00-18.00	   
Péntek	 8.00-16.00	   
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint minden évben, 2014.10.12-
én társadalmi munkát szervezett a temető hátsó (régi) részének 

rendbetételére. Mivel elég sokan megjelentek a szép őszi napsütéses 
időben, nagy területet sikerült kitisztítani. Visszaállítottuk a régi sírkövek 
egy részét. A munka jó hangulatban folyt.

Szeretném megköszönni minden budajenői lakosnak a segítséget, 
akik eljöttek és részt vettek a társadalmi munkában. Jövő évben is foly-
tatni szeretnénk a már megkezdett munkát.

Herb József, Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

TEMETŐTAKARÍTÁS

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 rendőr főtörzsőrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét  hétfő 14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

Bejelentkezés: 

23/450-007
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2014. szeptember 14-én ellátogattunk a Budakeszi Vadas-
parkba. Az erdők hete című program keretében megis-

merkedtünk hazánk vadvilágával. Játékos formában meg-
tanítottak bennünket, hogyan járjunk nyitott szemmel az 
erdőben. Sok új ismerettel gazdagabban és egy jó játékkal 
fejeztük be az első iskolás kirándulásunkat.

Neszti néni, Szilvi néni, Timi néni

       Budajenői 
   Általános Iskola

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA-2014.10.03.

A Magyar Diáksport Szövetség a tavalyi év kimagasló sike-
rein felbuzdulva idén 2014. október 3-án (pénteken) még 

több gyermek megmozgatására készült. Az elmúlt évben 533 
iskola több mint 140 000 tanulója töltött mozgással két órát, 
ennek köszönhetően az ISCA (International Sport and Culture 
Association) a kontinensen a legjobb kezdeményezések közé 
sorolta az MDSZ felhívására országosan meghirdetett magyar 
diáksport napja rendezvénysorozatot. Az MDSZ az eseménnyel 
2014-ben is csatlakozott az ISCA szervezésében megrendezen-
dő európai programhoz, a NowWeMove – Move Week (mozgás 
hete) kezdeményezéshez, így most még nagyobb figyelmet ka-
pott az aktivitás. 

Az idei magyar diáksport napján a Budajenői Általános Iskola 
is részt vett, s ezzel az iskola részt vett egy európai szintű prog-
ramban. 

Az időjárás október 3-án (pénteken) nekünk kedvezett, s az 
MDSZ által kitűzött célt, a 2014 méter lefutását az udvaron, jó 
hangulatban tudták teljesíteni a résztvevő osztályok. A program-
ban a közös bemelegítést követően a táv teljesítését váltófutás-
ban rendeztük meg, s az osztályok csapatokban versenyeztek 
egymás ellen. Minden osztály nagyon lelkes volt, jó hangulatban 
telt a program. Reméljük, hogy ezekkel a megmozdulásokkal fel-
hívjuk a figyelmet a sport, a fizikai aktivitás fontosságára.

      Elsősök 
a Vadasparkban
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6. + 2. = 50
A Budakeszi Vadasparkba látogatott október 3-án a 6. és 2. a osztály Az erdők 

hete programsorozat keretében. Az 50 gyerek a testvérosztály projekt része-
ként töltötte együtt ezt a szép októberi délelőttöt. Közösen ismerkedtek meg Ma-
gyarország legjellegzetesebb fáival, gombáival és az erdő őszi változásaival. Ezután 
a felsősök az erdő nagyvadjaival, az alsósok pedig a kisállatokkal köthettek néha 
akár közelebbi ismeretséget is.

A program jó hangulatához a szép időn kívül a túravezetők lebilincselő történetei 
is hozzájárultak. A kicsik és nagyok egymásra figyelése pedig különösen értékessé 
tette ezt a napot.

Bogáti Beatrix és Csereklyei Dánielné

A honfoglalás 
korában 
          járt a 6. osztály 

Szeptemberben tanultak a gyerekek a 
honfoglalókról, történelmi tetteikről, 

mindennapi életükről – az iskolapadban. 
Október 18-án aztán a 6. osztály nem egy 
tanórában, hanem egész nap történelem-
órán vett részt, így saját maguk tapasztal-
hatták meg azt, hogyan öltöztek, hol éltek, 
mit ettek.

Reggel 9-kor indultunk Budaörsre a 
Csiki pihenőkertbe. Edit néni (dr. Mester 
Edit) a kapuban fogadott minket az Ár-
pád-kori régészeti parkban, majd rövid 
játék után A sólyom szárnyán c. program 
keretében ismerkedtünk honfoglalás kori 
őseink életével. Tanárainkkal együtt felöl-
töztünk honfoglalás kori ruhába, kezünk-
be foghattuk a süvegüket, tarsolyukat, 
fegyvereiket, kipróbálhattuk a kovakövet. 
Krisztiánt beöltöztették sámánnak, Vincét 
csodaszarvasnak, Mártont Attilának, Petit 
római katonának,  Márkot pedig német 
harcosnak. Az előadás után a jurta faluban 
sámánunk vezetésével körbesétáltunk a 
hatalmas udvaron. Megnéztük a füves asz-
szony házát, aki a sámán felesége volt, a 
ház mögött a kinti konyhát, majd a jurták 
előtt körtáncot jártunk. Ezután következett 
az íjászat. Két sorba álltunk, Bea néni egy-
folytában fényképezett, Kristóf bácsi a diá-
kokkal gyakorolt. A lányok fél óra után el-
vonultak lepényt sütni, amikor elkészültek, 
következtek a fiúk. Jókedvvel elköltöttük az 
ebédet, majd volt egy kis szabadidőnk és 
visszamentünk Budajenőre.

Az élő történelemóra valóban remek 
ötlet, kiegészülve a drámajátékkal, fegy-
verbemutatóval, sportfoglalkozással. Re-
mekül éreztük magunkat, és ami nagyon jó 
még, láttuk, hogy az iskolai tananyag ho-
gyan válik valósággá, és csak egyetérteni 
tudunk a Pihenőkert jelmondatával: „Veni, 
vidi, vici! – Jöttünk, láttunk és okosan tá-
voztunk!” „

6. osztály

Erzsébet-tábor 2014 
      − Fonyódliget

Az idei tanévet az 5. a és 5. b osztály csapatépítő erdei iskolával nyithatta. A 
Balatonnál töltött három nap igen élmény-, eseménydús és kalandos volt. 

Programokban nem volt hiány. Voltunk Fonyódon városnéző körúton, egész napos 
kiránduláson  Badacsonyban, ahová hajóval mentünk. Kristóf bácsi le is maradt 
róla, de motorcsónakkal utánunk hozták. Micsoda kaland! Hegyet másztunk, este 
koncerten vehettünk részt, és a tini diszkóban mindenki kitombolhatta magát. Az 
utolsó napon Balatonbogláron időztünk a kalandparkban, ahol megmutathattuk, 
mennyire bátrak és elszántak vagyunk. Remek hangulatban telt el így a szeptember 
vége, reméljük, jön a folytatás...

Pappné Polacsek Orsolya és Kóródi Kristóf osztályfőnökök és Kozma Éva Petra kísérő tanár
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Fiatal színész-
palánták 
hozták közelebb hozzánk 
október 23-át

A nagy múlttal rendelkező Pesti Magyar Színi-
akadémia ünnepi műsorát néztük meg ok-

tóber 21-én. Kíváncsian vártuk Lengyel Ferenc 
koncepcióját, amely szerint vezetésével a diákok 
fogalmazzák meg gondolataikat, érzéseiket nem-
zeti ünnepünkről, 1956-ról. 

Fiatalos, lendületes előadást kaptunk, dalok-
kal, versekkel, amelyek közvetlenül, mégis ünnepi 
hangvétellel tették aktuálissá az októberi esemé-
nyeket. A forradalmat az előadás szereplőihez 
hasonló korú egyetemisták robbantották ki, így a 
korabeli események közelebb kerülhettek a gye-
rekekhez, akik valóban átélték, átérezték a forra-
dalmi események jelentőségét. A Pesti Magyar 
Színiakadémia kimondott célja egyébként, hogy 
nemzeti ünnepeinket aktuálissá és átélhetővé te-
gyék a fiatalok, a tanulók számára is. Első ünnepi 
műsorukat 2013. március 15-én készítették. A tár-
sulat célja, hogy − ezt a hagyományt követve − 
minden március 15-ére és október 23-ára új, friss, 
aktuális ünnepi műsort készítsenek. Ennek mi a 
magunk részéről csak örülni tudunk. 

A műsor időtartama 50 perc volt, készítette a 
Pesti Magyar Színiakadémia II. évfolyama, 17 fő. 
Osztályvezető tanárok Lengyel Ferenc és Tóth 
Sándor színművészek, a műsor rendezője Lengyel 
Ferenc volt.

6. osztály

Kirándulás a Müpa-ba
Október 6-án a testvérosztály program keretében a 4. a, 4. b és a 8. osz-

tályok a Müpa-ba látogattunk. A zene világnapja alkalmából rendezett 
Meglepetéskoncerten vettünk részt.   A műsort a Tóth Aladár Zeneiskola hazai 
és nemzetközi versenyeken győztes fiataljai és az iskola együttesei mutat-
ták be klasszikus darabokkal és a dzsessz műfajában. Olyan kis virtuózok-

kal találkozhattunk, akik az MTVA 
szervezésében induló Virtuózok 
komolyzenei tehetségkutató mű-
sorának is szereplői. Drukkolunk 
nekik a mind sikeresebb eredmény 
eléréséért, és egyben köszönjük a 
színvonalas, szórakoztató progra-
mot, ahol mindannyian jól érez-
hettük magunkat. Különösen nagy 
élményt nyújtott a Muzsika hangja 
című film egyik betétdalának közös 
éneklése, mely méltó befejezése 
volt a programnak.

A 4. osztályosok és a 8. osztály osztályfőnökei

Október 6-án 
meghitt előadással 

emlékeztek meg − a testvér-
osztály program keretében − 

a budajenői iskolások.

Közös 
sikerünk
Az idei Bolyai ma-

tematika csapat-
verseny megyei fordu-
lójában két csapatunk 
is meghívót kapott az 
eredményhirdetésre, ami 
azt jelenti, hogy bejutot-
tak az első 6 helyezett 
közé. Az elmúlt hét pont 
ezért különös izgalom-
mal telt, találgatásokkaly 
hányadikak is lehetnek. 
November 6-án, Buda-
örsön volt az ünnepélyes 
díjkiosztó. Az 5. b-sek 
Matekőr nevű csapata - 
László Áron, Sebestyén 
Pál, Tivadari Péter, Toro-
nyi András - a 6. helyen 
végzett, míg nyolcadi-
kosaink − Borsi Ferenc, 
Csereklyei Anna, Papp 
Levente és Szajkó Szilvia 
- Abacus fedőnévvel az 
előkelő 2. helyet tudhat-
ják magukénak. A gyere-
kek felkészítő tanára dr. Dobsáné Gregor 
Éva volt. Mindannyiuknak szeretettel gra-
tulálunk a sikeres szerepléshez!
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Október

    Mindszent hava
„Október, ber, ber, ber,
Fázik benne az ember.”

Október 1. – Zenei világnap

Szinte nincs is olyan ember, aki ne kedvelné a muzsikát, ne hallgatna valamilyen zenét 
nap, mint nap. A zene az élet velejárója. Megszínesíti az ünnepeket, felüdít és szóra-

koztat. A zenei nevelés óvodánkban is kiemelkedő szerepet kap, az érzelmi nevelés egyik 
fontos eszköze. Az idei évben dióünnepünket egy élő zenés táncházzal tettük színesebbé 
és koncerttel zártuk, ezzel is hangsúlyozva a zene fontosságát.

Dióünnep

Óvodapedagógusok és gyerekek egyaránt izgatottan várták 
a dióünnepet, melyet a nagyobb részvétel reményében idén 

pénteki napon rendeztünk meg. Egész héten az eseményre ké-
szültünk, gyűjtöttük a diót, verseltünk, énekeltünk, diós süteményt 
sütöttünk. A nap meglepetéseként az óvó nénik A szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengő barack című mesét bábozták el a gyerekeknek, 
melyet a nagy sikerre való tekintettel közös éneklés és a bábok kö-

zelebbről való megismerése követett. A táncházban a legkisebbek 
is arcukon mosollyal utánozták a nagyobbakat, ropták a táncot az 
élő hegedűszóra, minden a vidámságról szólt ezen a délelőttön. Az 
udvaron ügyességi játékokon mérettethették meg magukat a gye-
rekek, és aki szorgalmasan gyűjtögette a pecséteket, értékes játé-
kokkal gazdagabban térhetett haza. Ebéd után a kisebbek lepihen-
tek, a nagyobbak pedig kakaskitűzőt, madarat vagy kasztanyettát 
készíthettek. A kézművekedés egyik fő alapanyaga természetesen 
a dió volt. A Napvirág zenekar koncertjével zárult a nap, melyen a 
gyerekek önfeledten táncoltak, énekeltek.

Október 2. 
– Petra napja
Ezen a napon kezdenek hullani a 

falevelek, ez az első lombhullató 
nap. Sétáink során mi is összegyűjtjük 
a lehullott színes faleveleket, melyek-
ből egy kis ragasztó és papírlap segít-
ségével őszi képeket varázsolunk az 
óvodában.



14 | Budajenő mindennapok 

Október 4. 
– Az állatok 
világnapja
Assisi Szent Ferenc (az állatok védőszentje) 

halálának napja. Az óvodában azt szeret-
nénk, hogy a gyermekek ismerete gyarapod-
jon az állatokról és azok életmódjáról. Felhív-
juk figyelmüket a felelős állattartás fontossá-
gára. Az állatok védelmére neveljük őket.
A két nagyobb csoporttal Etyekre kirándul-
tunk, ahol egy zárt területen figyelhettük 
meg az őszi erdő szépségeit és az ott élő 
állatok életét. Megtudhattuk az erdészektől, 
hogy milyen állatok élnek a területen, megfi-
gyelhettük egy-egy példányukat a vadászház 
falán. Erdei sétánk során hallgattuk a patak 
csobogását, beszívtuk a friss őszi levegőt, 
gyönyörködtünk a fák színes lehulló levelei-
ben. Szarvasokat is megfigyelhettünk, amint 
peckesen átsétálnak az irtáson. A délelőtt vé-
gére fáradtan, de rengeteg élménnyel gazda-
gabban tértünk vissza az óvodába.

Október 31. 
– Halloween
A boszorkányok, szellemek és kísértetek 

ünnepe. Eredetileg az angolszász orszá-
gokban ünnepelték. Legfontosabb jelképe a 
tök, amiből lámpást, mécseseket faragnak. 
Régen a sikeres betakarítást ünnepelték ezzel.
Az óvodában „Tök jó hetet!”- tartottunk. 
Megismertettük a gyerekeket a tök külön-
böző fajtáival. Megkóstoltuk nyersen, főve és 
sütve is. A csoportokban finomabbnál fino-
mabb sütemények készültek tök felhasználá-
sával, a tökmagból képet ragasztottunk, sünit 
készítettünk. A szülők által felajánlott óriás 
tökökből lámpásokat faragtunk, hogy azok 
fénye világítson a borús esős napokon.

Mancherné Benke Borbála, óvodapedagógus

KARÁCSONYI VÁSÁR
Szeretettel hívunk meg Mindenkit a
2014. december 4-én és 5-én megrendezésre kerülő
hagyományos óvodai karácsonyi vásárra.

A korábbi évekhez hasonlóan gyermekeink, a szülők és óvó nénik által készített, fel-
ajánlott ajándékok és kézműves termékek közül választhatja ki mindenki a számára 
legkedvesebbet, legszebbet, amit szeretteinek kíván ajándékozni. 
A vásár bevételét − szokás szerint − az óvodások javára kívánjuk fordítani.
Ezeken a hangulatos december eleji estéken meleg itallal és süteményekkel várjuk 
a látogatókat. 
Kérjük, aki szeretne a vásárra ajándékot, adományt felajánlani az jelezze részünkre: 
szosz.budajeno@gmail.com
Minden segítséget és felajánlást örömmel és köszönettel fogadunk! 

Óvodás gyermekeink nevében köszönettel: Budajenői Óvoda

 www.budajenoiovi.eu

Október 21. 

– Orsolya
napja
Orsolya napja, a nép-

hagyomány szerint 
a káposzta és más kerti 
vetemények betakarítá-
sának utolsó napja. Az 
óvodában a gyerekekkel 
tapasztalás útján megis-
mertetjük az őszi zöldsé-
geket.

Október 26. – Dömötör napja
Dömötör a jószágtartók és a pásztorok patrónusa, védőszentje. Jelentős pásztor-

ünnep volt a múltban „Juhászújévnek” is nevezik. A Dömötör napi hideg szél 
előre jelzi a kemény telet.



 Borka Ráhel, 
      tízesztendős ifjú 
csellista sikerei 
2014. október 17-én Borka 

Ráhel remekül sikerült játé-
kával második helyezést ért el a 
horvátországi Porecben a X. An-
tonio Janigro nemzetközi cselló-
versenyen. Az isztriai-félszigeti  
római kori település kétévente 
ad helyet rangos nemzetközi 
zsűri közreműködésével az egy 
héten át folyó eseménynek. Az 
idén 22 országból érkeztek a 
versenyzők, négy kategóriában 
nevezhettek a 20 évnél fiatalabb 
csellisták. Ráhel a verseny egyet-
len magyar résztvevőjeként in-
dult, az életkoránál eggyel ma-
gasabb, első kategóriában. 

Verseny műsora: Elgar: Cello 
Concerto in E minor op. 85 Ada-
gio; David Popper: Papillon Op. 
3. No. 4.; J. S. Bach: Cello Suite No. 1. in G major III. Courante.

Ráhel játékát a zsűri azzal is elismerte, hogy meghívást ka-
pott a csellóverseny gálakoncertjére.

Ráhel a tanára és a család támogatásával elindult a magyar 
televízió által szervezett Virtuózok tehetségkutató versenyen. 
A Virtuózok egy egyedülálló komolyzenei tehetségkutató 
műsor. A műsor készítői azokat a fiatalokat kutatják fel, akik 
kiválóan játszanak a klasszikus zenei hangszerek valamelyi-
kén, vagy a klasszikus énekben nyújtanak kiemelkedő teljesít-
ményt. A versenyzők a műsorban komolyzenei műveket adnak 
elő, időnként átdolgozva. Az ifjú tehetségek előadásait neves 
művészekből és szakértőkből álló zsűri értékeli, melynek tagjai 
Miklósa Erika operaénekes, Szenthelyi Miklós hegedűművész, 
Kesselyák Gergely karmester, Batta András zenetörténész, 
egyetemi tanár, és Némethy Attila zongoraművész. Ráhel a 
Virtuózok elővágató adásában szerepelt 2014. október 24-én 
a legkisebbek kategóriájában, a 6−13 évesek csoportjában.

Műsorában elhangzott: David Popper: Pillangó Op. 3. No. 
4.; Zongorán kísérte Kovács Kálmán; Felké-
szítő tanárai Balla Ferenc és Varga István.

 „Fantasztikus egyéniség vagy, rögtön 
megfogtál!” − Miklósa Erikát annyira ma-
gával ragadta Ráhel pillangó játéka, hogy 
a Virtuózok szobor átadásával automa-
tikusan továbbjuttatta a középdöntőbe!

Az elődöntőben szerepelt 27 ifjú mu-
zsikus közül kilencen jutottak tovább a 
középdöntő novemberi adásába. Nagy 
izgalommal várjuk a középdöntőt, ahol 
Ráhel a Virtuózok Kamarazenekarral 
együtt léphet a színpadra.

Nagyon büszkék vagyunk Ráhelre!
Borka Péterné

MTV ARCHÍVUMÁBÓL

   „ Rendőrnap” 
   az óvodában
Hagyományteremtő jelleggel, az idén első alkalommal szervez-

tünk „Rendőrnapot” az óvodában. Nagy izgalommal tekintet-
tünk a nagy nap elébe, ami minden várakozásunkat felülmúlta.

A délelőtt első felében a gyerekek nyelvén jól tudó, felkészült 
szakemberek tartottak ismertetőt a rendőr és a rendőrség munká-
járól, bemutatót a rendőr legérdekesebb munkaeszközeiből (rend-
őrautó, golyóálló mellény, hatástalanított pisztoly, rohamsisak, 
gumibot stb.).

A Misi Mókus (kis)csoportos gyerekek nagyra nyílt szemmel, 
félénken figyeltek az első pár percben. Tartózkodásuk azonban 
hamar érdeklődéssé változott, mikor végre beülhettek a rendőrau-
tóba, és megnyomhatták a sziréna piros gombját.

A Pillangó (kis–középső) csoportos lányok fokozott aktivitása 
meghozta a fiúk kedvét, akik közül a bátrabbak megfogtak egy-
egy fegyvert vagy felpróbálták a golyóálló mellényt az igen csak 
súlyos rohamsisakkal.

A Mici Mackók (nagy-középső) 
sorban álltak, hogy mindent a ke-
zükbe foghassanak, felpróbálhas-
sanak, hogy beülhessenek a rend-
őrautóba, és megszólaltathassák 
annak szirénáját.

A Bambi nagycsoportosok már 
„okos” kérdésekkel is meglepték a 
rendőröket.

Megbüntetik a rendőrt, ha 
gyorsan vezet?

Mikor használhatja a piszto-
lyát?

Mit csinálnak a golyóálló mel-
lénnyel, ha már nagyon lyukas? 

Hazavihetik a golyót, amit az 
erdőben találnak?

A délelőtt zárásaképpen rendőrkutyás bemutatót nézhettünk 
meg. A gyerekek feszült figyelemmel figyelték Kleopátra kutyát, 
aki gazdája minden utasítását pontosan, fegyelmezetten hajtotta 
végre, csak hogy kedvenc labdáját megkaphassa.

Köszönjük ezt a tartalmas délelőttöt Horváth Ádám rendőr 
főtörzsőrmester körzeti megbízottnak és a Budaörsi Rendőrkapi-
tányság szervezésben, lebonyolításban részt vett dolgozóinak.

Bernáth Mihályné, óvodapedagógus
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MEGHÍVÓ!
A Budajenő−Telki Székely Társulat  

meghívja a falu lakosságát új 
darabjának bemutatójára, melyet 

Budajenőn a Hagyományőrzők 
házában ad elő

2014.11.29-én, 
szombaton este 

19 órai kezdettel

„Napkeltétől napnyugtáig”
címmel.

A belépés ingyenes.

Támogatói hozzájárulást szívesen 
fogadunk. Mindenkit szeretettel vár a

Budajenő-Telki Székely Társulat

A Budajenő−Telki 
Székely Társulat  ismét 
Csanádpalotán

Nagy izgalommal indultunk el október 
19-én kora reggel, hogy ismét részt 

vegyünk az évről évre Csanádpalotán 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Ama-
tőr Színjátszó Találkozón. A tavalyi sike-
rünk után még nagyobb volt bennünk a fe-
szültség, hiszen újra bizonyítanunk kellett, 
hogy érdemesek voltunk az elismerésre. A 
fiatal és modern felfogású zentai és szege-
di diákszínészek csodálatos előadásai után 
kerültünk sorra, és hogy milyen sikerrel, 
azt nálamnál szakavatottabban írta meg 
Dudás Róbert, a hódmezővásárhelyi Rádió 
7 híreiben:

Páratlan alakítások és tapsvihar 
Megköszönte az élményt a neves zsűri 

a Nemzetközi Amatőr Színjátszó Találkozó 
második napján, Csanádpalotán. A zentai, 
a szegedi és a Budajenő−Telki Székely Tár-
sulat hol megnevetette, hol meghatotta a 
publikumot előadásaik során.

„Erre a lelki felöltődésre vágytam, kö-
szönöm Nektek ezt a csodálatos napot 
és gratulálok!” – kezdte értékelését Kubik 
Anna Kossuth- és Jászai-díjas színésznő. A 
művésznő kiemelte, hogy a vasárnap látott 
előadások és színészi teljesítmények olyan 
magas színvonalúak voltak, hogy bármikor 
megállnák a helyüket profi színházban is. 
Méltatta a rendezők ötletes elképzeléseit 
is, valamint azt, hogy minden társulaton 

látszódott az igazi csapatmunka és az egy-
más iránti tisztelet. Rubold Ödön, Jászai-
díjas színész, a Nemzeti Színház ifjúsági 
programkoordinátora kiemelte: „Pontosan 
így kell diákszínházat csinálni.” A zsűri el-
nöke, A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház 
stratégiai igazgatója szintén gratulált, majd 
meghívta a társulatokat a Nemzeti Színház 
egy-egy előadására, nekik tetsző bármely 
darabra.

Ősbemutatóval zárult a produkciók sora, 
hiszen a Budajenő−Telki Székely Társulat ál-
tal előadott Napkeltétől napnyugtáig című 
művet most először láthatta közönség. 
Ebben a darabban szereplő dalok és tán-
cok nagy része Gyergyó környéki települé-
sekről, Ditróból, Remetéről, Szárhegyről és 
Alfaluból származik. A bemutatott előadást 
Szabó Attiláné, a társulat tagja írta. A cso-
port legfontosabb célkitűzése, hogy a régi 
hagyományaikat megőrizzék, ápolják és a 
fiatalabb generációra továbbörökítsék.”

Úgy érezzük, hogy ismét öregbítettük 
Budajenő és Telki hírnevét. 

Külön köszönetet szeretnénk ezúton is 
mondani Dalosné Kovács Györgyinek áldo-
zatos munkájáért, hiszen tudjuk, hogy nem 
könnyű a néha fáradt és kevésbé figyelő 
társasággal ilyen fantasztikus eredményt 
elérni. Köszönjük.

Szabó Attila a társulat elnöke
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    „Akik együtt 
    énekelnek, sosem 
felejtik el egymást.”

Budakesziről meghívót kaptunk, amely az évenkénti német ha-
gyományőrző kórusok találkozójára invitált.
2014. október 14-én délután az énekkarok gyülekeztek. A 

vendéglátók friss pogácsával, üdítővel és torokerősítő pálinkával 
fogadták az érkezőket. A soroksági férfikórus már a koccintásnál 
felhívta szép énekhangjával magára a figyelmet.

A magyar és a magyarországi németek himnuszának elének-
lése után a Budakeszi Német Hagyományőrző Kör Egyesület el-
nöke, Ligetfalvi Károly köszöntötte a megjelenteket.

A fellépések sorát a zsámbéki német kórus kezdte, majd mi, a 
Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör tagjai léptünk a szín-
padra. Minket a törökbálinti kórus énekesei követtek. Czégény 
Éva és Krizsán Edit szólója után a TarkaBarka óvoda szülői tánc-

csoportjának műsorát élvezhettük. Nagy élményt jelentett a ve-
csési női kar fellépése, akik − bár kevesen voltak e szép, tiszta, 
többszólamú éneklésükkel gyönyörködtettek. Mindig nagy si-
kerre számíthatnak a soroksári férficsapat tagjai, akik most sem 
okoztak csalódást. Végül a budakesziek népes kórusa lépett a 
pódiumra. Minden kórus nagy sikert aratott. A műsort közös 
énekléssel zártuk.

Vendéglátóink kitettek magukért, mert a fellépések után fi-
nom vacsorával, sok-sok süteménnyel, üdítővel és finom bor-
ral vendégeltek meg mindnyájunkat. Már hagyományosa, nem 
maradtak el a kellemes beszélgetések, ismerkedése, és a vidám 
együtt éneklések sem. 

Örömmel megyünk máskor is!
Budajenői Hagyományőrző Dalkör

Táncainkban 
tovább élnek… 

Az elmúlt hónapokban nagy veszteség érte a magyaror-
szági német néptánc kultúrát. Két jelentős személyisége, 

koreográfusa − Manninger Miklós július 30-án és Wenczl 
József október 26-án – távozott közülünk tragikus hirtelen-
séggel. A magyarországi német hagyományok megőrzéséért 
végzett tevékenységük felbecsülhetetlen értékű, amely örök-
re gazdagítja a magyarországi tánckultúrát. Haláluk leírhatat-
lan veszteség a magyarországi németek, különösen a táncos 
közösségek számára. Számtalan táncost oktattak, koreográfi-
áikat mind itthon, mind külföldön számos tánccsoport, így a 
Ringlein tánccsoport is repertoárjára tűzte. Wenczl József irá-
nyításával indult el a 80-as évek elején a sváb néptáncoktatás 
a budajenői iskolában is.

Emléküket megőrizzük, táncainkban tovább élnek…
Ringlein tánccsoport
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FALUKARÁCSONY
A	SZT.	PÉTER	ÉS	PÁL-TEMPLOM	ELŐTTI	TÉREN

2014.	december	24-én	16.00	órától

Program: Székely betlehemes

A KICSIKET FORRÓ TEÁVAL, A NAGYOKAT FORRALT  
BORRAL ÉS SÜLT GESZTENYÉVEL VÁRJUK!

A Budajenői Karitász Csoport 
várja azok jelentkezését, 

akik segítséget szeretnének 
a mindennapok gondjaiban.

Keressék Kovács Ildikót 

a 06/30/332-0701-es 

vagy 06/26/372-766-os 
telefonszámon. 

november 16-án, 
vasárnap, 12.00 órai 
kezdettel a 
Hagyományőrzők Házába

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2014. december 
7-én, vasárnap 15.00 órakor 
tartja adventi gyertyagyújtási 

ünnepségét a Budajenői 
Általános Iskola tornatermében. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Német Nemzetiségi Önkormányzat


