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Budajenő község fejlesztése választási 
ciklusokon átívelően, egységes koncep-

ció mentén zajlik, ami egyértelműen von-
zóvá és értékessé teszi a települést. Nem 
véletlen, hogy ez a következetes, organikus 
elvek mentén, lépésről-lépésre zajló fejlesz-
tés és tervezés számos országos elismerést 
kapott. Az emberek szubjektív értékítéletét 
a közterek, utak, járdák, parkolók folyama-
tos minőségjavulása mellett elsősorban az 
épülő új és felújított régi házak építészeti 
karaktere, minősége befolyásolja, ezért a 
faluvezetés elkötelezett mind a saját, mind 
pedig a magánberuházások igényes, íz-
léses és a budajenői hagyományos ka-
raktert erősítő megvalósulásában. Idén 
átadott beruházásaink is ezt tükrözik.

A skót-bencés rendháznak épült is-
kola földszintes, udvari szárnyának étke-
ző-bővítése (tervező: Tusnádi Zsolt) egy 
beüvegezett öreg veranda építészeti idé-
zetével csatlakozik szerényen a patinás 
eredeti épülethez. A természetes anyagok 
és barátságos színek használatával a bő-
vítés nem a kortárs építészetre jellemző 
érzéketlenséggel tolakodik be a műemléki 
épületegyüttesbe, hanem finoman, játéko-
san illeszkedik és rövid időn belül szerves 
részévé vált a kompozíciónak. Ezt az építé-
szeti viselkedést tartjuk helyesnek, ha meg 
akarunk őrizni, de ugyanakkor korszerűsí-
tenünk kell egy régi épületet.

A Hagyományőrzők Házának felújí-
tásakor is ez az idea lebegett a szemem 
előtt. Helyreállítottuk a Fő utcai homlokzat 
helyes arányait a szélső ablak befalazásával 
és letisztítottuk a felületet az évtizedek óta 
ráhordott festékektől. A homlokzat har-

monikus színezést kapott. A belső funkci-
onális átszervezés mellett igyekeztünk egy 
barátságos és falunkhoz illő eleganciával 
megformálni ezt a középületünket. Ennek 
szellemében kapott új formát az udvari tor-
nác és épült újjá a hátsó szín. Az építészet 
csak az élet és az életet megszentelő rítu-
sok díszleteit tudja megteremteni, az épü-
leteket már az itt lakóknak kell megtölteni 
valódi élettel. Reméljük, hogy a Hagyo-
mányőrzők Házába tervezett programok 
mindenki örömét fogják szolgálni!

További beruházásaink is az előkészítés 
előrehaladott stádiumában állnak. Az új 
hatcsoportos óvoda újraengedélyezése 
megtörtént (tervező: Kuli László), a beruhá-
zás megvalósítása érdekében minden kö-
vet megmozgatunk. Ha megvalósul, abból 
az iskola és a falu egyaránt profitálhat, hi-
szen a megüresedő régi óvodaépületből a 
falu ellátását javító, élelmiszerboltot is ma-
gába foglaló szolgáltatóház jöhet létre. Az 
ide átköltöző posta helyén pedig az iskola 
tud szaktantermeket létrehozni, így nem 
lesznek zavaró keresztfunkciók az ingat-
lanhasználatban. A Magtár terveit Csóka 
Balázs főépítész irányítása mellett dolgoz-
ták át (tervező: Tamás Gábor) az építési en-
gedély jogerős. Erre a felújításra már nyert 
támogatást az Emberi erőforrások Minisz-
tériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért felelős Államtitkárságától 
a budajenői Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és folyamatosan pályázunk más 
forrásokra is. A korszerűsítést szakaszosan 
önerőből is elkezdjük. Reményeink szerint 
jövőre már használható lesz a vizesblokkal 
kiegészített földszinti kiállító-, és rendez-

vényterem. Később az első emeleten ala-
kítunk ki ifjúsági-, és zarándokszállást, sze-
zonális jelleggel, ami a falu idegenforgal-
mát és a testvértelepülési kapcsolatokat is 
javítani fogja. Mindkét tervezett beruházás 
az organikus településfejlesztés és a ha-
gyományőrző építészeti felfogás alapelvei 
szerint lett kidolgozva.

Budai István polgármester úrral és 
Csóka Balázs főépítésszel minden olyan 
magánberuházást támogatunk, ami a fa-
lukarakter megőrzéséhez, vagy színesíté-
séhez megfelelő építészeti nívón tud hoz-
zátenni. Ugyanakkor felhívom az építtetők 
figyelmét, hogy építész példaképem, Jože 
Plečnik intelmét vegyék figyelembe, mi-
szerint a tervezett épületnek nem a kortár-
saival kell párbeszédbe kerülnie, hanem a 
„hely szellemével” a genius loci-val, vagyis 
a szomszéd házakkal, a falu hagyománya-
ival, lakóival. Csak ez a szemlélet vezethet 
eredményes értékmegőrzéshez, az indivi-
dualista, trendeket követő építések, hát-
borzongató házszínezések csak ideig-órá-
ig hoznak kétes értékű népszerűséget és 
gyorsan avuló épületeket hagynak maguk 
után. Ne tegyük tönkre pont azt az épített 
környezetet, ami miatt Budajenőt megsze-
rettük! Ez mindannyiunk közös felelőssége.

Kuli László építész, alpolgármester

   Településfejlesztésünk 
építészeti szempontjai
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ÖNKORMÁNYZATI 
tájékoztató
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. OKTÓBER 22-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

Jogalkotói szándék kinyilvání-
tása HÉSZ rendelkezéséhez
Egy, a Budajenő község kül-
területén elhelyezkedő in-
gatlanon tervezett építkezés 
engedélyezési eljárása során 
jogértelmezési probléma me-
rült fel az építési hatóság ré-
széről. Az ügyfelet támogatva 
a hatóság részére tájékoztatást 
adtunk a kérdésben, kifejtve a 
szakhatóság felé a rendelkezés 
mögött álló jogalkotói szándé-
kot. A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a fenti jogalkotói szándékról 
hivatalos úton tájékoztassa a 
hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szakhatóságokat.

Döntés Szőlődomb II. 
úthálózatának átvételéről
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Szőlődomb II. 
lakópark beruházás keretében 
megvalósított úthálózat átvé-
telét a beruházást megvalósító 
vizi közmű társulattól elha-
lasztja az úthatóság által előírt 

hiányosságok kiküszöböléséig. 
Valamint ismételten felhívja a 
Vizi Közmű Társulat figyelmét, 
hogy az átépített csatorna sza-
kaszról a vízjogi engedélyt mu-
tassa be. Továbbá döntött ar-
ról, hogy felkéri az úthatóságot 
műszaki szakvélemény adására, 
amelyet követően folytatható 
az átadás-átvételi eljárás.

Tervezői árajánlat elbírálása 
úttervezés tárgyában
Budajenő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet 
8. mellékletében „Beruházási 
kiadások előirányzata felada-
tonként” bruttó egymillió, illet-
ve kettőmillió forint költséggel 
előirányozta a Kápolna köz út-
tervezési díját, illetve a Hilltopra 
vezető járda tervezésének díját. 
Úttervezésre árajánlatokat kér-
tünk be, amelyre három ajánlat 
érkezett. A bírálati szempont: 
összességében a legelőnyö-
sebb ajánlat volt (vállalási ár, 
határidő). Fentiekre tekintettel 
a képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Budajenő Kápol-
na köz szilárd burkolatú út ki-
építéséhez egyesített útterv, és 

a Hilltop sétányra vezető járda 
építéséhez egyesített járdaterv 
készítésére a legkedvezőbb 
ajánlatot adó PERIDON Kft.-t 
bízza meg, a tervező árajánlata 
szerinti tartalommal, összesen 
bruttó 1 041 400 Ft (368 300 Ft; 
673 100 Ft) tervezési díjjal.

Egészségház előtetőjének 
kialakítása
A Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala Népegész-
ségügyi Osztálya képvisele-
tében a járási vezető védőnő 
2015. szeptember 28-án szak-
felügyeleti ellenőrzést végzett 
a budajenői védőnői szolgálat 
tanácsadójában. Megállapította, 
hogy a személyi feltételek bizto-
sítottak, a szakmai feladatokat 
a védőnő megfelelően végzi. A 
tárgyi feltételek vizsgálata során 
megállapította, hogy a vonat-
kozó rendeletekben előírt alap-
felszerelés ugyan biztosított, de 
szükséges még néhány intéz-
kedés, így például babakocsi 
tároló kialakítása a bejárati rész 
fedetté tételével. Budajenő Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-
testülete megrendelte a József 
Attila u. 2. sz. alatti egészség-
ház épületének bejáratai előtt 
fa szerkezetű előtető építését 
Csóka Balázs főépítész, építész-
tervező vázlatterve alapján. A 
Képviselő-testület a kivitelezési 
költség fedezetét (1 millió forin-
tot) az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
„tartalék”előirányzatából bizto-
sítja.

Budajenői Óvoda létszámfe-
jlesztése (pedagógiai asszisz-
tens) 
Az óvodavezető kérelmezte 
1 fő pedagógiai asszisztens 
foglalkoztatását. A kérést tá-
mogatta a  képviselő-testület, 
mivel az asszisztens munka-
kör ellátása indokolt, továbbá 
e feladatra állami támogatási 
norma igényelhető. Budajenő 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy 2016. január 4. nap-
jától egy fő pedagógiai asszisz-
tens felvételéhez hozzájárul az 
önkormányzati fenntartású Bu-
dajenői Óvodában.

Budajenői Óvoda éves beszá-
molója
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Budajenői Óvoda 2014/2015-
ös nevelési évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2015. OKTÓBER 22-I ZÁRT 
ÜLÉSÉRŐL

Kérelem elbírálása
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú ingatlant nem adja 
bérbe a kérelmezőnek, mivel 
az a terület az önkormányzat 
terveiben (HÉSZ) közcélú hasz-
nosításra van kijelölve.

MEGHÍVÓ
Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete  

2015. november 30-án, hétfőn, 1800 órától  
a Hagyományőrzők Házában KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Minden érdeklődő polgárt tisztelettel várnak!

Változás az ÜGYSEGÉDI 
ÜGYFÉLFOGADÁSBAN

A Pest Megyei Kormányhi-
vatal Budakeszi Járási Hivatal 

vezetőjének tájékoztatása 
alapján, értesítjük a Tisz-

telt Lakosságot, hogy 
a heti rendszeres-
séggel megtartott 
ügyfélfogadási idő 
az alacsony ügyfél-
számra tekintettel 

nem indokolt. Ezért 
2015. november 1-jétől 

Budajenőn minden hónap 
első csütörtökén 8:00 órától 
11:00 óráig tartjuk meg  az 
ügysegédi ügyfélfogadást.
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Budajenő Önkormányzata érte-
síti a tisztelt Lakosságot, hogy 

a Depónia Nonprofit Kft. lebonyo-
lításával 2015. november 21-én 
zöldhulladék gyűjtést szervez Bu-
dajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhul-
ladékot összekötözve (70 cm hosz-összekötözve (70 cm hosz-(70 cm hosz-
szú, 50 cm átmérőjű kötegek) vagy 
zsákba csomagolva (max. 110 li-
teres) a közlekedési út mellé kérjük 
kihelyezni úgy, hogy az sem a gya-
logos, sem pedig a jármű forgalmat 
ne zavarja.

Nem szállítják el:
−	 kommunális jellegű hulladékot,
−	 egyéb hulladékot, amit a lom-

talanítás keretében szállítják el,
−	 veszélyes hulladékot.

A kipakolást a jelzett időpontot 
megelőző este vagy legkésőbb reg-
gel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása 
érdekében kérjük az Önök segít-

ségét és a
határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után ki-
helyezett zöldhulladékot a Depó-
nia Nonprofit Kft. nem szállítja el a 
zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a le-
hetőséggel saját portájuk és tele-
pülésünk tisztasága érdekében is.

Budai István, polgármester

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Budajenő 
Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. 

(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ 1. b) bekezdése 
alapján HIVATALUNKBAN 

2015. december 21-étől 
2015. december 31-éig 

IGAZGATÁSI SZÜNET van.
Az érintett időszakban, a munkanapokon ügyeletet tartunk.

Szíves megértésüket köszönjük. 
Budajenő Község Önkormányzata

Zöld-
hulladék 

gyűjtési 
akció!

Fotópályázat 
Budajenőn 

Ez év tavaszán Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete fotópályázatot 
írt ki amatőrök és profik számára Budajenő épített öröksége, budajenői életké-

pek, és egyéb, helyi érintettséggel bíró képek kategóriájában. A pályázat és a kiállítás 
szervezője, lebonyolítója az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Pro Bu-
dajenő Egyesület.
A pályázat október 26-án lezárult, s a három kategóriába összesen 156 pályamű ér-
kezett be, s került a zsűri tagjai elé. A pályázatot a MafosZ (Magyar Fotóművészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövetsége) szabályzata szerinterendezték meg, így a meg-
felelő pontszámot elért képek szerzőinek teljesítményét a MafosZ figyelembe veszi. 
A zsűri tagjai közül Hipságh Gyöngyi és Horváth Imre magyar és nemzetközi fotó-
művészeti diplomával rendelkezik, míg az Önkormányzat delegáltja Buhály József 
festőművész.
Eredményhirdetést, díjátadót, kiállítás megnyitót az Önkormányzat a Pro Buda-
jenő közreműködésével a Német Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan 
megrendezésre kerülő második gyertyagyújtás előtt, 2015. december 6-án 15:00 
órakor tartja a Hagyományőrzők Házában.

Bozzai Attila, Pro Budajenő Egyesület
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Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc kitörésének napja alkalmá-

ból megrendezett október 23-i ünnep-
ség a Himnusz eléneklésével kezdődött. 
Ezután Budai István polgármester úr 
mondott ünnepi beszédet, amelyben 
méltatta a forradalom napjainkig ívelő 
hatását. Az egész akkori világ közvéle-
ményét megható gigantikus küzdelem 
a szabadságért a ma emberének is pél-
dát mutat. Modern korunk kihívásaira 
is ebből meríthetünk erőt. „Dicsőség az 
áldozatoknak, akikre örökre emlékezni 
fogunk” − zárta be beszédét. 

I M P R E S Z U M 
K i s b í r ó  –  B u d a j e n ő  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  t á j é k o z t a t ó  l a p j a

 • Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 
 • Felelős kiadó: Budai István polgármester • Felelős szerkesztő: Balczó Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.com, tel.: 

06(30) 6308597 • Fotók: Bozzai Attila, Csík Fruzsina, Éhleiter Tünde, Hans Buchhofer, Hegyaljai Tünde, Kuli László, Mancher 
István, Marton Krisztina, Pappné Polacsek Orsolya, Sebők Péter, Vén Erika • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: 

PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

1956-os forradalom 
és szabadságharc



Az ünnepi beszéd után a polgármes-
ter a képviselő-testület nevében átadta 
a Budajenőért Kitüntetést a Budajenő−
Telki Székely Társulatnak, amit magas 
színvonalú, hagyományőrző munkáju-
kért kaptak. Ezt követően az Általános 
Iskola 7. osztályos tanulóinak műsora 

következett, amely a korábbi évekhez 
hasonlóan magas színvonalú volt. A 
nagyszerű ünnepi műsort a jelenlévők 
vastapssal köszönték meg. Köszönjük 
a diákok és felkészítő tanáraik kitűnő 
munkáját. A közös ünneplés az Emlék-
parkban folytatódott, ahol az emléke-

zés koszorúit helyezték el az önkor-
mányzatok, az intézmények és a civil 
szervezetek. A megemlékezés ünnepi 
szentmisével zárult a Szent Péter és Pál 
templomban, amelyet Gábor atya celeb-
rált. A megemlékezést a településünk 
idén is méltóképpen ünnepelte.

Budajenő mindennapok | 7
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Mikor másfél éve elkezdtem Budaje-
nőn tanítani, szerettem volna, hogy 

a település iskolája a tanulóknak olyan 
lehetőséget is nyújtson a német tanulás 
terén, mely egyedi és maradandó, öröm 
és feladat is egyben. Már ekkor motosz-
kált bennem a diákcsere megvalósítá-
sának gondolata. Szerettem volna, ha a 
diákok átélnék ugyanazt, amit én egykor; 
a várakozást, izgalmat, mely az utazás 
előtt kering bennük, az újat, a mást, amit 
egy másik ország addig idegen családjá-
tól kapnak és a felfedezés örömét, hogy 

jó egy másik idegen nyelven megszólalni 
és megértetni magukat. De csak egy idő 
után. Mert persze ott van mindenkiben a 
félsz, a gátlások. Mi van, ha hibázok, és 
nem mondok valamit helyesen, vagy nem 
azt, amit szeretnék?!

Így kezdődött. Majd májusban a pol-
gármester úrral és delegációjával le-

Gaildorf−Budajenő 
CSEREKAPCSOLAT 2015

Részletek a tanulók 
beszámolóiból:

„Sok barátot szereztem. A német 
tudásom is sokat javult. Igaz, hogy 
perfektül nem tudok beszélni, de 
magam, hoz képest szerintem jó a 
teljesítményem.”

Demeter Vivien 6.a
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hetőségem volt 
Gaildorfban meg-
kezdeni az ezzel 
kapcsolatos egyez-
tetéseket az isko-
lákkal. Nyár végén 
viszont történt egy 
éles váltás, misze-
rint mégis fogad-
nak minket már az 
ősz folyamán, így 
gőzerővel megkez-
dődött a szervezés. 

A gyerekek megírták bemutatkozó leve-
leiket is, és vártak a válaszokra. Persze 
nem annyit, mint én annak idején.

Nagyon izgatottak voltak, ki hová ke-
rül, és hogyan boldogul majd.

Aztán elindult a busz 17 hatodikossal, 
akik nyolc napot voltak távol az otthon-
tól, családtól. De a barátoktól nem, mert 
újak léptek be a sorba, új ismeretségek, 
találkozások, élmények.

Az első két nap volt a legnehezebb, 
igazi mély víz. De ahogy úszni is meg-
tanulunk, így volt ez a megszokással, 
ráhangolódással és a nyelvvel is. Egyre 
ügyesebbek, és bátrabbak lettek a gyere-
kek, összekovácsolódtak a partnerükkel 
és a családokkal. Bepillanthattak az ot-
tani iskola mindennapjaiba, részt vettek 

„Nyelvileg nagyon sokat fejlődtem 
egy hét alatt. Sok új szót tanultam. 
Most már jobban tudom használni 
a német nyelvet. Önállóbb lettem, 
talpraesettebb. Mindezt Orsi néni-
nek köszönhetem, hogy felkészített 
erre a német útra. Köszönöm, hogy 
kimehettem Németországba, mert 
még sohasem voltam, és rengeteg 
feledhetetlen élményben volt ré-
szem. Örökre emlékezni fogok erre 
az egy hétre. Köszönöm!”

Kaiser Dorina 6.b
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a tanórákon, élték 
az ottani gyerekek 
mindennapjait.

Hét közben pe-
dig nem győztek 
egymásnak me-
sélni, mialatt egy-
egy kirándulás 
erejéig találkoztak 
egymással. A hét 
nem szerénykedett 
p r o g r a m o k b a n 
sem. Első iskolai 

napunkon Zimmermann polgármester 
úr köszöntött minket hivatalában egy kis 
fogadás keretében. Másnap Stuttgart-
ban bűvöltek el minket a Mercedes-Benz 
Múzeum autócsodái. A hét közepén egy 
pékségbe kalauzoltak el minket, ahol 
benéztünk a kulisszák mögé is. Készít-
hettünk magunknak perecet a másnapi 
kiránduláshoz, ami Ulmban volt, város-
nézéssel, toronymászással, és egy közös 
énekléssel színezett hajókirándulással 
fűszerezve. Délután az iskola a szülők-
kel összefogva megvendégelt minket, 
ahol a köszöntések, köszönetek, énekek, 
és bemutatkozó videónk (ami az iskola 
facebook oldalán található meg) után fi-
nomabbnál finomabb sütemények társa-
ságában múlattuk az időt.

„ Az elején elég nehezen ment a 
német, de a végére már hosszabb 
mondatokat is tudtam mondani. 
Ez egy szép emlék lesz nekem, hisz 
most először voltam Németország-
ban, és nagyon jól éreztem ma-
gam.”

Stanczel Dénes 6.a

„Én mindenkinek ajánlani tudom a 
nyelv szempontjából és a kalandért 
is, nekem sokat segített. Szeretnék 
jövőre is jönni!”

Kovács Maja 6.a 
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Állati jó bemutató

Október 15-én szó szerint állati jó élményben volt része a gyerekeknek. Az 
alsó osztályosok két csoportban nézhették meg Tóth Gábor bemutatóját, 

melyben a körülöttünk élő állatok szerepeltek. Humoros, ismeretterjesztő elő-
adását a házi egértől kezdve egészen a rókáig sokféle ismert állat gazdagította, 
melyeket most élőben, testközelből is láthattak, hallhattak és néha szagolhattak 
is a diákok. Nagyon érdekes dolgok hangzottak el élvezetes, gyermek közeli 
módon. 

Reméljük mindenkinek tetszett az előadás, és ezután még jobban odafigye-
lünk a körülöttünk élő állatokra, környezetünkre.

Pappné Polacsek Orsolya

Végül eljött a péntek. Nem gondolta 
senki, hogy ilyen fájdalmas, és szomo-
rú a búcsú, és hogy ilyen rövid idő alatt 
mennyire szívünkbe lehet zárni a mási-
kat. Könnyek, ölelések, ígéretek. Majd 
úgyis viszontlátjuk egymást tavasszal, és 
addig beszélünk, megosztjuk az élmé-
nyeinket, képeinket, emlékeinket.

Szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, aki lehetővé tette, hogy ezek 
a napok gyermekeink életében nyomot 
hagyjanak, és öröm legyen rájuk gondol-
ni, mesélni róluk. Szeretném a gaildorfi 
Bürgerstiftungnak (Polgári Alapítvány), 
Schick úrnak, Zimmermann polgármes-
ter úrnak, Budai István polgármester úr-
nak és minden érintettnek megköszönni 
nagylelkűségét és támogatását, az anya-
gi hozzájárulást e program megvalósítá-
sához. Biztosítottak afelől, hogy a jövő-
ben is mindent megtesznek azért, hogy 

a jövő nemzedéke tovább tudja ápolni a 
német nyelvet, a két település közti kap-
csolatot. Tegyük azt még szorosabbá, 
még színesebbé, tegyük szívügyünkké.

Köszönet a Parkschule-nak a könyv 
és játékadományokért, remélem, a velük 
való internetes projekt is támogatja majd 
a német nyelv tanításának sikerességét 
iskolánkban.

Pappné Polacsek Orsolya
német munkaközösség-vezető, szervező tanár

„ Ez a kapcsolat nagyon sokat 
segített a kiejtésben és új szavakat 
is tanultam. Nagyon jó érzés volt 
új embereket megismerni. Ez volt 
életem egyik legjobb élménye. „

Molnár Ingrid 6.b

„Amikor bementem egy boltba és 
kértem magamnak egy szendvi-
cset, akkor hihetetlenül megörül-
tem, hogy értik, amit mondok. Azt 
tapasztaltam, hogy ahogy németül 
beszéltem változott az akcentusom 
és még véletlenül a barátaimmal is 
úgy kezdtem el beszélni, de magya-
rul folytattam.”

Sárdi Attila 6.a

Kísérleti jelleggel új programsorozatot indítottunk idén ősszel az iskolában, 
ezúttal az anyukákat és apukákat megcélozva. Az 1-2 havonta megrende-

zendő esti beszélgetések célja, hogy egy-egy szakember segítségével megvitas-
sunk olyan, gyerekneveléssel, lélektannal, egészséges életmóddal kapcsolatos 
témákat, mely több szülőtárs érdekelődésére is számot tart. Az októberi első 
alkalom fő kérdése az iskolai agresszió- és konfliktuskezelés, vendége dr. Egri 
Tímea, a témában kutatásokat és fejlesztési programokat vezető pszichológus 
volt. Tímea rövid elméleti bevezetője után bemutatta a legfrissebb haza kutatás 

fő eredményeit, majd a résztvevő pedagógusokkal és szülőkkel közösen beszél-
gettünk az egyedi esetekről és megoldási lehetőségekről. Szülőként megtud-
tuk, hogy olyan problémát feszegetünk, melyre nincs egyszerű „varázspirula”, a 
megoldásban nekünk is aktív szerepet kell vállalnunk. Az este legkézzelfogha-
tóbb eredménye az volt, hogy elkezdődött egy nyílt és konstruktív együtt gon-
dolkodás ebben a kényes témában. A következő alkalom − melynek előadója 
jelenleg szervezés alatt − november 19-én, csütörtökön este 18 órától lesz majd. 
A témát az iskolai faliújságon és honlapon fogjuk hirdetni. Várunk minden ér-
deklődőt szeretettel!                                                                             Marton Krisztina

Szülők Iskolája

„Nagyon örültem a lehetőségnek, 
mert sok új barátot találtam. Nyel-
vileg elég sokat fejlődtem. Jobban 
fejezem ki magam, több szót tudok, 
magabiztosabb vagyok.”

Szabados Romi 6.b
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Az immáron hagyományos-
nak mondható hulladék-

gyűjtési akciónkat október 
harmadik hetében szerveztük 
a Budajenői Általános Iskola 
és Óvoda közreműködésében. 
Mind az óvoda, mind az iskola 
szülői közössége a gyerekek 
külön programjainak meg-
finanszírozását célozta meg, 
mindemellett az iskolások az 
osztályok közötti verseny ki-
írásával ösztönözték a csalá-
dokat. A nemes céloknak és a 
versenyszellemnek köszönhe-
tően a gyűjtés nagyon sikeres 

volt, hiszen összesen 13,7 ton-
na hulladék gyűlt össze, ami 
közel 300 ezer forint bevételt 
jelent az alapítványoknak.

Az anyagi sikereken felül azt 
is örömmel tapasztaltuk, hogy 
egyre több család rendsze-
resen gyűjti otthonában és a 
munkahelyén a papírt és a PET 
palackot. Sokan voltak, akik a 

tavaszi forduló óta szinte min-
dent félre tettek, így egy-egy 
család akár 150 kg papírt és 
8-10 kg műanyaghulladékot is 
össze tudott szedegetni a köz-
vetlen környezetében.

Ez volt a második alkalom, 
hogy az akció elektronikus 
hulladékgyűjtéssel is kiegé-
szült. Ennek ugyan anyagi ér-
téke csekély, viszont sokaknak 
segített a padláson porosodó 
ócskaságok eltüntetésében. 
Miután számos működőképes 
berendezést is leadtak, voltak, 
akik saját elromlott háztartási 
gépük helyett találtak maguk-
nak másikat a Magtárban.

Ezúton is köszönjük min-
denkinek a hozzájárulását, 
kiváltképp azoknak a gye-
rekeknek, akik − elég sokan 
− maguk is aktívak voltak a 

gyűjtögetésben és a konténer-
pakolásban.

A nyertes iskolai osztály ju-
talma egy tanításmentes nap 
lesz meglepetésprogrammal, 
emellett minden szorgalmas 
csapat valamilyen különdíjban 
részesül majd.

Az iskolai versenyben a sor-
rend, ami nagyon szoros lett 

az élmezőnyben:
- hajszál híján első helyen 

végzett a 2. b osztály – 132,3 
kg/fő, összesen 2376 kg;

- utána a második helyen a 
8. osztály – 130,7 kg/fő, össze-
sen 1699 kg;

- harmadik helyen az 1. b 
osztály – 86,6 kg/fő, összesen 
1815 kg;

- az utolsó pillanatban le-
csúszott a dobogóról és ne-
gyedik lett a 6. b osztály – 74,9 
kg/fő, 1344 kg.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Külön dicséretet érdemel-

nek még a nyolcadikosok, akik 
mindhárom reggel 1-2 órában 
összesen 7-8 tonna papírt se-
gítettek a konténerbe pakolni, 
kamaszokhoz képest is elisme-
résre méltó szorgalommal és 
fegyelemmel.

Végül, de nem utolsósor-
ban az akció egyéb, nehezeb-
ben látható eredményei:

- 220 db felnőtt korú fát 
mentettünk meg a kivágás-
tól – ennyi van talán Budajenő 
közterületein,

- 4134 liter vizet – ez 17 
átlagos család összes éves fo-
gyasztása,

- illetve annyi energiát, amit 
9646 liter benzin elégetésével 
nyerhetnénk – ezzel 137 ezer 
km-t autózhatnánk több mint 
háromszor körbe a földet!

Újabb akció a tiszta 
környezetünkért
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Ebben a hónapban is bővelkedtünk 
programokban, melyeknek témái az 
őszhöz kapcsolódtak. Ezek közül a két 
legnagyobb a Dióünnep és a Tök jó 
hét, melyeket egy-egy hetes projektek 
formájában valósítottunk meg mind a 
négy csoportunkban.

A DIÓHÉTEN a főszerep természe-
tesen a dióé volt. A Bambi kiscsoportosok 
a dióünnepre készülve sok-sok diót hoz-
tak kertjeikből. Megismerkedtek Dióbél 
bácsival, zenéltek dióhéjjal és diós éneke-
ket énekeltek, diós sütit készítettek, festet-
tek katicát. 

A Misi mókus kis-középső csoporto-
sok ellátogattak Papp Rozináékhoz, ahol 
a ház előtti hatalmas diófa alá érve, szinte 
diószőnyeg fogadta a gyerekeket. Hamar 
megteltek a kis kosarak, egy nagy zsák 
diót szedtek a kicsik. 

Dióünnep alkalmából mind a négy cso-
portban jó hangulatban gömbölyítették a 
gyerekek a kókuszgolyókat, amit végül 
elégedetten meg is ettek.

A Dió hét zárónapján, pénteken Dióün-
nepet tartottunk az óvodában. Táncházzal 
kezdődött a nap a Bambi csoportban. Ide 
volt hivatalos mind a négy csoport, ahol 
Kovács Tünde néni húzta a talpalávalót. 
Testvére, Györgyi néni pedig fergeteges 
hangulatba hozott minden kicsit és na-
gyot. Minden gyerek ügyesen ropta a tán-
cot. Óriási dióval és magokkal megrakott 
üveggel ritmusjátékot játszottunk. Össze-
hasonlítottuk pörgés közben a szoknyá-
kat, egy-egy tányérszoknyát (sűrűn rakott) 
külön megcsodáltunk.

A táncház után ügyes-
ségi játékokról gondos-
kodtak az óvó nénik, 
melyekben a dió ismét 
hangsúlyos szerepet ka-
pott: pl: kanálba tett dióval 
szlalomozás, székek alatt 
átgurítva végigvezetni a 
diót, célba dobás/gurítás, 
dióválogatás – tapintással − 
gesztenye és mogyoró közül 
stb.), és az oviba hozott népi 
fajátékok is kellemes időtöl-
tést jelentettek a gyerekek-
nek.

Ebéd után csupán a kiscsoporto-
sok aludtak, a többi gyerek számára 
kézműveskedés vette kezdetét. Forgó-
színpadszerűen váltották egymást a cso-
portok. Mindenhol dió témával, változatos 
technikákkal készültek a felnőttek. A Misi 
mókus csoportban dióhéjból teknőst bar-
kácsoltak, a Pillangó csoportban katicák 
készültek, míg a nagycsoportban „dióhul-
lós kép” készült krumpli nyomdával. 

Ahogy minden helyszínt bejártak az 
ovisok, uzsonnáztak, majd indulhattunk 
is Kovácsovics Fruzsina koncertjére, az ovi 
focipályájára, ahová vártuk a szülőket és 
testvéreket is.

Októberi 
élménybeszámolók
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A „TÖK JÓ HÉT” is csupa izgal-
mat tartogatott az óvodás gyermekek 
számára. Egy egész héten át, minden csak 
a tökről szólt, gyűjtöttük a tököket, és ro-
konait (pl. étkezési tök, cukkini, csillagtök, 
dísztök stb.), amikkel aztán játszottunk, 
barkácsoltunk, és még sütit is készítettünk 
belőlük. Átbeszéltük, miért fontos, hogy 
tököt fogyasszunk (vitaminforrás), milyen 
ételeket készítünk belőle. Beszéltünk a 
gondozásáról, tárolásáról is. A növény ré-
szeit (a gyökér kivételével) szemléltetve, 
alaposan megvizsgáltuk. 

Összegyűjtöttük a tökkel kapcsolatos 
verseket, dalokat, meséket, amiket egész 
héten mondogattunk.

Mind a négy csoport ötletes dekoráci-
ókat készített saját faliújságjára, a nagy-
csoportosokéra papírtányérból készített 
töklámpások kerültek. Tök, napraforgó 
és más színes magból „virág”-ot készítet-
tek a gyerekek, és elkészült kasírozással/
festéssel „Mazsola házikó”-ja is. A kiscso-
portosok tök képeket készítettek festés-
sel. A töklámpás-faragás finom illata és a 
lámpásba helyezett gyertya fénye, meleg-
séget varázsolt a csoportokba. Vidámság 
költözött a Misi mókus csoportba is, ahol 
a gyerekek mókás bábokat készítettek 
dísztökökből.

A dísztökök halmazalkotásra is szám-
talan lehetőséget adtak. Válogattuk őket, 
szín, forma, nagyság, súly (becslés) szerint, 
de lehetett vele számolni is, és sorba ren-
dezni őket csökkenő és növekvő sorba is. 
Relációk (kicsi-nagy, sok-kevés, könnyű-
nehéz) gyakorlására is módot adott ez a 
nagyszerű növény. A testnevelésben is jól 

tudtuk használni. Lehetett cipelni, gurítani, 
szlalom pályát tudtunk belőle építeni. 

Az élelmezésvezető által összeállított 
heti étlapon is megjelent a tök, főzelék 
formájában, valamint gondoskodtak a 
konyhán a sütőtökök megsütéséről is, 
amit aztán a csoportokban elfogyaszthat-
tak a gyerekek. A saját konyha adta lehe-
tőségeket most is igyekeztünk kihasznál-
ni: a Misi mókus csoportosok sütőtökös 
kekszet, a Bambi csoportosok tökös sütit 
készítettek, míg a Pillangó és Micimackó 
csoportos gyerekek sütőtökös golyókat 
gyúrtak. Voltak, akik nem szoktak tököt 
sütni otthon, itt ők is megtapasztalhatták, 
milyen finom az illata és az íze.

Az elalvás előtti meséléshez megfelelő 
hangulatot a töklámpás varázsolt, mely-
nek szemén, száján átszűrődött a mécses 
fénye.

Talán még otthon is készült töklám-
pás, amely meleg fényével, finom illatával 
meghittséget varázsolt a családokba. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a szülők-
nek a sok felajánlást, amivel támogatták 
projektünk megvalósulását.

Czeizing Csilla, óvodapedagógus

A Budajenői Óvodában eltöl-
tött több mint 13 év után 2015. 
október 16-án együtt köszön-
töttük, búcsúztattuk Tafernerné 
Nagy Évát, a mi Évánkat, Éva 
néninket nyugdíjba vonulása 
alkalmából.

Kedves Éva!
Nehéz ezekben a pillanatokban sza-
vakat találni. Nehéz a sok-sok közös 
emlékre visszagondolva búcsúzó 
gondolatokat megfogalmazni.

A közös óvodai élmények, kirán-
dulások és ünneplések maradandó 
emlékeket hagynak gyermekek és 
felnőttek szívében egyaránt. Sze-
retettel gondolunk Rád, a jókedvű, 
viccelődő óvó nénire, akinek min-
dig volt a tarsolyában valami, ami-
vel mosolyt tudott csalni a gyere-
kek arcára. 

A nevelés-oktatás, a gyerekek-
kel való foglalkozás adta életed 
egyik értelmét. Új és új energiákat 
mozgósítva, az utolsó hónapok-
ban fájdalmaidon felülkerekedve 
kerested a lehetőségeket, hogy 
örömtelivé, emlékezetessé tedd 
a gyermekek hétköznapjait. Vál-
tozatos eszközöket, módszereket 
használva motiváltad a gyerekeket 
a tudás megszerzésére. Szem előtt 
tartva az óvodás gyermekek élet-
kori sajátosságait, a játék elsődle-
ges szerepét hangsúlyozva. Kedves 
énekhangod, kreativitásod hiá-
nyozni fog az óvodai rendezvények 
szervezéséből és megvalósításából. 
Nehéz most az elköszönés, de bí-
zunk benne, hogy be-belátogatsz 
hozzánk, ha erre jársz. Tanácsaidra, 
az évek során szerzett tapasztalata-
idra számíthatunk.

Kívánjuk, hogy a nyugdíjas éve-
idben lásd meg egy új, szabadabb 
élet lehetőségét. Használd ki a 
munkás évek jutalmát, a nyugdíjas 
kort arra, amit igazán szeretsz, ami 
bearanyozza életedet.

Nyugdíjba vonuló kolléganő 
búcsúztatása
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Nyugdíjba vonulásod alkalmá-
ból szeretettel búcsúzunk, de vá-
runk mindig vissza. Köszönjük az 
együtt töltött szép éveket! Meg-
szolgált nyugdíjas éveidhez kívá-
nunk sok-sok örömet, boldogsá-
got, erőt és egészséget!

Budajenői Óvoda dolgozói

Radnóti Attila Endre:

NYUGALMAZÁS
Csendesen pislákol. A fényét még 
gyűjti. 
A nap erőtlenül az éjszakát űzi. 
Bujkáló felhők közt megvillan sugara, 
amik gyűrt dunnaként sétálnak alatta.
Cseppnyi asszonyka ül az ágyának 
szélén, 
mosolyog a szája, arca kedves, szerény. 
Megfáradt kezeit zavartan tördeli, 
nem találja helyét. Pedig ő keresi!
A kakas már jelzett, hangosan rikoltott. 
− Hallgass vagy megfőzlek! − Az asz-
szony kiáltott. 
− Nem kell már ébresztő, ráérek 
felkelni!  − Dohogva elindul s kávéját 
megfőzi.
Konyhában párjával kortyolja kávéját, 
és félve felhozza most a kakas témát: 
− Apjuk! Úgy gondoltam, a kakast 
levágom! 
− Szeretem a combját. Én ugyan nem 
bánom!
Nem hallik` több szó, a früstököt 
elköltik, 
csendesen megvannak, amíg napjuk 
telik. 
Estére az ura az asszony mellé ül, 
simogatja arcát és csendesen derül.
− Ne vágd le a kakast és ne is haragudj! 
Ne figyelj rá reggel, inkább tovább 
aludj! 
Jönnek az unokák! Van belőlük alom. 
Ne aggódj percet se! Úgysem lesz 
nyugalom!

Nyugdíjba vonuló kolléganő 
búcsúztatása

A BUDAJENŐI ÓVODA DOLGOZÓI NEVÉBEN

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a hagyományos

Karácsonyi 
vásárunkra
december 3−4-én

MINDKÉT NAP DÉLUTÁNJÁN A TEMPLOM ELŐTTI TÉREN GYERME-
KEINK, A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁLTAL KÉSZÍTETT, 

FELAJÁNLOTT AJÁNDÉK- ÉS DÍSZTÁRGYAK SZÉLES KÍNÁLATÁVAL VÁR-
JUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET. ZENESZÓVAL, MELEG ITALLAL ÉS SÜTEMÉ-

NYEKKEL HANGOLÓDUNK A KARÁCSONYI ÜNNEPEKRE.

KÉRJÜK, AKI SZERETNE A VÁSÁRRA AJÁNDÉKOT,  
ADOMÁNYT FELAJÁNLANI, AZT JELEZZE RÉSZÜNKRE AZ  

OVODA@BUDAJENO.HU E-MAIL CÍMEN.
MINDEN SEGÍTSÉGET ÉS FELAJÁNLÁST ÖRÖMMEL ÉS HÁLÁS KÖSZÖ-

NETTEL FOGADUNK.

A BEVÉTELT AZ IDEI ÉVBEN IS AZ ÓVODÁS GYERMEKEK  
JAVÁRA FORDÍTJUK.

www.budajenoiovi.eu
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Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ebben 
az évben 5 jeles országos népművé-

szeti pályázaton vettem részt, és magas 
elismerésben részesültem. A XI. Országos 
Népi Mesterségek Művészete pályázatán 
az ország első díjazottja lettem nemeztár-
gyaimmal.

Mindegyik pályázaton nevem mellett 
Budajenő neve is ott szerepelt. Így az or-
szág 5 jelentős múzeumában méltón kép-
viseltem lakóhelyemet.

Idén tizenhatodszor rendezték meg 

a népi kézművesség legszebb alkotásait 
bemutató kiállítást, amelynek helyszíne 
ezúttal a Néprajzi Múzeum: az elmúlt öt 
év legfontosabb, legjelentősebb tárgyait, 
mestermunkáit, mesterremekeit szakmai 
zsűri válogatta ki a beérkezett több ezer 
pályamunkából. 

A Hagyományok Háza, a Népművésze-
ti Egyesületek Szövetsége és a szaktárca 
(idén az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, majd a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium) ötévente ad lehetőséget a hazai 
tárgyalkotó népművészet, a népi kismes-
terségek képviselőinek, hogy az előző 
években született alkotásokat szakmai 
zsűri, majd a közönség előtt megméret-
tessék. A pályázati felhí-
vásra idén közel tízezer 
tárgy érkezett, ezeket 
a régiós előzsűrizések 
után egy neves szak-
emberekből álló zsűri 
bírálta el. A kiállításon 
közel 450 alkotó és al-
kotóközösség 1700 tár-
gyát mutatják be. Ezen a 
pályázaton ezüst díjban 
részesültem.

A népi kismestersé-
gek minden ága megje-
lenik a tárlaton: történeti 
és paraszti hímzés, csip-
ke, kékfestő, viselet, népi 

ékszer, szőttes, nemez, faművesség hasz-
nálati tárgyak, bútorok, játékok, csont- és 
szarufaragás, kovácsmesterség, fazekas-
ság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyé-
kény- és vesszőfonás, mézeskalács, gyer-
mekjáték.

A pályázatra olyan alkotásokat vártak, 
amelyek a hagyományos népművészetből 
merítenek, de a mai környezet-, lakás- és 
viseletkultúránkba is beilleszthetők

A március végéig látható kiállítást szá-
mos program kíséri: lesznek kézműves 
foglalkozások, szakmai események, kon-
certek, és például divatbemutató is, ame-
lyen a népművészetből ihletet merítő, de 
ma is hordható viseleteket láthatnak az 
érdeklődők.

Szeretettel ajánlom a kiállítást minden 
népművészeti remeket szerető budajenői 
lakosnak!

Hegyaljai Tünde

Élő Népművészet
XVI. Országos Népművészeti Kiállítás
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Az őszi szezonhoz igazodva eleget 
tettünk a Budakeszi Hagyományőrző 

Vegyes Kórus meghívásának október 17-
én, amelynek helyszíne a Prohászka Gim-
názium volt.

Természetesen az összejövetel most 
is a magyar és a magyarországi néme-
tek himnuszának éneklésével kezdődött. 
Majd a műsorközlő köszöntötte a megje-
lent vendégeket és a találkozón szereplő 
együtteseket. Ligetfalvi Károly megnyi-
tója után Kőrösiné Merkl Hilda egyetemi 
adjunktus, a Széchenyi Baráti Kör elnöke 

köszöntötte a megjelenteket. Beszédében 
megköszönte az örömet, amit a fellépők 
műsorukkal szereznek, illetve hangsú-
lyozta a treffen – kapcsolat szó jelentését. 
Egy-egy ilyen találkozás alkalmat ad újabb 
kapcsolatteremtésekre is. Bakács Berna-
dett alpolgármester Budakeszi Önkor-
mányzata nevében köszöntötte a résztve-
vőket, kiemelve a hagyományokban rejlő 
erkölcsi értékek továbbadásának jelen-
tőségét. A rendezvényen a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Vegyes Kórus lépett 
először a színpadra. A mi dalaink után a 

Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkör, a Tar-
kabarka Óvoda Szülői Tánccsoportja, a 
Pestszentlőrinci Liederschatz Kórus és a 
Solymári Férfikórus következett. A kórus-
találkozót a házigazdák zárták. Az együt-
tesek színvonalas műsorszámokkal léptek 
fel a többszólamú kórusművektől a soly-
mári sváb dialektussal előadott dalokig. 
Minden fellépő nagy sikert aratott.

A hagyományokat erősítve itt is csalá-
dias vendégfogadás, beszélgetés, zene és 
tánc zárta az együttlétet.

Német Hagyományőrző Dalkör

Újra Budakeszin 
a kórustalálkozó 

KRUMPLI EBÉD
A Budajenői Karitászcsoport idén ősszel is megren-

dezi a hagyományos krumpli ebédet. A szegények 
támogatójaként közismert Szent Erzsébet emlékére 
november 22-én, vasárnap 12:00 órai kezdettel idén is 
közös ebéd lesz a Hagyományőrzők Házában. Akiknek 
az időpont nem alkalmas, hozzájárulásukat várjuk az-
nap a templomban vagy ún. támogató jegy vásárlása 
révén, november 1-jétől az esti órákban Kiss Ákosné 
Brigittánál (+3620/9284-904), Kálmán Erzsikénél 
(+3630/2866-177) és Papp Kevénél (+3620/5070-808) 
Szeretettel várunk mindenkit, és adományaikat előre 
köszöni a Budajenői Karitászcsoport!
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Egyéni és csoportos ANGOL oktatás Budajenőn, 
képzett anyanyelvi és Angliában 
diplomázott tanároknál.

ANGOL FELVILÁGOSÍTÁS: 
daniel30marshall@hotmail.co.uk
MAGYAR FELVILÁGOSÍTÁS: 
0620/4920-777

KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH 
ÁDÁM

 RENDŐR 
főtörzs-

őrmester

Tel.: 70/326-6482

FOGADÓÓRA: 
páratlan hét hétfő 

14.00 – 16.00

Budajenő, Fő tér 1-3.

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Zongorahangolást és javítást 
vállal szakember.

1155 Budapest, Rákos út 205., Tel.: 0630/2112-094





ÓÉVBÚCSÚZTATÓ-ÚJÉVKÖSZÖNTŐ

Közös ima és újév köszöntés  
2015. december 31-én 23:30 órától  

a budajenői Szent Mihály -templomnál.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Önkormányzat, Kápolna Védalap

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS

Gyújtsunk közösen gyertyát  

advent 2. vasárnapján!

Az Önkormányzat részéről  

köszöntőt mond Budai István  

polgármester, az adventi  

koszorút Gábor atya áldja meg 2015. 
december 6-án,  

vasárnap, 16.00 órakor  
a Hagyományőrzők Házában.

FELLÉPNEK:

a Budajenői Óvoda nagycsoportosai,

az Általános Iskola tanulói,

a Wetschescher Nachtigallen Női Kórus,

a Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör,

a Kövér Hattyúk Zenekar.

Szeretettel várjuk Önöket!

Német Nemzetiségi Önkormányzat

SZERETETTEL HÍVJUK A KÖZSÉG  

APRAJÁT-NAGYJÁT A BUDAJENŐI  

FALUKARÁCSONYRA,
AMELYET A SZT. PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM  

ELŐTTI TÉREN RENDEZÜNK MEG

2015. december 24-én 16:00 órától.

Karácsonyi program: Székely betlehemes

A KICSIKET 
FORRÓ TEÁVAL,  

A NAGYOKAT 
FORRALT BORRAL ÉS SÜLT 
GESZTENYÉVEL VÁRJUK!

Önkormányzat, Egyházközség, Betlehemes társulat


