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Az önkormányzatok kiemelt felada-
ta február hónapban az adott év 

költségvetési rendeletének megalko-
tása. Ez alapozza meg és biztosítja a 
település és az intézmények működé-
séhez, fejlesztéséhez elengedhetetle-
nül szükséges forrásokat. A bevételek 
tervezésénél az előző évek tapasztala-
tait figyelembe véve a reálisan várha-
tó értékekkel számoltunk. Az iparűzési 
adó vonatkozásában az elkövetkező 
években fokozatos csökkenés várható, 
ami már ebben az évben is érezteti ha-
tását. A településünk 2015-re számított 
adóerőképessége alapján, a feladatala-
pú központi támogatás teljes egészé-
ben megvonásra került. Továbbá a Bu-
dajenői Közös Önkormányzati Hivatal 
létszámarányos központi támogatási 
kerete közel két főre eső járandóság-
gal csökkentve lett. Az utóbbi kiesést 
a három településnek kell létszám ará-
nyosan átvállalni, mivel a települések 
működtetéséhez munkájukra feltétlen 
szükség van. A fentiek figyelembevé-
telével a költségvetésünk bevételi és 
kiadási főösszege 568 860 ezer forint.

A kiadásaink az előző évek tapasz-
talatai, a meghatározott kiadási nor-
mák, a saját erőből finanszírozott fej-
lesztéseink és az önkormányzat által 
önként vállalt egyéb feladatok figye-
lembevételével kerültek összeállításra. 
Az önkormányzat saját forrásból hoz-
zájárul a közös hivatal működtetésé-
hez figyelembe véve az előző évi ma-
radványt is közel 11 millió forinttal, az 
óvoda működtetéséhez közel 17 millió 
forinttal. Szociális célokra felhasznál-
ható 2,7 millió forint. Egyéb működési 
célú támogatásokra 38,5 millió forint, 
ezen belül a helyi önálló társadalmi 
szervezetek támogatására 8 millió fo-
rint áll rendelkezésre, amit ez évtől pá-
lyázathoz kötötten lehet felhasználni. 
Az előző évek előrelátó, takarékos gaz-
dálkodásának köszönhetően a 2017-re 
betervezett tartalék keret közel 75 mil-
lió forint, amire feltétlenül szükség lesz 
az esetleges sikeres pályázati önrészek 
kezeléséhez (óvoda, útpályázat, iskola 
energetikai fejlesztés) és az évközben 
felmerülő kisebb jelentőségű, de szük-
séges feladatokra.

A Képviselő-testület kiemelten kezeli 
a választási ciklus gazdasági és fejlesz-
tési programjában elfogadott fejlesztési 

célok megvalósítását. 
Ebben az évben foly-
tatjuk a magtár fejlesz-
tési programunkat. A 
képviselő-testület saját 
forrásból 43 milliót ha-
gyott jóvá a második 
szintre tervezett ifjúsá-
gi és zarándok szállás 
és a kertészeti tervek 
magvalósításához. A 
kivitelezési szerződé-
sek aláírásra kerültek, 
a projekt várható be-
fejezése 2017 augusz-
tus vége. Ezzel párhu-
zamosan elkezdődött 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyhá-
zi, Nemzetiségi és Civil 
kapcsolatokért felelős 
Államtitkársága (EMMI) 

és az Országos Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat kezdeményezésére, a tele-
pülési önkormányzat és a helyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat egyetérté-
sével, a magtár 3. és 4. szintjére terve-
zett fejlesztési célok megvalósítása. A 
felső két szinten országos szintű német 
nemzetiséghez kötődő, egyházi és za-
rándokhelyeket bemutató, állandó ki-
állítás megvalósítása a cél. Jelenleg az 
engedélyes tervek elkészítése folyik, ami 
várhatóan a kiviteli tervekkel együtt má-
jus elejére készül el. A projektre az EMMI 
eddig 50 millió forintot biztosított. A 
tavalyi tervhez képest a járdaépítési 
program módosult, az idén a Kis köz-
ben építünk járdát és felújítjuk a nagyon 
elhasználódott Junior kávéház és az 
óvoda parkolója között szakaszt. A terv-
szinten meglévő Hilltop-ra vezető és a 
Szőlődombra tervezett járdák az egyéb 
terven felüli bevételek függvényében 
készülhetnek el, de ebben a választási 
ciklusban el fognak készülni. Felújítjuk a 

javításra szoruló Ady Endre utcát a Petőfi 
utcai csatlakozó árokrendszer kiigazítá-
sával. Mart aszfaltos útfelújítást végzünk 
a Sport és Akácfa utcákban. Elkezdjük 
az iskola kertrendezését a főépület és a 
posta épület közötti területen. Döntésre 
várunk az óvodai és az iskola energetikai 
pályázatok vonatkozásában. Ha lehető-
ség nyílik a regionális út és járdaépítési 
pályázatokon indulunk. Az utak állag-
megóvása érdekében a szükséges ká-
tyúzási munkákat elvégeztetjük. Vannak 
jelentős, a költségvetésben nem szerep-
lő kintlévőségeink, amiknek a behajtá-
sára intézkedtünk. Látszanak esélyeink 
a behajtások szakaszos érvényesítésére.

Annak ellenére, hogy szűkültek a 
bevételi lehetőségeink, a településünk 
számára takarékos, odafigyelő gazdál-
kodás mellett biztosítottak a működési 
feltételek és a gazdasági programunk-
ban elfogadott fejlesztési célok üteme-
zett megvalósítása.

Budai István, polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI 
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2017. FEBRUÁR 9-I NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL

Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletének 
megtárgyalása 
A Képviselő-testület a polgár-
mester által 2017. február 7-én 
beterjesztett 2017. évi költ-
ségvetési rendeletet a Gaz-
dasági és Fejlesztési Bizottság 
javaslatait is figyelembe véve 
megtárgyalta. A költségvetés 
fő összegeit meghatározta: 
Bevételi főösszeg: 568 860 e 
Ft Kiadási főösszeg: 568 860 e 
Ft. Az adóerő-képesség figye-
lembevételével a központilag 
támogatott feladatokra biz-
tosított keretből megvonásra 
került 37 014 e Ft. A bevéte-
lek-kiadások összesítése alap-
ján, a tervezett beruházások 
és fejlesztések mellett is 74 
509 e Ft tartalék lett tervez-
ve, ami a beadott pályázatok 
elnyerése esetén önrészként 
felhasználható. A költségvetés 
részletes adatai a honlapon 
és ügyfélfogadási időben a 
hivatalban megtekinthetők. A 
képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetési rendeletét meg-
alkotta.

Építmény és telekadóról 
szóló rendelet módosítása
A korábbi rendeletben az 
5-5%-os kedvezmény a lak-

címnyilvántartás szerint állan-
dó bejelentett lakóhellyel ren-
delkező közeli hozzátartozó 
után járt. Az életvitelszerű ott 
lakást a Kúria döntései alapján 
kellett bevezetni, a jogosultak 
körének megváltoztatása vi-
szont helyi döntés volt. A ren-
delkezések megalkotása óta 
eltelt időszak azonban iga-
zolta, hogy az adózókat és a 
hivatalt terhelő adminisztráció 
(bevallás. kivetés, ellenőrzés 
stb.) könnyítése érdekében a 
kedvezményt az egy háztar-
tásban élőkre is kiterjeszti. A 
fentiek figyelembevételével a 
képviselő-testület a rendelet 
módosítást elfogadta.

Partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelet 
megalkotása
A rendeletalkotás célja az volt, 
hogy Budajenő község tele-
pülésfejlesztési és -rendezési, 
településkép-védelmi doku-
mentumai megalkotása során 
biztosított legyen az érintett 
partnerek tájékoztatása, vé-
leményezési lehetősége és 
az elfogadott településren-
dezési eszközök nyilvánossá-
ga, oly módon, hogy mindez 
hatékony módon segítse a 
település fenntartható fejlő-
dését. Budajenő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szólót rendeletét 
megalkotta.

Döntés település fejlesztési 
és településkép-védelmi 
dokumentumokról
2016. év folyamán a település-
fejlesztési, településrendezé-
si ügyekben, a településképi 
követelmények érvényre jut-
tatása érdekében, és a helyi 
épített örökség védelmével 
kapcsolatban alapvető válto-
zások történtek az országos 
hatályú jogszabályok körében, 
amelyeket érvényesíteni kell 
a helyi szabályozásban is. Az 
építési törvénytől független, 
önálló törvény rendelkezik a 
településkép védelméről. A 
településkép védelme a te-
lepülés vagy településrész 
jellegzetes, értékes, illetve 
hagyományt őrző építészeti 
arculatának és szerkezetének 
- az építészeti, táji érték és 
az örökségvédelem figyelem-
bevételével történő - megőr-
zését vagy kialakítását jelenti. 
A települési önkormányzat a 
településkép védelmét ön-
kormányzati rendeletében és 
arculati kézikönyvében biz-
tosítja, célja Budajenő sajátos 
településképének megőrzése, 
védelme és alakítása. 

Közterület fenntartási szer-
ződés meghosszabbítása
A Képviselő-testület a köz-
terület-fenntartási munkákra 
György Árpád egyéni vállal-
kozóval kötött vállalkozási 
szerződést 2017. március 1-től 
2018. február 28-ig meghosz-
szabbította.

Bérleti szerződés jóváha-
gyása

Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a tu-
lajdonát képező, Budajenő, 
Kossuth L. u. 10. szám alatti 
12 m2-es, külön bejáratú he-
lyiségét ismételten bérbe adja 
Jenei Ferenc, budajenői lakos-
nak, nemzeti dohánybolt mű-
ködtetése céljából.

Szerződés hatályba lépte-
tése (Magtár második szint 
kivitelezés)
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2016. évben érvényes és ered-
ményes közbeszerzési eljárást 
bonyolított le a „Budajenői 
műemlék magtárépület rész-
beni hasznosítása és felújítása, 
ütemezett kivitelezés” tárgyú 
építési munkák kivitelezőjé-
nek kiválasztására. Az ered-
ményről a 33/2016. (IV.28.) sz 
határozattal döntött. Az első 
emeleti átalakítások (szállás-
hely kialakítás) és a kertészeti 
munkák tekintetében feltéte-
les szerződést kötött az ön-
kormányzat. Tekintettel arra, 
hogy a Képviselő-testület a 
2017. évi költségvetésében 
fedezetet biztosít a munkákra, 
a szerződés hatályba léptethe-
tő. A szerződés megkötése és 
a hatályba lépése közti időben 
az önkormányzat áfakörös 
lett, így az engedélyhez kötött 
építési munka esetén áfa be-
fizetési kötelezettség az ön-
kormányzatnál jelentkezik, a 
vállalkozó nettó értékű szám-
lát nyújt be. A változás miatt a 
kivitelezési szerződés módo-
sítása szükséges. A képviselő-
testület a fentiek tárgyában 
hozott döntéseket jóváhagyta.

I M P R E S Z U M 
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Közbeszerző kiválasztása
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a közbeszerzési eljárásokhoz/
beszerzési tenderekhez kap-
csolódó közbeszerzési tanács-
adás/teljes körű bonyolítás 
ellátására, a közbeszerzésekről 
szóló törvény rendelkezése-
ivel összhangban, a tender-
eljárásra érkezett ajánlatokat 
megvizsgálta, és úgy döntött, 
hogy – mint az összeségében 
legelőnyösebb ajánlatot adót 
– Petri Ákos egyéni vállalkozót 
bízza meg a feladat ellátására. 
A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a szer-
ződés aláírására.

Együttműködési megálla-
podás felülvizsgálata a Bu-
dajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal
A 2014. évi választásokat kö-
vetően 2015. február 17-én 
megkötött megállapodás ad-
dig hatályos rendelete részint 
már hatályon kívül helyezett 
törvények rendelkezésein ala-
pultak, részint pedig hatályon 
kívül helyezett rendelkezések-
re épültek. Erre, valamint az új 
ciklus kezdő állapotára tekin-
tettel új megállapodást kötöt-
tek a felek, és az addig hatá-
lyos megállapodás hatályon 
kívül helyezésre került. A je-
lenlegi megállapodás rendel-
kezése szerint az önkormány-
zatok a megállapodást évente 
felülvizsgálják. Tekintettel arra, 
hogy sem a felek között, sem 
a jogszabályi környezetben 
nem állt be lényegi változás 
a megállapodás változatlan 
tartalommal fenntartható. Bu-
dajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Budajenői Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Budajenő 
Község Önkormányzata között 
2015. február 17-én megkö-
tött együttműködési megálla-
podást változatlan tartalom-
mal jóváhagyta.

Polgármester és alpol-
gármester illetményének 
jóváhagyása
Budajenő Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a 
főállású polgármester és a tár-
sadalmi megbízatású alpolgár-
mester illetményét 2017. évre, 
a vonatkozó törvényi rendel-
kezések figyelembevételével 
jóváhagyta.

Együttműködési megállapo-
dás megtárgyalása (Mária Út 
Közhasznú Egyesület)
Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
Mária Út Közhasznú Egyesü-
lettel kötendő együttműködé-
si megállapodás tárgyában a 
döntést elhalasztotta.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. 
FEBRUÁR 9-I ZÁRT ÜLÉSÉRŐL
Javaslat kitüntetésre (már-
cius 15.) 
A Képviselő-testület nemzeti 
ünnepünk, március 15-ei for-
radalom és szabadságharc al-
kalmából Budajenőért Kitünte-
tés adományozásáról döntött.

Beszámoló támogatás 
felhasználásáról, támoga-
tás kérése (Tiszta Formák 
Alapítvány)
A Képviselő-testület a Tiszta 
Formák Alapítvány támogatás 
felhasználásáról szóló beszá-
molóját elfogadta. Az Alapít-
vány fontosnak és támogatás-
ra méltónak tartott 2017. évi 
célkitűzéseinek és kérelmének 
támogatásáról szóló döntést 
jóváhagyta.

Méltányossági kérelem 
elbírálása
A Képviselő-testület az Adós 
halasztásra előterjesztett ké-
relmének helyt adott, helyi 
adóhátralékát köteles legké-
sőbb 2017. június 30-ig ren-
dezni.

M E G H Í V Ó

K I T E L E P Í T É S I 
M E G E M L É K E Z É S R E

A Budajenői Német Nemzeti-ői Német Nemzeti-i Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat tisztelet-

tel meghívja Budajenő la-
kosságát 2017. április 2-án, 

vasárnap tartandó kitelepítési 
megemlékezésre.

A koszorúzás 1500 órakor 
kezdődik a Fő téri Emlék-

parkban, majd az Óvoda 
falán elhelyezett emléktáblá-

nál folytatódik.

A megemlékezés után  
Dr. Somlai Péter történész 

tart előadást a kitelepí-
tésről 1600 órai kezdettel a 

Hagyományőrzők Házában. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Frank Zimmermann polgármester meg-
hívására 2017. február 11-14 között 

egy delegáció, a Ringlein táncegyüttes és 
a SVÁB’N ROSES zenekar vett részt a ren-
dezvényen. A delegáció tagjai voltak Bu-
dai István polgármester és felesége, Kuli 
László alpolgármester és élettársa, Bartos 
Gyárfás képviselő és felesége, Kompp 
György képviselő és Vajda Károly szakács. 
Reisner Tamás képviselő a SVÁB’N ROSES 
zenekar vezetőjeként vett részt a küldött-

ségben. A delegációt és az együtteseket 
Günther Kubin alpolgármester fogadta. 
Zimmermann polgármester és felesége a 
Breihausba látta vendégül a teljes küldött-
séget vacsorára. A vacsorán részt vettek a 
kapcsolatokban érintett gaildorfiak, köz-
tük Gerhard Schick Budajenő díszpolgára 
és felesége. A jó hangulatú estét a SVÁB’N 
ROSES zenekar színvonalas játéka színesí-
tette. Ezután rövid sétát tettünk a rendez-
vény központi helyszínére a Kör Halléba. 

Vasárnap délelőtt a teljes küldöttség a 
temetőben megkoszorúzta a temetkezési 
emlékhelyet a már elhunyt budajenői szü-
letésű gaildorfi polgárokra emlékezve, a 
két polgármester megemlékezését köve-
tően. A koszorúkat Frank Zimmermann és 
Budai István polgármesterek, Kuli László 
alpolgármester és a Ringlein táncegyüttes 
képviselői helyezték el. A megemlékezé-
sen részt vett Lack Mihály Budajenő dísz-
polgára és néhány budajenői kötődésű 

81. GAILDORFI LÓVÁSÁR
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gaildorfi lakos. A megemlékezés után fo-
gadáson vettünk részt a városházán, ahol 
a két polgármester kölcsönös köszönté-
sét követően a vendéglátók és vendégek 
megajándékozták egymást hazai neveze-
tességekkel. Az eseményen részt vettek 
Gerhard Schick és felesége, továbbá Lack 
Mihály és felesége. Ezután a vendéglátók 
és a küldöttség meglátogatta a Limpurg 
kastély belső udvarán elsők alkalommal 
megrendezésre kerülő magyar napot, 
ahol Bartos Gyárfás és felesége, valamint 
Vajda Károly reggeltől készítették a mar-
hagulyást és a magyar fűszerekkel ízesített 
flekkeneket. Az étel mellé az önkormány-
zat kínálta a Nyakas Zrt. által első ízben 
felajánlott budajenői szürkebarátot. A ma-
gyar napnak nagy sikere volt. Előre jelez-
ték, hogy jövőre is szeretnék a gaildorfiak 
a magyar napot megrendezni. A szaká-
csok és a segítők nagyszerű Budajenő hír-
nevét öregbítő munkát végeztek. Délután 

meglátogattuk a városi zenekar rendezvé-
nyét, ahol nagy sikerrel fellépett a Ringlein 
táncsoport és a SVÁB’N ROSES zenekar. 
Itt számos régi Magyarországról szárma-
zó gaildorfi polgárral találkoztunk. Este a 
teljes küldöttség a Kör Halléba ment, ahol 
egy Magyarországról meghívott zenekar 
szórakoztatta a jelenlévőket. 

Hétfőn, a hivatalos lóvásár napján, dél-
előtt a Limpurg kastélyban részt vettünk 
a központi ünnepségen. Délután a teljes 
küldöttség felvonult. A delegáció tagjai 
hintón, a Ringlein tánccsoport és a ze-
nekar a többi táncos és zenés felvonulók 
forgatagában. A felvonulás után meglá-
togattuk a gaildorfi fúvósok próbatermét, 

ahol találkozhattunk számos gaildorfi 
barátunkkal. A hétfő esti vacsorát a ka-
tolikus egyházközség újonnan elkészült 
rendezvényházában fogyasztottuk el ven-
déglátóink társaságában. Günther Kubin 
alpolgármester köszönte meg küldöttsé-
günk tagjainak az aktív közreműködését 
a rendezvények fellépésein és a magyar 
nap magyaros ízeinek sikeres megvalósí-
tásáért.

A kellemes záró est után elköszöntünk 
vendéglátóinktól. Másnap, kedden reggel 
a delegációt és a küldöttség táncos és ze-
nész tagjait Günther Kubin alpolgármester 
és felesége búcsúztatta, Lack Miska bácsi 
és néhány gaildorfi polgár társaságában. 
Küldöttségünk tagjai új élményekkel gaz-
dagodva, balesetmentesen hazatértünk 
Budajenőre.

Budai István
polgármester
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Vannak az irodalomban olyan gyöngy-
szemek, amelyek az idő múlásával 

sem veszítenek varázsukból és a belő-
lük készült feldolgozások (film, musical) 
is sikeresek lesznek, sőt mi több ezeken 
keresztül szélesebb közönséghez jutnak 
el, így motiválva őket arra, érdemes a 
könyvet is elolvasni. Ilyen remekmű Sza-
bó Magda: Abigél című regénye is. Az 
idősebb korosztály jól ismerheti Vitay 
Georgina történetét a Zsurzs Éva rende-
zésében 1977-ben készült filmsorozatból. 
Most, hogy az Operett Színházban musi-
calt készítettek belőle, már nem csak az a 
fiatal ismerheti meg ezt a kedves, szívme-
lengető történetet, aki hetente nézi meg 

a filmet, mert anyukájának ez a kedvence. 
(Ahogy ezt az egyik hetedikes „panaszol-
ta”.) A hetedik évfolyam tanulói január 
31-én látták az előadást, amely tapsviha-
ros sikert aratott. A nézőteret elsősorban 
diákcsoportok töltötték meg, akiket a sze-
replők karaktere olyannyira rabul ejtett, 
hogy az eleinte túl hosszúnak titulált – 3 
órás -, előadást még legalább 15 perces, 
szűnni nem akaró tapssal toldották meg. 
A történet gyerekek, elsősorban hetedikes 
lányok egymás közötti és felnőttekkel való 
kapcsolatáról szól, tele érzelemmel, ame-
lyek természetesen nem mindig pozitívak, 
de nagyon hasonlítanak a mai hetedike-
sek érzelmeire. Tanulsággal is szolgálhat 
a gyerekek számára: miszerint, ha az nem 
is mindig érthető számukra, a szüleik és a 
felnőttek, akiknek gondjaira bízták őket, a 
javukat akarják.

Isten áldásával!Jó napot kívánok!
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Iskolánkban február 15-én rendeztük 
meg a Német Nemzetiségi Vers- és Pró-

zamondó Verseny első fordulóját, ahon-
nan 6 tanuló juthatott tovább a kistérségi 
versenyre. Nekik ezúton is még egyszer 
gratulálunk! (Az iskola honlapján megta-
lálhatóak a helyezettek.)

Helyezettek: 
HDI - kategória (1. és 2. osztály) 
1. Engler Benedek 2.b; 
2. Papp Viola 2.a; 
3. Vingelman Nóra 2.a; 

Különdíj: Donovitz Emma 1. osztály; 

HDII - kategória (3. és 4. osztály) 
1. Kováts Anna Zsófia 4.a; 
2. Orbán Ágota 4.a; 
3. Vermes Anna 3.b; 

HD III - kategória (5. és 6. osztály) 
1. Dallos Anna 6.a; 
2. Kádár Lilla 6.b; 
3.Szücs Dalma 5.o; 

Különdíj: Yürekli Ádám 5. osztály

A sok jelentkező közül végül 33-an 
álltak a színpadra, ahol szebbnél-szebb, 
rövidebb-hosszabb, vicces és komoly 
műveket is hallhattunk. Jelenlétével meg-
tisztelte iskolánkat, és a zsűrizésben is be-

segített Herb József (elnök), és felesége 
Éva, a Budajenői Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviseletében, amit ezúton 
is köszönünk. Biztosítottak arról, hogy 
amennyire lehetőségük engedi, támogat-
ni fogják iskolánkban a német nyelvokta-
tást, ahogyan ezt minden évben tették. 

Köszönöm a kollégáknak és a szülők-
nek a felkészítést, a biztatást!

Minden továbbjutónak gratulálunk, és 
jó felkészülést kívánunk a február 23-án, 
csütörtökön 14:00-17:00 óra között meg-
rendezendő kistérségi fordulóra, melynek 
helyszíne a törökbálinti Zimándy Ignác Ál-
talános Iskola (Dózsa György u. 15.).

A kollégáknak ezúton köszönöm a fel-
készítést és további sikereket kívánok a 
versenyen!

Pappné Polacsek Orsolya, 
német munkaközösség-vezető

Német Nemzetiségi 
Vers és Prózamondó Verseny
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Február 24-én pénteken iskolánkban az 
utóbbi évek talán legsikeresebb far-

sangján vehetett részt kicsi és nagy. Az 
idei farsang is bővelkedett az ötletekben, 
remek előadásokban, és fergeteges pro-
dukciókban, melyek a következők voltak:

1.osztály: Csigák tánca;2.a osztály: 
A baglyok tánca; 2.b osztály : A lázadó 
HIPPI-k tánca; 3.a osztály : Mary Poppins 
– Mosolyogni kell tánca; 3.b osztály: Szor-
gos méhecskék akrobatikus tánca; 4.a és 
4.b osztály: Lovagok és hölgyeik régen és 
ma, avagy variációk Rómeóra és Júliára; 
5.osztály: Egy vad, állati nap bemutatása, 
vadállati táncokkal; 6.a osztály: Bírósá-
gi ítélet előtt, és után tánca; 6.b osztály: 
Sztárban sztár meg 1 műsora; 7.a osztály: 
Hipp-hopp variációk – Lányok kontra fiúk 
tánca; 7.b osztály: Challange - Kihívás 
című tánca; 8. osztály Virágkeringő

A szülők nagyon sokat dolgoztak a 
büfé színvonalassá tételében; a kollégák 
pedig rengeteg időt és energiát fordítot-
tak az osztályok műsorainak összeállításá-
ra, amit nagyon köszönünk mindenkinek! 
Nagyon eredményes és szép, sőt az egyik 
legszebb farsangi rendezvény volt az idei. 
A hangulatot a Góbé együttes és az utá-
na következő diszkó tette még varázsla-
tosabbá egészen fél 10-ig. Mindenki jól 
érezte magát, és ropta a talpalávalót, úgy 
a tanárok, mint a gyerekek és a szülők.

Köszönjük mindenkinek, aki a tombo-
latárgyak, ill. bármi egyéb felajánlásával 
segítette farsangunkat, és támogatta is-
kolánkat. Idén is nagyon színvonalas és 
értékes ajándékokat sorsolhattunk ki, amit 
nagyon köszönünk a gyerekek nevében is!

Pappné Polacsek Orsolya

Farsang a javából!
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Helyezés/ 

nevezett 

csapatok

Évfolyam Csapatnév, csapattagok
Elért pont/ 

Max.pont

29. (117) 4.

Hópihék 

Csibi Zsófia, Házi Péter, Pfeiffer Dávid, 

Takács Veronika

113/200

95. (117) 4.

Okoskák 

Barthos Adrienn, Demmiány Júlia, 

Heitler Balázs , Partics Anna

86/200

67. (101) 5.

Kokonashik 

Csuti Áron, Fél Dániel, Sárdi Tamás, 

Forcek-Sipos Bence

106/202

50. (101) 5.

Törpe kuvikok 

Engler Hanna, Németh Kata, Szarvasy 

Panka, Szücs Dalma

114/202

19. (92) 6.

Alfa 

Brezina Gergely, Fodor Ábel, Kern 

Ádám, Major Döme

126/203

58. (92) 6. b

Állatvédők 

Bárány Réka, Kern Péter, Orbán Janka, 

Plés Boglárka

98/203

90. (92) 6. b

Cukicicák 

Dakó Virág, Kádár Lilla Vita, Körber Zita, 

Meregyán-Tóth Zsófia

71/203

52. (92) 6. a

Powák 

Herb Zalán, Orbán Álmos, Szijjártó Bá-

lint, Yürekli Nezam

104/203

86. (92) 6. a

Sajtkukacok 

Dallos Anna, Heitler Tünde, Szabó 

Dalma, Szilágyi Eszter

76/203

50. (66) 7. a

Aranycsapat 

Balogh Barbara, Bődy Csenge, Horváth 

Hanna, Simon Borbála

92/200

47. (66) 7. a

Lányszárúak 

Demeter Vivien, Kovács Leonetta, Ko-

vács Maja, Szabó Zsófia

94/200

53. (66) 7. a

Természetellenesek 

Csonka Benedek, Kovács Botond, László 

Áron, Sárdi Attila

91/200

44.(47) 8.

Demiért? 

Pataki András, Pataki Nándor, Schmitt 

Dániel, Szabó Soma

67/203

31.(47) 8.

Kecskék 

Bíró Boglárka, Herb Alexandra, 

Herszényi Glória, Ungvári Petra

95/203

VERSENY 
HÍREK 
2017. FEBRUÁR

A Jedlik Ányos Országos Matematika/
Fizika Versenyen 20 diák indult  
a Budajenői Általános Iskolából,  
és teljesítménye alapján a második  
fordulóba továbbjutott:

Bartha Zsombor (2. b)
Jeck Viktória (3. b)
Nagy András (3. b)
Skapér Zsigmond (3. b)
Vermes Anna (3. b)
Toronyi Tamás (4. b)
Toronyi Barnabás (4. b)
Bartha Ábel (4. a)
Brezina Dávid (4. a)
Sugár Balázs (4. a)
Hubanov Johanna (4. a)
Sebestyén József (5. o)
Sárdi Tamás (5. o)
Brezina Gergely (6. b)

Az iskolai fordulót március 1-én Budaje-
nőn rendezzük.

Természettudományos Bolyai Csapat-
verseny területi fordulóján, Telkin, febru-
ár 10-én 56 tanulónk versenyzett. A csa-
patok eredményei a táblázatban láthatók.

Öveges József Fizikaverseny:
 nyolcadikosok számára szervezett or-
szágos verseny, 5 tanulónk vett rész az 1. 
fordulón.

Bődy Csenge 7. osztályos tanuló a Lilave-
gyész Országos Kémiaversenyen – isko-
lánkból egyedül - a 2. fordulóba jutott.

Pataki Nándor és Csuti Botond 8. osztá-
lyos tanuló az első tíz nyertes közé került 
a c3 által szervezett Szabadfogású in-
formatikai versenyen otthon készített 
LEGO-animációjával.
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Iskolánkban kialakított értékrendszerben, a testnevelés tantárgy 
az iskola egyik kiemelt értéke, az egészséges életre nevelés 

egyik eszköze.
A mindennapos testnevelés feladata és az iskolai sport célja, a 

tanórára épülő, minden tanuló részére tanórán kívüli rendszeres 
testmozgás, vetélkedés, játék megteremtése, úgy, hogy a spor-
tolás, a mozgás épüljön be a tanulók szabadidejében, a környe-
zetében lévő kisebb, nagyobb társadalmi közösségek életében, 
igazodjon a földrajzi, környezeti adottságokhoz, a már kialakított 
hagyományokhoz, de az új lehetőségekhez is.

Célkitűzéseink megvalósításairól:
Az iskolai hagyományokhoz megfelelően a szabadidős diák-

programok keretein belül zajlottak az osztályok közötti mérkő-
zések, játékok.
• A házi bajnoki rendszer legaktívabb tanulóiból kerültek ki az 

iskolai csapatok tagjai, akik iskolánkat képviselték a különbö-
ző diákolimpiai versenyeken.

• Részt veszünk az MLSZ által szervezett BOZSIK OTP BANK 
Intézményi és Egyesületi Programjában, U7, U9, U11, U13-as 
labdarugó csapatokkal.

• Az első félévben 13 labdarugó tornán vettünk részt, mint a 
Budajenő KSE csapata.

• Részt veszünk a Magyar Röplabda Szövetség által szervezett 
Röpsuli 2020 Programban, mini lány csapatunk Budapesti tor-
nán 1. helyezett lett.

• Diákolimpia III. korcsoportos kézilabdás lányok Zsámbékon 1, 
Solymáron 3. helyezettek lettek.

• Diákolimpia III. korcsoportos fiúk terem labdarúgásban Buda-
keszin 3. helyezettek lettek.

• Diákolimpia IV. korcsoportos kézilabdás lányok Budaörsön 3. 
helyezést értek el.

• Mindennapos testnevelés alsós foglalkozásain folytatódott a 
néptánc oktatása.

• Jelentősen bővült az iskolai sportleltár röplabdás, labdarugó, 
tenisz eszközökkel.

Póka György, testnevelő

Budajenői Iskolai sportélet 
FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

Interaktív sportélmény

Február 17-én, pénteken -szülői segítségnek köszönhetően- ingyenesen vehetett 
részt a 4.a osztály egy interaktív „sportkiállításon”. A program egyik legfontosabb 

célja, hogy segítse a gyermekeket és szüleiket, hogy milyen sportot válasszanak. Az 
élmény különlegességét leginkább az jelentette, hogy többféle sportban próbálhatták 
ki magukat a gyerekek, kivetítőkön láthatták alsó kameraállásból, ahogy a vízilabdázók 
mozognak a vízben és közben még új ismereteket is elsajátítottak. Szülői beleegyezés-
sel videókat, fotókat is készíthettek magukról a tanulók, amelyek internetes fórumokra 
is felkerültek. Élménydús, mozgalmas és vidám délelőttünk volt.

Csereklyei Dánielné

KONCERT

A második félév egy szenzációs inter-
aktív hangversennyel kezdődött is-

kolánkban.  Február 3-án a partneriskola 
program keretében már nem először 
volt lehetőségünk arra, hogy az ösz-
szegyűjtött bónusz pontokért cserébe, 
a MÜPA zenészei jöjjenek el hozzánk. 
Az iskola tornatermében a Góbé ze-
nekar művészeinek közreműködésével 
fergeteges népzenei koncert részesei 
lehettünk. A hat tagból álló budapesti 
zenekar a Kárpát-medence népzenei 
hagyományait mutatta be a gyerek 
számára élvezhető módon. Nagyon 
szívesen hallgattuk mindannyian ezt a 
zenét, és ha sikerül egyeztetnünk, ak-
kor a farsang napján egy rövid táncház 
erejéig ismét találkozhatunk velük.

Horváth Szilvia
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„ Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál.
Csárdást jár a habverő,
bokázik a mák örlő.”

Handa Banda
Farsangi mulatságra hívta az ovisok apraja-nagyját a HandaBanda zenekar, egy borús 

délelőttön a Hagyományőrzők Házába. Izgatottan készülődtünk a koncertre. Talál-
gattuk mit is jelenthet az a vicces szó, hogy handabanda. Bár sok ötlet született, jelen-
tését megfejteni mégsem sikerült.

A banda az nem jó. A handa az nem tudom mi. De szerintem az sem jó.
A banda az jó. Mi is banda vagyunk! - ölelte meg barátait egy kislegény.
A farsangi, tavaszváró koncerten ismert és kevésbé ismert gyermekdalok hangzottak 

el, melyek megmozgatták, megtáncoltatták az ovisokat. Volt csendvadászat, sütés-fő-
zés, reggeli torna, vonatozás, baráti ölelés és persze ugi-bugi. Egy igazi táncverseny, 
rengeteg résztvevővel. Egy szempillantás alatt megtelt a táncparkett vidám gyerekek-
kel. Persze a maskarába bújás sem maradhatott el. A színpadon hajóskapitánnyá, török 
basává, szakáccsá, kuktává és matrózzá változtak a szerencsés kiválasztottak. A jókedv 
és a vidámság remélhetőleg hamar el fogja űzni a hideg telet és hamar megérkezik a 
várva várt TAVASZ.

Bernáth Mihályné m.ó.v.

Pápai Ildikó:

Tavaszköszöntő
Februárban, farsang felé 
elkergetjük a telet, 
bár szép volt a nagykarácsony, 
fáztunk éppen eleget, 
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 
lármázunk egy keveset, 
hogy a hosszú, szürke álom 
érjen véget, ha lehet, 
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt 
számláljuk a perceket, 
reggel-este, napról-napra, 
a kedvünk is kedvesebb, 
ha az égbolt derűsebb.
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A HÍD Szociális,  
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

a Budajenői Óvodában

Óvodánk évek óta jó kapcsolatot ápol a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központtal. Együttműködésünknek, együtt gondolkodásunknak egy 

újabb szakasza kezdődött, mikor is 2017. január 27-én, képviseletükben, Ványiné Kiss 
Ágnes, Nagy Márta és Bálint Dénesné ellátogattak óvodánkba. Tájékoztattak ben-
nünket az aktuális gyermekvédelmi törvényekről. Vázolták az óvoda jelzőrendszerben 
betöltött szerepét, az óvodapedagógusok jelentőségét és feladatait ebben az igen 
csak megszigorított folyamatban. A délelőtt folyamán egy fesztelen, interaktív, mégis 
nagyon komoly beszélgetésnek lehettünk a résztvevői. A jól felépített, lényegre törő, 
az óvodai korosztály problémáit is érintő előadásban sok kérdésünkre kaptunk vá-
laszt.  Ismét bebizonyosodott, hogy az őszinte kommunikáció az, mely egy felmerülő 
probléma esetén a megoldás kulcsát képezheti. Ezúton is szeretnénk megköszönni, 
hogy partnerek voltak ennek az új kezdeményezésnek a megvalósulásában.

A Budajenői Óvoda dolgozói

Hagyományinkhoz híven, ismét meg-
tartottuk nagysikerű „Nemzetiségi 

hetünket.” A Ringlein tánccsoport idén is 
szívesen tett eleget óvodánk meghívásá-
nak.  Fergeteges, nagyon vidám, jókedvű 
táncházzal nyitották programsorozatun-
kat. A gyerekek kipirult arccal próbálgat-
ták a párostáncok lépéseit. Mosolyogva 
forogtak, pörögtek, szökdeltek. A hét fo-
lyamán a csoportok, szülők segítségével 
kiállítást rendeztek, ahová a sváb ruhák 
mellett, régi népi használati és dísztárgyak 
érkeztek. Pl.: keresztszemes falikép, díszes 
keretben; mákdaráló; csigatészta készítő; 
rézmozsár; családi fotók; könyvek; rózsa-
füzér stb. A vizualitás keretén belül kékfes-
tő mintázással ismerkedhettek a gyerekek.  
A Micimackó kiscsoportban csipketerí-
tők készültek. A Bambikák kékfestő ru-
hát díszítettek. Misi Mókus csoportban 
hűtőmágnes a Pillangó csoportban pedig 
rozmaringos kép került ki a szorgos gyer-
mekkezek közül. Kihasználva a modern 
technika nyújtotta lehetőségeket, projek-
tor segítségével régi korok képeit nézve 
ismerkedtek a régmúlt viseleteivel, építé-
szetével, ünnepeivel, foglalkozásaival. A 
hét folyamán minden lehetőséget kihasz-
náltak arra, hogy sváb zenét hallgassanak, 
német nyelvű zenés-táncos gyermekjáté-
kokkal ismerkedjenek, ügyességi játékokat 
játszanak. Programsorozatunkat pénteki 
napon a Pillangó és Micimackó csoport 
nagysikerű svábtánc bemutatója, valamint 
közös tánc zárta. Nemzetiségi hetünk nem 
lett volna teljes a konyhásnénik munkája 
nélkül, akik nagy odafigyeléssel minden 
napra megörvendeztettek bennünket fi-
nomabbnál-finomabb hagyományos sváb 
ételekkel. Ismét egy felejthetetlen és na-
gyon izgalmas hetet töltöttünk el együtt a 
Budajenői Óvodában.

Óvodapedagógusok

Nemzetiségi hét az óvodában 



16 | Budajenő mindennapok 

Az aranyszőrű bárány
Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, 

s még eggyel több. A legkisebb ügyibevaló legényke volt, nem nézhette, hogy 
a testvérei egész nap ácsorognak, ő bizony - azt mondta az édesapjának - elmegy 
világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. Elment a legkisebb le-

gényke, ment, mendegélt hegyeken-völgyeken által, s estére kelve egy 
faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, 
akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort ke-
res a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, 
hogy mi jóba jár. ……

Ezzel a vidám, humoros, dalokkal, táncokkal színesített mesével 
vette kezdetét Farsangi mulatságunk, melyet az óvó nénik adtak elő 
a gyerekek legnagyobb örömére. A mesét a jelmezesek csoporton-
kénti bemutatkozása követett. Az nap tündérek, szuperhősök, királylá-
nyok, seregnyi állat, finomabbnál-finomabb zöldségek és gyümölcsök 
mondták el verseiket, énekelték el dalaikat társaiknak. Természetesen 
a közös mulatság sem maradhatott el. Seregnyi óvodás ropta a „boszi-

táncot”. A délelőtt további részében, a gyerekek saját csoportjukban, az óvó nénik 
által szervezett játékokban vehettek részt. A Micimackók tovább ropták a táncot. A 
Bambikák evő és ivó versenyt rendeztek. A Misi Mókusok ügyességi játékokban mér-
ték össze erejüket. A Pillangók pedig igazi táncversenyt rendeztek. A konyhás nénik 
által sütött Farsangi fánk sem maradhatott el. Vidám délelőttünkkel remélhetőleg 
sikerült az idei zord Tél tudomására hozni, hogy mi már nagyon várjuk a Tavaszt.

Egy óvó néni 

Nyílt napok 
a Pillangó 

csoportban

Ismét betekinthettünk a kis pillangók 
dolgos hétköznapjaiba. Kíváncsian 

vártuk, hogy láthassuk, gyermekeink 
mennyit fejlődtek egy év alatt. Meny-
nyire vesznek részt a különböző tevé-
kenységekben, immár nagycsoportos-
ként. Hiszen jövőre már az iskolában 
fogják bizonyítani ügyességüket. A 
hét a foglalkozások megszokott rend-
je szerint telt, a madarak jegyében. 

Hétfőn Barbara néni vezette be a 
gyerekeket a madarak csodálatos éle-
tébe. Megismerkedhettek a legismer-
tebb magyar madárfajokkal, valamint 
megtudhatták azt is, miért fontos a 
madarak téli etetése, itatása. A zord 
télre való tekintettel, természetesen 
madárcsemege is készült vécépapír 
guriga, disznózsír és magvak felhasz-
nálásával. 

A keddi zeneovi foglalkozáson, Klá-
ri néni nem csak a gyerekeket, hanem 
minket szülőket is lekötött zenés, rit-
mikus, változatos képességfejlesztő 
játékaival.

A szerda a mozgás délelőttje volt. 
Fruzsi néni madárrá változtatta a 
gyerekeket, akik repkedtek, ugráltak, 
szökdeltek, futottak a színes hulla-
hopp karikák között. Volt jobbra-bal-
ra, előre-hátra, le és fel. És persze ren-
geteg nevetés és jókedv. 

Csütörtökön a néptánc foglalkozá-
sé volt a főszerep.  Györgyi és Tünde 
néni vezetésével egy kis ízelítőt kap-
hattunk a foglalkozásokból. A gyere-
kek pörögtek, forogtak, daloltak és 
tapsoltak, miközben a lassú és gyors 
csárdás lépéseit gyakorolták. 

Az izgalmas hét elteltével mi szülők 
is sok élménnyel lettünk gazdagab-
bak. Gyermekeinkre tekintve büszkén 
nyugtáztuk, jó úton haladnak majdani 
önálló életük felé.

Egy szülő 
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Téltemetés farsangi bállal

A Budajenő-Telki Székely Társulat az 
idén is, mint immár hagyományosan 

öt éve elbúcsúztatta a telet. A felvonulás a 
Magtár elől indult. Nagy örömünkre, igen 
szép számmal jöttek el az érdeklődők és 
kísérték utolsó útjára a tél, és a bajok oko-
zóját Illyést. 

Az idén az időjárás is kegyes volt hoz-
zánk és verőfényes napsütésben zené-
vel, tánccal, énekkel vonulhatott végig 
a menet. Illyésnek az idén igen jó dolga 
volt, hiszen lovas szekérrel mehetett utol-
só útjára. Már a Magtárnál friss meleg 
fánkkal, teával és forralt borral vártuk az 

odaérkezőket. A menet során, két helyen, 
az Öregház vendéglőnél és Fő utcán is 
megvendégeltek bennünket szendvics-
csel, kolbásszal, tepertős pogácsával, bor-
ral, pálinkával, teával. A vidám hangulatú 
télbúcsúztató a kiszebáb elégetésével ért 
véget. Este hét órakor kezdődött az első 
Székely Társulat által rendezett farsan-
gi bál. A Hagyományőrzők Háza teljesen 
megtelt vendégekkel. A nagyszerű hangu-
latról a Gyergyó környéki LeviBend zene-
kar gondoskodott. 

Budai István polgármester úr meg-
nyitó beszédét követően a Csillagszemű 
néptáncegyüttes néhány tagja fergeteges 
tánccal kápráztatta el a szép számú ven-
dégsereget. A műsort követően kezdő-
dött a véget érni nem akaró farsangi bál. 
A reggelig tartó mulatság reméljük, hogy 
a jövőben hagyománnyá válik, úgy mint a 
téltemetés.

Budajenő-Telki Székely Társulat
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Január 13-án a Hagyományőrzők Há-
zában első alkalommal került megren-

dezésre a Budajenői Pántlika Gyermek-
tánccsoport, a Budajenői Szederinda 
Énekegyüttes és a Kiss Zenede Alapfokú 
Művészeti Iskola népzene tanszakos nö-

vendékeinek közös Új Év köszöntő elő-
adása, koncertje. Az esemény nyilvános 
volt, a fellépők hozzátartozóin kívül szép 
számmal jöttek el a faluból érdeklődők 
is. Már ahogy beléptünk a nagyterembe 
és láttuk a készülődést, lehetett érezni, 

hogy egy nagyon jó hangulatú este vár 
ránk. A zenészek hangoltak, a gyerekek 
felszabadultan próbálták a koreográ-
fiát, a közönség vidáman beszélgetett. 
A műsor az első pillanattól lenyűgözte 
a közönséget. Dalos Györgyi néni olyan 
koreográfiát választott, amihez hason-
lót az eddigi fellépéseken, falunapokon 
még nem láttunk. A moldvai, dél- du-
nántúli, felcsíki táncok sodró lendülete, 
a gyerekek lelkes és hibátlan előadása 
óriási sikert aratott. Ámulva néztük Or-
bán Álmos kalotaszegi szólótáncát és 
sokan arra gondoltunk, hogy a „Felszál-
lott a páva” színpadán lenne a helye. 
A Szederinda együttes felcsíki, hevesi 
dalcsokrot adott elő a tőle megszokott 
magas művészi színvonalon. A közönség 
jó kedvét fokozta a dalokban megjelenő 
népi humor és a kislányok életteli elő-
adásmódja. Rossa Levente népzene tan-
szakos növendékei hitelesen és derűsen 
adták a műsorhoz a zenét. Az élő nép-
zene annyira együtt élt a néptánc elő-
adással, hogy a közönség egy hamisítat-
lan népi mulatságban érezhette magát. 
Hegedűn játszott: Csibi Zsófia, György 
Enikő, Kókai Mária, Papp Levente, Ta-
kács Veronika. Az előadást táncház zár-
ta. Öröm volt nézni, átélni, hogy fiatalok, 
idősek, kicsik és nagyok milyen felhőtle-
nül és őszinte derűvel táncolnak együtt 
a szatmári, moldvai népzenére. A vidám 
talpalávalót természetesen a népzene 
tanszakos növendékek húzták. Köszön-
jük Dalosné Kovács Györgyinek, Kovács 
Tündének és Rossa Leventének, hogy 
megrendezték ezt a felejthetetlen elő-
adást és táncházat és csak remélni tud-
juk, hogy hagyománnyá válik, hiszen a 
néptánc élő népzenével kísérve minden 
ember szívét (és lábát) megmozdítja. 

Béky Andrea

Új Év köszöntő 
néptánccal, 
népzenével
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KÖRZETI MEGBÍZOTT

HORVÁTH ÁDÁM
 RENDŐR főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

FOGADÓÓRA: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BEJELENTKEZÉS: 
23/450-007

Sikeres 
övvizsgán 
vannak túl 

kempókáink

A Budajenő Kempo Klub öt harcművésze vett részt a február 
második hétvégéjén megrendezett, felcsúti színesöv-vizs-

gán. Az egyesület tanítványai jól felkészültek a szintfelmérőre, 
aminek eredményeképpen sikerült is teljesíteniük a következő 
övfokozat elérését. A kempókákat Németh István 5. danos mes-
ter készítette fel.

A Budajenő Kempo Klub sikeres övvizsgát tett kempósai:
Horváth Zsolt, 7. kyu
Komlenecz Roland, 7. kyu
Bényei Borisz, 7. kyu
Kiss Olivér, 7. kyu
Varga Krisztián, 8. kyu

Gratulálunk valamennyiüknek!

Meghívó
Nagy örömünkre szolgál, hogy

2017. március 11-én 15 órakor 
a Szent Mihály templomban tartja

M. Gubán György festőművész
 tűzzománc 

stációképeinek ismertetését. 

A stációkép sorozatot a  
Mária Rádió Egyesület adományozta  

2016-ban Budajenő  
Önkormányzatának, amelyek  

szeptember folyamán  
a stációoszlopokba kerültek  

elhelyezésre.
Az ismertető után  

keresztútjárást tartunk.

Budajenő Község Önkormányzata 
és a budajenői Kápolna Védalap szervezése




