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Egy sok nehézségtől terhelt esztendő a vége felé közeleg. 
Még el sem múlt igazán a covid-19 okozta pandémia, az 

Európában dúló ukrán-orosz háború és az ebből eredő uniós 
szankciók komoly terheket róttak ránk. Az energia árak ug-
rásszerűen többszörösére emelkedtek. Ennek következtében 
a szolgáltatások és az alap élelmiszerek is közel duplájukra 
emelkedtek. Ezek a körülmények meghatározó mértékben 
befolyásolják az önkormányzatok működőképességének 
fenntartását. Ebből következik, hogy alap feladataink ellátá-
sát a lehető legtakarékosabban tervezzük végezni. Különösen 
csökkentenünk kell a gáz és a villamosenergia felhasználá-
sunkat. Az előrelátó tervezésnek köszönhetően legnagyobb 
fogyasztónknál, a hat csoportos óvodánál át tudunk térni fa 
tüzelésre. A műemlék Magtárban 2023. március 31-ig csak 
temperáló fűtés lesz a gépészeti rendszerek megóvása érde-
kében. A Jeine Udvarházban is hasonlóan járunk el a posta 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat irodája kivételével. 
A Hagyományőrzők Házában részleges lezárás lesz 2023. 
január 01-től. A könyvtár heti két alkalommal 2-2 órát lesz 
látogatható 2023. március 31-ig. A Polgármesteri Hiva-
tal 18˚C-os fűtésre redukálva fog működni. Takarékossági 
okokból 2022. december 19-21. között ügyeleti rendben, 
2022. december 22-étől 2023. január 08-ig országosan 
elrendelt igazgatási szünet lesz a hivatalban. Az utóbbi 
vonatkozik az óvodára és az iskolára is. Az évvégi adventi 
időszakra jellemző dísz közvilágítás nem lesz. Megőrizve a 
karácsony hangulatát a Jeine Udvarház teraszán felállítunk 
egy karácsonyfát, ami ki lesz világítva. A teraszon az adventi 
vasárnapokon kisebb rendezvény mellett egy központi ad-
venti koszorún gyertyát gyújtunk. Az idén a több éve elma-
radt székely betlehemest december 24-én szintén a teraszon 
megtartjuk, köszönet érte Maronicsné Dávid Anna közremű-
ködésének. A falukarácsonyt és az Öregtemplomnál az óév-
búcsúztató és újév-köszöntőt a szokásos módon megtartjuk 
tűzijáték nélkül. 

Az energiaválság körülményei óvatosságra intenek ben-
nünket. Meg kell szabadulnunk a megszokásoktól és valóban 
önmérsékletet kell gyakorolnunk. Vannak meg nem kerülhe-
tő dolgok, mint a közvilágítás. Ebben olyan mértékig érde-
mes beleavatkozni, ami a közbiztonságot nem veszélyezte-
ti. A látvány díszkivilágítás kivételével az alap közvilágítást 
meg kívánjuk tartani. Az élelmiszerárak drasztikus emelke-
dése okán a közétkeztetés árai tarthatatlanok. Szinte minden 
szolgáltató 30-40%-ot tervez emelni. Mi is bekértünk 5 szol-
gáltatótól árajánlatokat. A legkedvezőbbet a jelenlegi szol-
gáltató adott 30% emeléssel. Január 01-től a közétkeztetés 
nyersanyag díja, amit a szülők fizetnek és a rezsi díja, amit 
az önkormányzat fizet részben állami támogatással arányo-
san nőni fog. A legnagyobb takarékosság mellett sem kom-
penzálhatók a többszörös energiadíjak, a szolgáltatások és 
az egyéb anyagárak növekedései. Az önkormányzat fejlesz-
tései - a pályázati lehetőségek kivételével - helyi forrásból 
minimálisak lesznek.  A következő évben 2023-ban a műkö-
dőképesség megtartása az önkormányzat alapvető feladata. 
A meglévő létesítmények fenntartása, megóvása és a humán 
erőforrás megőrzése. Várhatóan a rendezvényeink is vissza-
fogottabbak lesznek. A meglévő létesítményeink igénybe-
vételét is a fenntarthatóság függvényében tervezzük. Ezért 
a bérleti díjakat a használat mértékéhez igazítjuk. Az energia 
és az eszköz használatát érvényesítjük. A mindenki számára 
nyitott önkormányzati területek (Magtár környéki park, Fő 

tér park, Öregtemplom környezete) jelentős gondozást igé-
nyelnek, ezért elvárjuk, hogy ezeket a területeket a látogatók 
kíméljék, óvják ezeket a közösségi értékeket. A következő év-
ben a fenntarthatóság érdekben növelni kell a helyi bevéte-
leket. Budajenőn 2016-tól a helyi adók nem változtak. Eddig 
az államilag kivethető helyi adók 10-15%-át vetettük ki a la-
kosságra. Ezt alapvetően a beiktatott magas kedvezmények 
mérsékelték erre a szintre. Sok esetben a kivetett adó 20%-át 
kellett befizetni, ami az államilag kivethető adó 10%-a körül 
volt. Alapvetően az adórendelet szerkezete marad, a kedvez-
ményeket úgy csökkentjük, hogy a kivetett adó 50%-ánál 
a kedvezmény nem lehet több.  Tehát alap esetben a hely-
ben kivetett adó legalább a felét kell befizetni. Ez azt jelen-
ti, hogy az építmény és a telekadó a törvényileg kivethető 
adónak a kb. 25%-a lesz. 2023-ban a törvényileg kivethető 
adó mértéke az építményadónál 2190,9 Ft/m2, a telekadónál  
398,3 Ft/m2. 

Év vége felé elmondhatjuk, hogy 2022 nem a legsikere-
sebb év volt, de feszes gazdálkodással sikerült megőriznünk 
a település működőképességét, sőt sikerült néhány fejlesz-
tést is megvalósítani. A kormány és az önkormányzat közös 
finanszírozásában átadtuk az iskola természettudományi 
szaktantermét, a Magyar Falu Program keretében megvalósí-
tottuk a temetőben az urnafalat és saját erőből felújítottuk a 
Sport és az Akácfa utcák mart aszfaltos útszakaszát. A 2023-
as esztendőben a legfontosabb az energiaválság helyi keze-
lése, a működőképesség fenntartása és a meglévő értékeink 
megóvása. A személyes lehetőségeik függvényében számí-
tok minden lakos együttműködő támogatására. 

Budai István, polgármester

Polgármester 
válaszol

BUDAJENŐ,
MINDEN SZÁLAT

MEGMOZGATTUNK
és elhoztuk nektek
a gigaerős otthoni netet!
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Önkormányzati tájékoztató 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

 2022. OKTÓBER 27-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEIRŐL ÉS A TELEPÜLÉS-
NÉV HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
A Képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzati 
jelképek (címer, zászló) valamint Budajenő településnév 
használatáról. A vonatkozó korábbi rendelet az Alkotmányra 
való hivatkozása miatt már hatályát vesztette, ezért szükség 
volt a 2013. évi Alaptörvényre épülő új rendelet megalkotá-
sa. A címer és településnév használati engedélyt kérelmezni 
lehet a honlapunkon keresztül.  Az elfogadott és megalko-
tott 9/2022. (XI.7) számú önkormányzati rendelet a honla-
punkon megtekinthető.

A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
3/2017. (II. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-
sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021 (VII.15.) Korm. Rendelet 
értelmében már a HÉSZ módosítás során az önkormányzati 
szervezésű lakossági egyeztető fórum helyett az érintettek 
közvetlenül az állami főépítész és a szakhatóságook felé 
tehetik meg véleményüket, javaslataikat az E-TÉR felületén. 
Az önkormányzat kötelessége marad, hogy a helyi lakossá-
got a tervezett módosításokról a helyben szokásos módon 
(hirdetőtáblán, honlapon, helyi újságban) tájékoztassa. Az 
önkormányzat 10/2022. (XI. 7.). sz. helyi rendelete a honla-
punkon megtekinthető.

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LAKÁSSZÁM- 
VÁLTOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSI  
ELJÁRÁSÁNAK INDÍTÁSA
A Képviselő-testület döntött Budajenő Község hatályos épí-
tési szabályzatának módosításáról az egyes ingatlanokon 
elhelyezhető lakások számának korlátozásával kapcsolat-
ban. A határozat értelmében a kertvárosias lakóterület (Lke) 
és a falusias lakóterület (Lf) építési övezetekben a telken 
elhelyezhető lakásszám legfeljebb a telekterületnek az 
övezetre előírt arányszámokkal való osztásából nyert egész 
szám lehet és telkenként legfeljebb 2 lakás kialakítható. A 
meglévő, már kialakított telkeknél egy lakás helyezhető el. 
A határozat célja a kisebb telkeken jellemző túlzsúfoltság 
csökkentése, a túlzott beépítés megakadályozása, ezáltal 
a falusias, szellősebb településkép védelme és a község 
komfortjának megőrzése.  Az erről szóló 47/2022. (X. 27.) sz. 
határozat megtekinthető a honlapunkon.

A „BUDAJENŐI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY” LÉTREHOZÁSA
Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete létre-
hozta a Budajenői Óvodáért Alapítványt azzal a céllal, hogy 
a Budajenői Óvodába járó gyerekek nevelését elősegítse, 

szabadidős tevékenységét támogassa, az óvoda tárgyi 
környezetét és eszközellátottságát folyamatosan fejlessze. 
Az Alapítvány kurátorának kijelölésére a polgármester urat 
kérte fel. A három fős felügyelő bizottság tagjai: Keszler 
Krisztina, Szabó Gergőné, valamint további egy tag az 
önkormányzatból kerül kijelölésre. Az Alapítvány induló 
vagyonát 200.000 Ft-ot az önkormányzat biztosítja.   
Az erről szóló 48/2022. (X. 27.) sz. határozat megtekinthető a 
honlapunkon.

BESZÁMOLÓ A BUDAJENŐI ÓVODA  
2021/2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Képviselő-testület jóváhagyta az óvodavezető beszámoló-
ját a Budajenői Óvoda 2021/2022. évi munkájáról.  
Az erről szóló 49/2022. (X. 27.) sz. határozat megtekinthető a 
honlapunkon.

A PERBÁLI HÁZIORVOSI KÖRZETVÁLTOZÁSSAL  
KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA
A Képviselő-testület támogatásáról biztosította a budajenői 
háziorvosi körzet rendezését oly módon, hogy az eddig hoz-
zátartozó Perbál község területét érintő ellátási részt meg-
szüntesse és azt Perbál község ellátási területéhez csatolja.  
Az erről szóló 50/2022. (X. 27.) sz. határozat megtekinthető a 
honlapunkon. 

BUDAJENŐI GYERMEKEK BÖLCSŐDEI  
ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
A Képviselő-testület módosította a budajenői gyermekek 
bölcsődei ellátásának biztosításáról szóló 42/2019 (VI. 27.) 
önkormányzati határozatát annyiban, hogy a támogatást 
kiterjesztette arra az esetre is, ha a szülő egészségügyi 
okból nem végez kereső tevékenységet és ezt orvosi igazo-
lással alátámasztja. Az erről szóló 51/2022. (X. 27.) sz. hatá-
rozat megtekinthető a honlapunkon.
Az 52/2022 (X.27.) sz. határozat értelmében a Képviselő-tes-
tület ellátási szerződést kötött a tinnyei Locsi-Fecsi családi 
bölcsődével a budajenői gyerekek bölcsődei ellátására a 
42/2019 (VI. 27.) önkormányzati határozat feltételei szerint.

A BUDAJENŐ ZÁRTKERT 1012/2 HRSZ-Ú INGATLAN-
NAL KAPCSOLATOS KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
A Képviselő-testület a Budajenő Közös Községi Tanács VB 
jogutódjaként hozzájárulását adta a Budajenő zártkert 
1012/2. hrsz-ú ingatlanra, az 1988-as évben Budajenő Kö-
zös Községi Tanács VB határozatára bejegyzett beépítési 
kötelezettség biztosításához érvényesített elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez. Az akkori határozatban foglalt 
feltételek az ingatlan beépítésével kapcsolatban maradékta-
lanul teljesítve lettek, így a korlátozás fenntartása már nem 
lenne indokolt. Az erről szóló 53/2022. (X. 27.) sz. határozat 
megtekinthető a honlapunkon.

Idén egy borongós vasárnapra esett nemzeti ünnepünk, 
október 23-a. A hagyományosnak mondható önkor-

mányzati ünnepséget az általános iskola tornatermében 
tartottuk. A Himnusz közös eléneklése után ünnepi beszédet 
mondott Kuli László alpolgármester, aki az ünnep kapcsán 
kiemelte, hogy fontos az emlékezés, mert egyre keveseb-
ben vannak közöttünk azok, akiknek személyes élményeik 
vannak az 56-os eseményekről. Ennek fájdalmas aktualitást 
adott Wittner Mária szabadságharcos nemrég bekövetkezett 
halála. Fontosnak tartotta még kiemelni, hogy a levert és le-
győzött szabadságfelkelések is elindíthatnak olyan folyama-
tokat, amelyek később a zsarnokság bukását és szétesését 
eredményezik, ezért gyermekeinket mindig tanítsuk arra, 
hogy minden körülmények között álljanak ki a magyarság 
igazáért!

Az ünnepi beszéd után az önkormányzati elismerések 
átadása következett. Először a Pátyi utca 23-as ház példa-
értékű felújításáért és korszerűsítéséért adta át az alpolgár-
mester a Budajenőért díjat Frenkel Edwina Renátának, aki a 
hazánkban nagyon elterjedt és sok minden miatt lesajnált 
kockaház-típus átalakításával és bővítésével mutatta meg, 
hogy a bontás és pusztítás helyett van módja az építészeti-
leg értékes végeredményt adó korszerűsítésnek és tulajdo-

Megemlékezés 
az 1956-os szabadságfelkelésre
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Urnafal 
szentelés, átadás

A Magyar Falu Program keretében a Magyar Kormány 
támogatásával bővítettük temetőnk szolgáltatását 

négy darab egyenként 10 darab kolumbáriumot befogadó 
urnafal megépítésével. Az urnafalak sóskúti kőből épültek 
Kuli László Pro Architectura díjas építész, megyei nívódíjas 
ravatalozójának folytatásaként. Az urnafalak 5,5 millió Ft 
kormányzati támogatással valósultak meg. Az önkormány-
zat 3 millió forintból 7 beállós parkolót épített az urnafal 
külső oldalához, élő talajtakarós rézsű borítással. Az átadá-
si eseményt mindenszentek napjára terveztük, aktuálisan 
a halottak napja előtti ünnepre. Az átadáskor Budai István 
polgármester mondott átadási beszédet, majd ez után Har-
kai Gábor plébános szentelte meg az urnafalakat, mint új 
temetkezési lehetőséget a temetőben. Az Öregtemplomban 
megtartott szokásos Mindenszenteki mise után a résztvevők 
sokan tették tiszteletüket az átadási eseményen.

nosi hozzáállásnak is. Az épületet az építész sajtó és szakma 
is értékelte, több helyen lett publikálva. Erénye, hogy bár 
megtartotta az egyszerű utcai homlokzat formáját, a hát-
só oldalon egy izgalmas bővítéssel toldotta meg. Mivel az 
épület időközben új tulajdonosra talált Molnár Judit Eszter 
személyében, ezért a kitüntetés mellé járó, homlokzatra ki-
helyezendő kerámia emléklapot már ő vehette át, elismerve, 
hogy meglátta az értéket a felújított épületben és egyben 
arra ösztönözve, hogy azt ebben a formában őrizze is meg.

Önkormányzati elismerő oklevelet kapott Kovács Ildikó 
is, aki évek óta lelkesen végzett karitatív tevékenységéével 
vívta ki magának a faluközösség és az önkormányzat megbe-

csülését. Az oklevelet ünnepélyes keretek között Török Tímea 
képviselő asszony adta át.

A kitüntetések után az általános iskola hetedik osztályos 
tanulói adták elő a drámai elemekkel tűzdelt zenés ünnepi 
megemlékező műsort, mely a hallgatóságot mélyen meg-
érintette. A Szózat eléneklése után az önkormányzat, az 
intézmények és a civil szervezetek a Fő téri Emlékparkban 
helyezték el az emlékezés koszorúit az 56-os emlékoszlopon, 
majd részt vehettek az ünnepi misén a Szent Péter és Pál 
templomban.

Kuli László, alpolgármester
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Bolyai 
matekverseny 

eredmények
Iskolánkban immár hagyomány, hogy sok lelkes gyer-

mek vesz részt a Bolyai Matematika Csapatversenyen. A 
verseny célja: segíteni a diákokat azon képességek kifejlesz-
tésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problé-
mákat, átélve az együtt gondolkodás örömét.

A megyei/körzeti fordulón október 14-én összesen 15 
csapat indult, 3-8. osztályos tanulók. Sok szép eredmény 
született, kiemelkedő közülük György Andi néni tanítványai-
nak „Osztók és szorzók” nevű csapata, tagjai: Goda Tibor Ben-
degúz, Kalmár Kende és Szabó Sebestyén. Ők 5. helyezést 
értek el, ezzel a díjazottak közé jutottak. 

Szeretettel gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!

Kirándulás  
a Vadasparkban

Az idei tanévben a budajenői első osztályosok a Buda-
keszi Vadasparkba mentek őszi tanulmányi kirándu-

lásra.
A téma a nagyvadak voltak. A túra során érdekes, hasz-

nos ismereteket szereztünk a muflonról, szürkefarkasról, 
barnamedvéről, gímszarvasról, dámszarvasról, vaddisznóról, 
európai őzről. Benéztünk a parasztudvarba és megfigyeltük 
a kisragadozókat. Érdekes volt látni, a vadaspark élőlényei 
hogyan készülnek a télre.

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb ér-
ték az életben.”

– ez a Bolyai csapatverseny jelmondata. Napjainkban az 
életünk számos területén szükség van a kreatív együttműkö-
désre, a hatékony és motivált feladatvégzésre, az egymástól 
való tanulásra. A Budajenői Általános Iskola 64 diákja indult 
3-8. évfolyamon a 2022. évi megyei Bolyai anyanyelvi csa-
patversenyen 4 fős csapatokban. Az elért eredmények hűen 
tükrözik az intézményben folyó anyanyelvi oktatás magas 
színvonalát, a csoportmunka tanulási módszerének produk-
tív alkalmazását.

A legjobb eredményt elérő diákjaink:
10. helyen végzett a 7. évfolyamon Ille Magdaléna, Nagy 

Tamara Míra, Kövesdi Emília és Ungvári Nelli diákokból álló 
csapat.

9. helyen végeztek a 3. évfolyamos tanulóink: Kalmár 
Kende, Kiss Eszter, Szabó Sebestyén és Venczel Anna. 

1. helyen végeztek, az országos döntőbe jutottak a 8. a 
osztályba járó végzőseink: Farkas Enikő, Kovács Dénes Bence, 
Pál Szonja és Tamás Zsigmond Leó.

Büszkék vagyunk kiváló teljesítményükre! 

Kenyérsütés

Október 27-én látogatást tettünk a JENŐI PÉKSÉGBE, 
hogy megnézzük, hogyan készül a kenyér. Egy nagyon 

érdekes, élvezetes bemutatón vehettünk részt. Kicsit még 
be is segíthettek a gyerekek a kenyérkészítés folyamatába: 
adagolták a hozzávalókat. A bemutató után már alig várták, 
hogy megkóstolhassák az ajándékba kapott friss, illatos ke-
nyeret. Köszönjük Ormós Gabinak a kedvességét, türelmét és 
elsősorban azt, hogy lehetővé tette számunkra a látogatást.

Körberné Horváth Andrea
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Gondolatok a Márton-napi felvonulásról

Két év kihagyás és izoláció után idén újra lehetőségünk 
volt megrendezni a budajenői ovisok Márton-napi lám-

pás felvonulását. Az ezt megelőző szervezési és tervezési idő-
szak számtalan izgalmat és tanulságot tartogatott számunk-
ra. Két év szünet egy óvoda életében azt jelenti, hogy csak 
az ismétlő nagycsoportosok, vagy azok a kisebb testvérek és 
szüleik emlékeznek a hagyományokra, akik régebben jártak 
már az óvodába. Ez a helyzet rengeteg kihívást és egyben 
lehetőséget jelent. Kihívás, hiszen a „semmiből” kell újra-
élesztenünk a hagyományokat úgy, hogy közben megválto-
zott a világ, másfélszer akkora lett az óvoda, és változtunk 
mi magunk is. Lehetőség, mert ez a változás meghozta azt 
az igényt, hogy a mikroközösségünket még jobban tiszteljük, 
becsüljük és igyekezzünk kihozni a maximumot abból, hogy 
Budajenő egy csodás kis falu.

Szeptember eleji első ülésén a SZÓSZ (Szülők Óvodai 
Szervezete) azt fogalmazta meg magának a 2022/23-as ne-
velési év fő célkitűzéseként, hogy rendezvényeivel kilépjen 
az óvoda kereteiből és falu szintű közösségformáló erővé 
nője ki magát. Már az októberi garázsvásáron megmutatko-
zott, hogy ennek a törekvésnek van létjogosultsága. Ezt és 
a legmerészebb elképzeléseinket múlta felül a Márton-napi 
felvonulás.

Ahogy elterjedt a híre, hogy készülünk az eseményre, 
sorra csatlakoztak be a támogatók, hozták az ötleteiket, esz-
közeiket, idejüket, hogy minél színesebb programokat tud-
junk kínálni a gyerekeknek. Elképesztő összefogás és tenni 
akarás jellemezte az egész folyamatot, megtapasztalhattuk, 
hogy milyen előnyei vannak annak, amikor a falunak van 
pékje, borásza, szakácsa. 

Szülőként nagyszerű dolog megélni azt, amikor az ottho-
nunk és környezetünk minden szereplője tesz és tenni akar 
azért, hogy a gyerekek biztonságos, boldog és élménydús 
gyeremekkort élhessenek meg. A szülői szervezet célja, hogy 
még szorosabbra fűzze a kapcsolatot az óvodai dolgozók, 
az intézmény fenntartója és a szülők között, hogy közösen, 
mindenkinek az érdekeit szem előtt tartva tudjunk együtt 
dolgozni, fejlődni és nem csak a gyerekeinknek, hanem a kö-
zösségünknek is a lehető legjobbat adni magunkból.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény si-
kerességéhez: a Budajenői Óvoda összes dolgozójának, Budai 
István polgármester úrnak és az önkormányzat dolgozóinak, 
Reisner Klárinak és Tamásnak, a Jenői Pékség dolgozóinak 
és Ormós Gabinak, Bartos Gyárfásnak, Csörgő Józsefné Pan-
ninak és Vízeli Juditnak, Szabó Ildikó Könyvtárnak és Király 
Eszternek, Rainer Ferencnek, az ovisoknak és szüleiknek, 
nagyszüleiknek, valamint a SZÓSZ tagjainak. 

Találkozunk decemberben a karácsonyi vásáron!

Götz Janka, SZÓSZ elnök

Iskolánk újabb 
rajzpályázati  

eredménye

2022. november 4-én pénteken 17:00 órakor nyílt meg 
a Zsámbéki Művelődési Központban (2072 Zsámbék, 

Etyeki u.2.) a Zsámbéki medence Tájvédelmi Egyesület által 
tavasszal meghirdetett Öröm-bánat c. pályázatának ered-
ményhirdetéssel összekötött kiállítása.

Örömmel jelezzük, hogy iskolánk két részt vevő tanulója 
is a díjazottak között van, büszkék vagyunk rájuk és gratulá-
lunk nekik. 

Péter László rajztanár 

SPORTNAP 
az iskolában

A Budajenői Általános Iskola idén először csatlakozott 
az Európai Diáksport Napjához.  Ezen a napon min-

den diák a 4-5. órában valamilyen sporttevékenységben vett 
részt.

Eleget tettünk az Európai Diáksport Napja felhívásának, 
mely szerint mindig az adott évnek megfelelő távolságot kell 
lefutniuk a résztvevőknek (idén tehát 2022 métert).  

Minden gyermeknek és kollégának nagyon köszönöm az 
aktív részvételt!

Kaiser Regina 6.b osztályos tanulónk Különdíjas 
- szakmai kategóriában.

Farkas Enikő 8.a osztályos tanulónk Különdíjas
 - grafika kategóriában,
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Városlakó 
ÁLLATOK

Az óvodában fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek meg-
ismerjék, megértsék az őket körülvevő természetet, a 

közvetlen környezetüket és azok rejtett kincseit. 
Egy ködös őszi napon ellátogattak hozzánk a Budakeszi 

Vadasparkból azok az állatok (még ha nem is teljes valójuk-
ban), akikkel nem csak ott, hanem akár a saját kertünkben 
vagy a padláson is összefuthatunk. A programon közösen se-
gítették az állatokat, például együtt építettek fészket nádból 
a tőkés récének, és az avar alatt megbúvó sünnek segítettek 
gilisztákat gyűjteni. Ahhoz is elég bátrak voltak, hogy a nyest 
szagát követve a “padláson” találkozzanak a macskabagollyal, 
akinek az étvágyát az összegyűjtött egerekkel tudták csillapí-
tani. A kaland végén a gyerekek egy élő vadászgörénnyel ta-
lálkoztak, akinek selymes bundáját is meg lehetett simogatni. 

A programon résztvevő gyerekek nem csak egy nagyszerű 
élménnyel lettek gazdagabbak, hanem a közösség ereje által 
közelebb kerültek az élővilághoz. 

Gyümölcs- és zöldséghét az óvodában

Az elmúlt hónapban az óvoda életében kiemelt szerepet 
kapott az egészséges életmódra nevelés, azon belül az 

egészséges táplálkozás. A gyerekek az ősz gyümölcseit, mint 
az almát, körtét, szőlőt és a diót közelebbről is megismer-
hették. 

Nem csak külső, de belső tulajdonságaikat is felfedezhet-
ték, így olyan szavakkal is bővült a szókincsük, mint a mag-
ház és a gyümölcshús. Megbeszéltük, mennyi vitaminforrás 
rejlik egy-egy gyümölcsben és, hogy ezért fontos rendszeres 
fogyasztásuk. A gyerekek számos kézműveskedési formában 
élhették ki kreativitásukat: vágtak, ragasztottak, festettek és 
még a fonal is az asztalokra került. Nagyon sok szép munka 
került ki kezeik közül. 

A gyerekekkel az óvodában egy hétig “zöldségeket be-
széltünk”. Az ősz zöldségei, mint például a répa, cékla, ká-
poszta, krumpli, tök, beköltöztek hozzánk a csoportokba. 
Ők színesítették a napjainkat, hívtak minket játékra. Össze-
hasonlítottuk őket színük, méretük, súlyuk, és ízük alapján. 
Megnéztük, hogyan néz ki egy félbevágott zöldség, és mi tör-
ténik, ha néhányat közülük teljesen feldarabolunk, egy tálba 
rakjuk és némi fűszerrel össze is keverjük őket. Így születtek 
az óvodában a hét végére a finomabbnál finomabb saláták és 
csalamádék, melyeket jóízűen fogyasztottunk az ebéd mellé.

Reméljük, hogy mostantól nem csak tudatosabban, de 
nagyobb kedvvel fognak neki a gyerekek az eléjük rakott 
zöldség-gyümölcs elfogyasztásához… :)

Károlyi Zsófia, óvodapedagógus
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Van Budajenőn egy mesébe illő kis utca. Jobb oldalról 
meredek, erdős hegyoldal szegélyezi. Az ide épült házak 

csak délelőtt kapnak napfényt, délután a nap már a hegy há-
tát süti. Ezért itt korán beköszönt az este. Ilyenkor kigyullad-
nak az ablakokban a fények. Az ember könnyen elképzelheti, 
ahogyan egykor petróleumlámpával vagy gyertyával világí-
tottak.

Az egyik udvaron a ház mellett ösvény vezet el, és a kicsi 
kert végében, közvetlenül a hegy alatt egy kis házikó húzó-
dik meg: egy cipészműhely. Ide is korán kell a lámpafény, 
mert a műhelyben dolgozó két cipész, az öreg Baritz András 
bácsi és lánya, Irénke a késő őszi-téli délutánokon már csak 
lámpafény mellett tudják javítani a cipőket. Javítani, mert-
hogy a cipészek egy része ma már csak ezzel foglalkozik, bár 
András bácsi annak idején kitanulta a cipőkészítés minden 
csínját-bínját. A saját cipőit mindig is maga készítette, nagy 
szakértelemmel és gondossággal, sőt, aki kérte, annak mé-
retre is készített cipőket. Nyolcvanöt és kilencvenéves kora 
között még napi nyolc órát dolgozott ebben a cipészműhely-
ben. Reggel nyolckor elkezdte a munkát, délben bement a 
házba, ahol felesége ebéddel várta, majd egy óra körül foly-

tatta, egészen délután öt óráig. Kilencvenéves korában a falu 
önkormányzatától kitüntetést kapott a település lakóiért 
végzett munkájáért. Egyszer egy régi, de szeretett cipőmet 
vittem neki javításra. Kérdeztem, hogy meg lehet-e még ezt 
javítani. Erre ő így felelt: „Nálam olyan nincs, hogy nem le-
het!” Az emberek azért is hálásak voltak neki, mert annak 
ellenére, hogy nagyon jó munkát végzett, nem kért el érte 
sok pénzt. 

A napokban azon gondolkoz-
tam, hogy össze kellene szedni 
a javítanivalókat, és elsétálni 
velük András bácsihoz. Egy este 
váratlanul ért a hír: András bácsi 
meghalt. Kilencvenhárom évet 
élt. Szép, kerek élete volt. Áldás 
volt rajta és a munkáján, a Jóis-
ten kegyelmének kell tartanunk 
egy ilyen hosszú életet. Csende-
sen halt meg – elfogyott az élet-
ereje. Mi, akik szerettük, tudjuk 
azt, hogy nem panaszkodhatunk: 
András bácsi sokáig volt közöt-
tünk. Mégis, nagyon elkezdett 
fájni a hiánya. Nem fogom már 
látni kedves arcát, nem beszél-
gethetek vele? Mindig úgy bú-
csúzott el, hogy minden jót, vagy 
jó egészséget kívánt, és lehetett 
érezni, hogy ez nemcsak üres frá-
zis, hanem ő igazán így gondol-
ja. András bácsi hiányozni fog az 
életünkből – ezt most sokan így 
érezzük Budajenőn. 

De ahogy így ezen gondolkoz-
tam, egyre erősebb lett bennem 
egy másik érzés: én több lettem 
azáltal, hogy őt ismertem. Ő el-
ment, de ezt a többletet nem vitte 
magával. Isten mindannyiunkat 
ajándéknak szán mások számára. 
András bácsi életkedve, munka-

szeretete, igényessége bennünk folytatódhat, akik őt ismer-
tük, akik beszívtuk kis mesebeli műhelyének illatát vagy in-
kább szagát. Nagyon előttem van egy mozdulata. Bármilyen 
nagy pénzből vissza tudott adni. Ilyenkor elővette gondosan 
összecsomagolt, gumival is átkötött papírpénzeit, és abból 
akkurátusan kiszámolta a visszajáró bankjegyeket, és egy 
külön dobozból hozzá az aprópénzt. Ebben a mozdulatban 
benne volt az egész takarékos, pontos, igyekvő élete. Én ezt, 
és a búcsúzáskor elmondott szavait őrzöm magamban legin-
kább András bácsiból.

Legyünk hálásak mindenkiért, aki gazdagabbá tette az 
életünket, akkor is, ha Isten már elszólította őt az élők so-
rából.

Lakatos Rita

Budajenőn, a Magtárban tölthettünk két és fél napot, 
2022. október 12-14-ig a budaörsi Bleyer Jakab Német 

Nemzetiségi Iskola 7. t osztályával. A budaörsi Jakob Bleyer 
Heimatmuseum által kiírt pályázat („Sprache des Herzens”) 
keretén belül nyereményként vehettünk részt az utazáson.

A felújított Magtárról, annak zarándok szálláshely 
mivoltáról értesültünk már korábban a „Glaube stiftet 
Gemeinschaft” (a Hit Közösséget Teremt) projekt megnyi-
tó ünnepségének keretében. Már akkor felhívta magára a 
figyelmet ez az ódon, ám gyönyörűen, a múltat és a jelent 
egyszerre megjelenítő belső tér. Gondoltam már annak ide-
jén is, milyen jó lehet itt eltölteni pár napot: Olyan hely, ahol 
ki lehet szállni a mindennapi jövés-menés, nyüzsgő tempó-
jából, békét sugároz a külső és belső környezet is, még a múlt 
szele is megérint. Nemcsak a Magtárban, hanem a település 
más részein is.

Így érthető, nagyon örültünk, hogy elvihetjük ide isko-
lánk egyik osztályát. A pedagógusoknak ez elsősorban mun-
ka, de mindhárman, akik jelen voltunk és felkészültünk, fon-
tosnak tartjuk, hogy a diákok többet kapjanak iskolás éveik 
alatt, mint az egyhangú óralátogatást saját intézményük-
ben.

Úgy, ahogy nekünk, szellemi munkát végzőknek kell oly-
kor az ösztönzés, a komfortzónából való kilépés, szükségük 
van erre a tanulóknak is. Manapság különösen tudjuk be-
csülni az ilyen lehetőségeket, ami kihívást jelent és hosszabb 
távon motivál és az együtt átélt élmények feledhetetlenné 
teszik mindezt. 

Budajenőn nagyon kedvesen fogadott bennünket Csör-
gő Panni. Kész volt egy előzetes egyeztetésre is, mivel mi 
a pályázatban felvázolt programunk szerint szerettük volna 
felhasználni a rendelkezésre álló időt. Szívesen fogadtuk se-
gítségét, idegenvezetését.

Megérkezésünk napján részt vettünk a települést bejáró 
sétán, amelyen Budajenő épített értékekeit néztük meg.  A 
második napon, az Öreg Tölgy Erdei Tanösvény állomásait 
jártuk végig.  Az időjárás is legszebb arcát mutatta. Mindkét 
napon a séták befejeztével, finom ebéddel várták és kedve-
sen fogadták a csoportot az Öregház étteremben. 

Délutánjainkat a „kirándulás” téma köré szervezve angol 
és német foglalkozások (pl.: szókincsbővítés, definícióalko-
tás, saját, a településen készített fotó alapján beszámoló 
írása és előadása Budajenőről „szóbingó” idegen nyelven) 
szerepeltek a palettán. Ezeken az alkalmakon a diákok irá-
nyítottan ugyan, de önállóan párokban, csoportokban dol-
gozzák fel az adott témát. 

Örömükre szolgál, hogy nem a szokásos tantermi keretek 
között kell dolgozniuk. Nem érzik a munkaórákat olyan sok-
nak, mint amennyi valójában. Az estéket drámajátékokkal 
töltöttük: Hol pörgős volt a játék, hol együttműködésre volt 
szükség, de TV-s elmebajnokságon is érezhettük magunkat. 

A konyha adottságait is kihasználtuk: a reggeliket és a 
vacsorákat növendékeinkkel együtt készítettük el és, mint 
egy óriási család, egy a közösségi térben összerakott hosz-
szú asztalnál fogyasztottuk el. Ezek az alkalmak lehetőséget 
adnak a gyerekeknek arra is, hogy megtapasztalják, ők nem 
csupán passzív résztvevői egy eseménynek, hanem maguk is 
szerves alkotóelemei, akik alakíthatnak a dolgokon vélemé-
nyükkel, munkájukkal, tetteikkel, hozzáállásukkal.

Szívből köszönjük a budaörsi Heimatmuseumnak a lehe-
tőséget, hogy ilyen tartalmas napokat tölthettünk Budaje-
nőn és az oda- és visszautunkat is kényelmessé tették egy 
külön busszal.  Köszönjük a helyi szervezést, azok munkáját, 
akik főztek ránk, bemutatták az Öreg- és a Szent Péter és Pál 
templomot.

Kónya Klára, némettanár
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola

Pátyi utcai mese

Iskolanapok Budajenőn a Magtárban
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2022.november 19.-én megrendezésre került Budaje-
nő Község Önkormányzatának támogatásával a jóté-

konysági retro buli.
Az eseményt a volt Tűzoltóság épületénél lévő közel 100 

éves szerkocsik, lajtoskocsik felújítására szerveztük meg.  
A rendezvényen ennek köszönhetően volt egy kisebb kiál-
lítás is, a régi, helyi Tűzoltóság megmentett emlékeiből, 
értékeiből.

A bulin közel 120 fő vett részt, ahol a hangulat igazán 
fergetegesre és felejthetetlenre sikeredett. Ehhez hozzájá-
rult Dj. CHaSEE (Császár Mihály) évtizedes zenei rutinja és 
az RS Fűszeres Kft. (Kont Krisztián) változatos büféje is. 

Ezúton is hálás köszönet, hogy ennyien megtisztelték 
a rendezvényt Budajenőről, Telkiről, Perbálról, Zsámbékról 
is az ide érkező szórakozni vágyó helyi lakosok, barátok, is-
merősök.

Kiemelt köszönetnyilvánítást érdemelnek a kötelező 
iskolai közösségi szolgálatot végző fiatalok, a támogató je-
gyet vásárlók, magánszemélyek, a Budajenő-Telki Székely 
Társulat és a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
hogy hozzájárulásukkal támogatták a felújítást. 

Különös hála illeti az alábbi helyi és környékbeli vál-
lalkozásokat, akik tárgyi adományaikkal hozzájárultak az 
est sikeréhez. BirdCat (Horti Fruzsina), Cetli.net (Kretovics 
Renáta), Sercli Café (Tóth Eszter), Reisner Pince (Reisner 
Tamás), Gervai János Pincészete (Gervai János), Á+V Für-
jészet (Bába Viktor és Farkasinszki Ágnes), Portik Zsófia 
Avon, OÁZIS zöldség-gyümölcs üzlet (Telki: Laky József és 
Lakyné Füredi Erika), Telki Kozmetika (Telki, Muskátli u.1/b) 
és Szádhana Integrál Egészségtudatosság Műhely (Telki: 
Szabóné Sápi Orsolya és Szabó Zoltán).

Köszönöm mindenkinek azt a mérhetetlen összefogást, 
amit ezért a jó ügyért együtt elindítottunk. Ehhez csatla-
kozott a Történelmi Tűzoltó Eszközöket felkutató és meg-
őrző Alapítvány, akinek elnöke, Kemény Ambrus felaján-
lotta, hogy a rendezvény bevételével megegyező összeggel 
tá mogatja a felújítást és a munkálatok folyamatait is segí-
teni fogja.

Köszönjük Budai István Polgármester Úrnak, hogy fő-
védnöke volt a rendezvénynek és lehetőséget biztosított a 
felnőtt lakosság ilyen jellegű szórakozására. Reméljük lesz 
még alkalmunk eltölteni több ilyen estét együtt!

 Püspök Emese, képviselő

RETRO buli
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Részlet a Küldetésnyilatkozatból
„A  XXI. századi könyvtár nyitott, érdeklődő, minden kor-

osztályt befogadó, inspiráló, innovatív közösségi tér, ahova 
szívesen járnak az emberek. Községi könyvtár lévén megszó-
lítja a teljes körű lakosságot, mindenki lehet beiratkozott 
olvasója, látogatója. A gyűjtemény az egyetemes kultúra ér-
tékeit véve alapul, valós igényekhez igyekszik igazodni.

 A könyvtár alkalmanként kilép a négy fal közül és kap-
csolódik a hagyományokat ápoló rendezvényekhez, vala-
mint önálló akciókkal jelenhet meg a Zsámbéki Medencé-
ben.” S.E.

Kedves Olvasók fogadják/fogadjátok 
szeretettel Erzsébet sorait:

KEDVES KÖNYVTÁR IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ OLVASÓK!
 Az elmúlt egy évben pályázati keretben sikerült Budaje-

nőn nulláról a községi könyvtárat megvalósítani, mely már 
közkedvelt tere lett a falu közösségének. Sokan kérdezik: 
honnan? miből? Több forrást is igénybe vettünk.

Önkormányzatunk finanszírozta az eszközi berendezést, 
valamint az új könyvállomány nagy részét.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) a mű-
szaki-informatikai hátteret nyújtotta plusz folyamatos új 
könyvellátást is nyújt. A Magyar Falu Program 1 éves bérke-
retet biztosított 1 fő részére.

Az Olvasók tábora is támogatóvá vált. Lakossági ado-
mányokból, ajándékozásból válogatott antikvár gyűjtemé-
nyünk is lett.

NKA pályázatból most folytatódik a berendezés bővítése.
Jó érzés volt megnyitni könyvtárunkat 2021. november 

26-án. Azóta több mint 200 olvasó hálás és segítőkész. Több 
mint 2000 látogató ismerhette meg a Szabó Ildikó Könyvtár, 
Információs és Közösségi Hely szolgáltatásait az elmúlt hó-
napokban a rendezvényeken is.

Sziklavári Annamária képviselő-asszonynak köszönöm a 
bizalmat, a felkérést a könyvtáralapítására. Végtelen nagy a 
különbség a nincs és a van között. Megtapasztalhattam is-
mét az összefogás óriási erejét.

Seregley Erzsébet  

Decemberi rendezvények:
December 14-én 16.00 órakor 

MEGLEPETÉS-VENDÉGEKKEL ÜNNEPELJÜK A  
SZABÓ ILDIKÓ KÖNYVTÁR MEGNYITÁSÁNAK 1. ÉVFORDULÓJÁT. 

December 10. 10.00 órától 

ADVENTI CSALÁDI NAP 
 A KISKÖZ EGYESÜLT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Téli nyitva tartás változás!
Könyvtárunk december 20-ig lesz nyitva a megszokott 

rend szerint.
2023. január 09-étől -előreláthatólag- március 31-ig 

energiatakarékosság miatt heti 2 nap, kedden és csütör-
tökön 15.00-17.00 óra között fogadja látogatóit.

Kölcsönzéssel és egyéb könyvtári ügyekkel kapcsolato-
san a téli nyitvatartási időn kívül is elérhető vagyok hétköz-
nap a 0670/850-5560-as telefonszámon. Köszönjük Olvasó-
ink megértését!

Antikvár könyveket előzetes egyeztetés után továbbra is 
kizárólag válogatva tudunk fogadni.

Köszönjük előadóinknak a színvonalas programokat!  
Támogatóinknak a könyv- és társasjáték-felajánlásokat és az 
érkező bútorok összeszerelésében nyújtott segítséget!

Facebook oldalunk: Szabó Ildikó Könyvtár és Közösségi Tér

Király Eszter könyvtáros  0670/850-5560

Erkel Kórus
Október 8-a Szűz Mária, Magyarok 

Nagyasszonya ünnepe, amiről Kárpát-
medence szerte megemlékezik a Ka-
tolikus Egyház. A korábbi hagyományt 
folytatva – 2018 óta újra – a Szent Pé-
ter és Pál templomban, a 6 órai előesti 
szentmisére érkezett Budakesziről az 
Erkel Ferenc Kamarakórus Farkas László 
karnagy vezetésével. Az együttest Gábor 
atya köszöntötte. Az eseményt Budai 
István polgármester úr és felesége is 
megtisztelte jelenlétével 

A szentmise liturgiájához igazodva 
ősbemutatóra került sor. Farkas László 
Messa dei Beati (Boldogok miséje) című 
művét hallhattuk.

A szentmise után rövid hangver-
senyre került sor. A kórus egyházi és 
világi dalokat énekelt, ami a háláról, a 
békéről, a hazaszeretetről és legfőkép-
pen – az alkalomhoz illően – Szűz Mária 
dicsőítéséről szólt.

A templomi rendezvény után a 
Plébánián meleg teremmel, finom sü-
teményekkel, italokkal fogadtuk a je-
lenlévőket, és jó beszélgetésekkel, régi 
emlékek, kapcsolatok felelevenítésével 
zártuk a napot.

Karitász események
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZGYŰLÉS

Október 22-én a Budajenői Karitász-
csoport képviseletben Tóthné Kompp 
Éva és Hargitainé Bárczy Orsolya vett 
részt a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Karitászgyűlésen. Az összejövetel szent-
misével kezdődött, amit Spányi Antal 
püspök úr mutatott be. Utána rövid elő-
adást hallgathattunk a Bazilika felújítá-
sáról. A program a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Házban folytatódott. 
Itt Püspök atya közvetlenebbül szólítot-
ta meg a karitász önkénteseket, kérve a 
hitünk melletti kiállást, a most terjedő 
szélsőséges nézetek hárítását, elismerve 
a munkánkat, és bíztatva a közösséget 
a további hatékony, szeretetre épülő te-
vékenységre. Mindehhez Isten áldását 
adta.

Szent Péter  
és Pál templom külső  
felületének javítása

A templomunk tornyán a homlok-
zatfestés erős kopását, festéklepergését 
látva még a Covid időszak alatt elkezd-
tük a kivitelező keresését. A munka elin-
dításához és megvalósításához a 2 mFt-
os önkormányzati segítség is bátorítást 
jelentett. Köszönjük Budai István polgár-
mester úr és a települési önkormányzat 
képviselőtestületének támogatását.  

Végül ez év júniusában írtuk alá 
a szerződést a budaörsi Assis-Trade 
Alpintechnika Kft-vel, akik a vállalt, 
decemberi határidő előtt, a leszerződött 
áron (2.898,- eFt + áfa) teljesítették vál-
lalásukat. 

Úgy gondoljuk, hogy a templomunk 
épségének-szépségének megóvása hoz-
zátartozik községünk megbecsült arcu-
latához, reméljük, ez sokak örömére 
szolgál

Mindenszentek ünnepe 
és Halottak napja

Régi szokás szerint november 1-én 
három órakor Gábor atya szentmisét 
mutatott be az Öregtemplomban. Ezt 
követően a résztvevők a temetőbe vonul-
tak, ahol a gyülekezőkkel közösen imád-
kozhattunk az itt, és távolabb eltemetett 
halottainkért a nagy Keresztnél. 

Idén a Faluprogram keretében lehe-
tőség nyílt a ravatalozó mögötti részen 
urnafal kialakítására, amiről a helyszí-
nen Budai István polgármester úr szá-
molt be a jelenlévőknek. A beruházás 
átadására ez az volt a legmegfelelőbb 
nap. Felkérésére Gábor atya imáival és 
szenteltvízzel avatta fel létesítményt.

A sírokat elborították a gyönyörű vi-
rágok, és sok-sok mécses világította be 
a temetőt.

Zenés imádás
Novembertől minden hónap első 

vasárnapját megelőző pénteken az esti 
szentmise után fél 6-tól zenés, énekes 
dicsőítést tartunk a templomban. Ká-
rolyi Gergő tangóharmonikával, Steiner 
Márk pedig gitárral kíséri az énekeket. 
Már az első alkalommal is szép szám-
mal jöttünk össze kisgyerekes családok, 
fiatalok, és az idősebb korosztály képvi-
selői is. A következő alkalom immár az 
adventi időszakban, december 2-án lesz. 
Dicsérjük együtt az Urat!

Szentségimádás
Már két éve van lehetőség arra hét-

köznaponként, hogy Horváth Péter ve-
zetésével csendes imádságra gyűljünk 
össze reggel 7 és fél 8 között, szerdán a 
szentmise után ½ 8-tól 8-ig.

Az Adventi  
és a Karácsonyi  
ünnepkör eseményei

Advent első vasárnapja idén novem-
ber 27-én lesz. Ezt követően Budajenőn 
minden szerdán és pénteken reggel fél 
7-kor rorátén vehetünk részt. A szerda 
reggeli szentmisék után mindenkit sze-
retettel várunk a Plébániára egy kis me-
leg teára, kávéra, finom kalácsra.

Szenteste az éjféli szentmise 24 óra-
kor kezdődik.

János napi borszentelés is lesz dec-
ember 27-én.

A hagyományoknak megfelelően 
Szilveszter éjjel ½ 12-kor a Szent Mihály 
templomnál várjuk az Óév búcsúztatásá-
ra, az Új Év köszöntésére kedves testvé-
reinket. 

MA – HBO

Plébániai HÍREK
H Í R E K 
a könyvtárból
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