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Kisbíró
Budajenő Község önKormányzatánaK tájéKoztató lapja

Borünnep
Részletek a 8-13. oldalon





2015 tavaszán, lassan három éve kezd-
tük el a Helyi Építési Szabályzat tör-

vény által előírt jogharmonizációját. A 
lassan átalakuló kormányzati építési po-
litika miatt a munka elhúzódott, végül 
idén szeptemberben a testület elfogadta 
a HÉSZ munkaközi változatát, jelenleg az 
állami főépítész végső szakmai vélemé-
nyére várunk, november végén fog életbe 
lépni a végleges változat.

A jogharmonizáció keretében a köte-
lezően előírt tartalmi és formai változta-
tásokon túl beépítettük a szabályozásba 
az elmúlt években beérkezett lakossági 
kéréséket. Ennek legjelentősebb elemei a 
Pátyi utca végi, jelenleg még üres terüle-
tek lakóövezetbe sorolása, így a jövőben 
itt is lakóházak épülhetnek, befejeződhet 
a lassan épülő utcasor. A tulajdonos az 
építkezések megkezdése előtt le fogja 
adni az Önkormányzat részére az utca-
szélesítéshez előírt telekrészt. Itt is sze-
retném felhívni az építkezni szándékozók 
figyelmét, hogy szabályozási terven ki-
jelölt telekrész leválasztása az építkezés 
jogszerű megkezdésének feltétele! A te-
lekrész leadások, az utcaszélesítés célja, 
hogy a kukásautó, mentőautó elférjen az 
utcában, a szükséges közművek elvezeté-
sére legyen hely, illetve a járda építéséhez 
is szükség van a szélesebb közterületre. 
Így bár a leadás veszteségnek tűnik a tu-
lajdonosok számára, az valójában az Ő 
érdeküket szolgálja.

A szennyvíztisztító telep melletti nagy-
méretű telek szintén lakóövezeti besoro-
lást kapott a tulajdonos kérésére. A te-
lekhatárok rendezése folyamatban van. A 
Szőlődombon a falu keleti végéhez kap-

csolódó területek beépítési paraméterei 
is módosítva lettek, hisz jól látszik, hogy 
az eredeti fejlesztői szándék nem műkö-
dik, a területek parlagon hevernek.

Mivel a fenti három módosítás jelentős 
munkát jelentett a településtervezőknek, 
így ezeket nem a település, hanem külön 

településfejlesztési szerződés keretében a 
telektulajdonosok finanszírozták.

Ezen kívül számos egyedi kérést átve-
zettünk a szabályozásban. Ezek olyan elő-
írásokat érintettek, amelyekről az elmúlt 
években használat közben derült ki, hogy 
az eredeti, szabályozási céljuk mellett szá-
mos esetben nem várt, a szabályozás cél-
ját nem érintő problémákat okoztak.

Az új HÉSZ reményeink szerint az érin-
tettek számára könnyebben használható 
dokumentum lett.

Az átalakult építéspolitikának megfe-
lelően a HÉSZ-t az idei évtől a Település-
képi Arculati kézikönyv és a Településképi 
rendelet egészíti ki. Ezek elkészítése fo-
lyamatban van, még az idei évben elfoga-
dásra kerülnek.

A Településképi Arculati Kézikönyv 

(röviden TAK) célja és szándéka, hogy a 
településen élők maguk döntsék el, hogy 
milyen települési környezetben szeretné-
nek élni, hogyan őrizzék meg építészeti 
és természeti kultúrájukat, és hogyan fej-
lesszék azt. Ezért a Kézikönyv széles körű 
társadalmi bevonás mellett készül. Ennek 
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tisztelt Budajenői 
polgárok!
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keretében lakossági fórumot tartott az 
Önkormányzat 2017. elején, az újságban 
és a közösségi oldalon is felhívással for-
dultunk a lakossághoz, hogy legyenek 
segítségünkre, gondolkozzunk együtt 
településünkről. Ezek a fórumok azért 
fontosak, hogy ne csak akkor foglalkoz-
zunk a Szabályozással, amikor építkezni 
szeretnénk, vagy amikor úgy véljük, hogy 
néhány abban szereplő döntés sérti az ér-
dekeinket…

Az elkészült Településképi Arculati Ké-
zikönyv és a Településképi Rendelet mun-
kaközi verziójának utolsó helyi egyezteté-
sére 2017. november 6-án kerül sor. Az 
Önkormányzat erre a napra lakossági fóru-
mot hív össze a Hagyományőrzők Házába!

Jövő évben már az új szabályozásnak 
megfelelően lehet majd építkezni. Általá-
nosságban elmondható, hogy a szerzett 
joga senkinek nem csökkent, az építkezés 
előtti főépítészi egyeztetéseket azonban 
fontosnak tartom!

Új lakóépület építése vagy meglévő 
bővítése esetén a Településképi Rendelet 
kötelező jelleggel elő fogja írni a Főépí-
tészi konzultációt és az egyeztetés emlé-
keztetőjét az építkezés megkezdése előtt 
fel kell majd tölteni az erre kijelölt interne-
tes felületre, az e-naplóba. Településképi 
vélemény kiadása már nem lehetséges la-
kóépület építése, bővítése esetén, azon-
ban a település polgármestere a törvényi 
felhatalmazás alapján, a rendelet be nem 
tartása esetén jelentős büntetések kisza-
bására kapott jogosultságot! A tervezők 
és építtetők jogkövető magatartásában 
bízva, erre csak nagyon szélsőséges eset-
ben kerül sor.

A településrendezési eszközök jog-
harmonizációjának és az új rendelet, 
kézikönyv létrehozásának célja, hogy 
Budajenőn otthon érezzük magunkat, a 
minket körülvevő épített környezet minél 
átgondoltabb, igényesebb és értékesebb 
legyen. A településképet befolyásoló 

döntéseink nem 4-5 évre, hanem 30-40 
évre döntik el a környezet minőségét. A 
felelősségünk is ehhez mérhető! A Bu-
dajenőre érkező vendégeknek tetszik a 
település, dicséről szavakat kapunk ven-
dégeinktől. A pincesor a szépen rendbe 
hozott sétánnyal, az Iskolaépület és a Hi-
vatal klasszicista együttese gyönyörű, a Fő 
utca még jelenlegi állapotában is mutatós 
és néhány mintaszerűen felújított épület 
mutatja, hogy kellene kinéznie az egész 
utcának. A Hagyományőrzők házának és 
a Magtárnak a felújításával remélhetőleg 
a Fő utcára is nagyobb figyelem hárul 
majd! A központi utcák mellett a külső 
részeken is oda kell figyelnünk, hogy né-
hány évtized múlva igényes és kellemes 
összkép, településkép fogadja akár a sé-
tálni indulót, akár a vendégeinket.  Ehhez 
az épületek mellett figyelmet kell fordíta-
ni a kerítések és az út melletti zöldfelület 
állapotára is, amelyek karbantartása az 
ott lakók feladata és felelőssége! Például 
egy fűzfa vagy diófa közterületi kiültetése 
nagy karbantartási kötelezettséggel jár, 
hisz 20 év múlva a fűzfa megnőtt ágai za-
varhatják a közlekedést, a diófa levél ösz-
szesöprése pedig minden évben feladatot 
ad a tulajdonosnak. Az új TAK ehhez is 
segítséget fog nyújtani a helyi jó példák 
bemutatásával és a javasolt fák és bokrok 
felsorolásával. Az Önkormányzat kötele-
zettsége pedig, hogy minél több utcában 
legyen jó minőségű közút, járda és köz-
világítás, amelyet anyagi lehetőségeinek 
függvényében teljesít is. Vigyázzunk arra, 
ami elkészült, ha pedig hibát észlelnek, je-
lezzék a Hivatalban, a facebook közösségi 
oldal nem hivatalos felület!

Szeptember közepén Andalúziában 
jártam tanulmányúton, ahol azt tapasz-
taltam, hogy a településeken minden ház 
vakolt, fehér fallal készült, egyforma piros 
cserépfedés van minden házon, fa abla-
kokkal és igényes kovácsoltvas rácsokkal. 
Ott nincsenek egyedi ötletek új falszínek-
re, eltérő cserépre, tetőhajlásszögre vagy 
a többi háztól élesen elütő megjelenésre. 
Mégis minden ház más egy kicsit és az 
utcákon tolonganak az emberek, hogy 
a majdnem ugyanolyan házakból álló 
kistelepüléseket bejárják, megismerjék, 
csodálják. Magyarországon, a mi tele-
pülésünkön is ez a feladatunk és célunk. 
Az új előírások ezt a célt támogatják, a 
helyben élők kezébe teszik a településkép 
alakításának lehetőségét és az aktuális 
döntéshozóknak a felelőssége ezeknek a 
szabályoknak az érvényesítése. 

Csóka Balázs, Budajenő főépítésze
foepitesz@budajeno.hu

HIrdetmény
Tisztelt Budajenői Polgárok!

A Településképi Arculati  
Kézikönyv és  

Településképi Rendelet  

lakossági
megvitatására
2017. november 6-án  

18.00 órakor, 
a Hagyományőrzők Házában 
(2093 Budajenő, Fő utca 18.) 

kerül sor.  
A tervezet honlapon és a hiva-
talban történő közzétételének 

napja: 2017. október 27.

Nagy tisztelettel várjuk a helyi 
lakosokat a lakossági fórumra, 

ahol bemutatásra kerül  
a Településképi Arculati Kézi-

könyv és a Rendelet!

Tisztelettel: Budai István, polgármester
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önKormányzatI 
tájéKoztató
a KépVIselő-testület 
2017. szeptemBer 6-I 
rendKÍVülI  
nyÍlt üléséről
Tulajdonosi hozzájárulás 
(iskolabővítés)
Az Önkormányzat és a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ kezdeményezése 
alapján a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében Budajenői 
Általános Iskola tanterembő-
vítésre támogatásban része-
sült. A Nemzeti Sportközpon-
tok megbízásából a kijelölt 
projektmenedzser megke-
reste Önkormányzatunkat a 
tervezés folyamán szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás és a 
háromoldalú együttműködési 
szerződés megkötése tárgyá-
ban. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilat-
kozatában támogatta az isko-
labővítést.

Útépítési kiegészítő mun-
kák jóváhagyása
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2017. évre útfelújítási munká-
kat tervezett az Ady Endre utca 
burkolat felújítása, a Sport és 
Akácfa utcák mart aszfaltattal 
történő útfelújítása és ká-
tyúzásokat a Pátyi utcában. 
Ezen kivitelezési munkák a 
tavasz-nyár folyamán megva-
lósultak, azonban a projektek 
lebonyolítása során az előre 
tervezetthez képest többlet 
munkák (burkolatfelújítások 
a Harmat és a Szőlőhegyi 
utcákban, a Szőlőhegyi út 
Kápolna út csomópont újra-
építése, közút állagát rontó 
burkolathelyreállítás) me-
rültek fel. Budajenő Község 
Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2017. évi útfelújí-
tási munkákhoz kapcsolódó 
többlet munkák elfogadásáról 
döntött.

a KépVIselő-testület 
2017. szeptemBer 6-I 
rendKÍVülI  
zárt üléséről
Döntés előleg biztosításáról 
(iskola energetikai projekt)
A Képviselő-testület az 
 Önkormányzat és az OR-
MÁNSÁGI Szolgáltató Szo-
ciális Szövetkezet között 
kötendő kölcsönszerződést 
jóváhagyta.

a KépVIselő-testület 
2017. szeptemBer 13-I 
rendKÍVülI  
nyÍlt üléséről
Döntés Budajenő  
település rendezési  
eszközeinek tárgyában
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló Korm. rendelet 
alapján Budajenő község 
településrendezési eszközei 
(településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat) felülvizsgá-
latának véleményezési szaka-
sza lezárásáról a szóló dönté-
seket elfogadta.

a KépVIselő-testület 
2017. szeptemBer 28-I 
nyÍlt üléséről
Népszavazási rendelet meg-
alkotása
A helyi népszavazás jogintéz-
ményét a népszavazás kez-

deményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljá-
rásról szóló törvény (a továb-
biakban: Nsztv.) szabályozza. 
Az Nsztv. többek között ha-
tályon kívül helyezte a helyi 
önkormányzatokról szóló tör-
vény (Ötv.) helyi népszavazás-
ra és népi kezdeményezésére 
vonatkozó szabályait, illetve 
az országos népszavazásról és 
népi kezdeményezésről szóló 
törvényt is. Fentiek alapján 
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a helyi népszavazásról és 
népi kezdeményezésről szóló 
21/2008. (IX. 25.) önkormány-
zati rendeletét hatályon kívül 
helyezte, és az Nsztv. szerinti 
felhatalmazáson alapuló új 
rendeletet megalkotta, mely-
ben a kezdeményező polgá-
rok számáról döntött, ami a 
településünkön a választásra 
jogosultak 20%-a.

Anyakönyvi rendelet  
megalkotása
A Pest Megyei Kormányhiva-
tal szakmai segítségnyújtást 
adott a megyei helyi önkor-
mányzatoknak az anyakönyvi 
rendeletek felülvizsgálatá-
hoz, figyelemmel a kialakult 
gyakorlatra és a Kúria egyes 
döntéseire is. Tekintettel arra, 
hogy a hatályos rendeletünk 

az azóta hatályon kívül helye-
zett törvények felhatalmazása 
alapján született, új rendelet 
megalkotása vált szükséges-
sé. Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő- testülete 
a házasságkötések engedé-
lyezésének szabályairól, va-
lamint a kapcsolódó több-
letszolgáltatásért fizetendő 
díjakról szóló rendeletet meg-
alkotta.

Vagyonrendelet módosítása
A Képviselő-testület a 2016. 
december 15-i ülésén meg-
hozott 95/2016.(XII. 15.) szá-
mú határozatában döntött a 
347/1, 347/2, 348/1, 348/2, 
282, 344/2 helyrajzi számú 
földrészletek határrendezésé-
nek jóváhagyásáról. A kérel-
mező tulajdonos elkészítette 
a geodéziai munkarészt és 
befejeződött az ingatlan- nyil-
vántartási hatósági eljárás is. 
A földhivatal határozatában 
engedélyezte a telekalakí-
tást. A telekalakításnak meg-
felelő tulajdonváltoztatások 
végrehajtása előtt szükséges 
a vagyonrendeletünk mó-
dosítása. Budajenő Község 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az érintett területekre 
a vagyonrendelet módosítást 
elfogadta.

megHÍVó
Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testülete 

2017. november 27-én, hétfőn, 1800 órától  
a Hagyományőrzők Házában  

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Budai István, polgármester
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Döntés óvodapályázat be-
nyújtásáról
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy pá-
lyázatot kíván benyújtani a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium által kiírt „Önkor-
mányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” című „PM_
OVODAFEJLESZTES_2017” 
kód számú pályázati kiírás 
alapján. A pályázat szöveges 
részeinek megírásával, a Pá-
lyázati felhívás és Útmutató 
szerint a pályázati dokumen-
táció teljeskörű összeállításá-
val, a pályázat feltöltésével, a 
hiánypótlás kezelésével a leg-
előnyösebb ajánlatot adó Ká-
nai Gergely pályázatírót bízta 
meg.

Magtárépület 3. és 4. szint 
hasznosításához kapcsoló-
dó döntés (tetőfelújítás)
Budajenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy támogatja 
a magtárépület 3. és 4. szint 
hasznosításához, a Kárpát-
medencei német nemzetiségi 
keresztény gyűjtemény kiállí-
tásához szükséges felújítási-
átalakítási munkák elvégzését. 
A cél megvalósítása érde-
kében vállalja a tetőfelújítás 
(tetőhéjalás felújítása, vízzáró 
szigetelés beépítése, a tetőn 
meglévő ökörszem ablakok 
cseréje) munkák fedezetének 
bruttó 12 000 000,-Ft biztosí-
tását a 2017 évi költségvetés 
tartalékkerete terhére. 

Közbeszerzési terv módosí-
tása, közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló dön-
tés (magtár)
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete elfogadta Budajenő 
község 2017. évi közbeszer-
zési tervének módosítását. 
A módosítást a jogerős épí-
tési engedéllyel rendelkező 

budajenői magtárépület 3. és 
4. szintjének hasznosítása (fel-
újítása, átalakítása) indokolta.
Egyben döntött a Képviselő-
testület feltételes közbeszer-
zés lefolytatásáról a „Budaje-
női műemlék magtárépület 3. 
és 4. szint hasznosítása üte-
mezett kivitelezése átalány-
díjas vállalkozási szerződés 
keretében két részben – 2. 
ütem” tárgyú építési munkák 
kivitelezőjének kiválasztására.

Belterületbe vonási  
kérelem elbírálása
Belterületbe csatolási kérelem 
érkezett a Budajenő Akác-

fa utca 1172 hrsz ingatlan-
ra vonatkozóan. A kérelmet 
megvizsgálva a belterületbe 
csatolásnak akadálya nincs. 
Budajenő Község Képvise-
lő-testülete támogatja a Bu-
dajenő 1172 hrsz-ú ingatlan 
belterülethez csatolását Bu-
dajenő község helyi építési 
szabályzatról szóló Budajenő 
Község képviselő-testületé-
nek 11/2006. (IX. 27.) önkor-
mányzati rendelet SZ-1/4M 
szabályozási tervlap és 3. sz. 
függelék „belterületbe vonan-
dó területek” szabályozásnak 
való megfelelés, valamint az 
ingatlantulajdonos kérelme és 
nyilatkozata alapján. 

Szennyvíz GFT  
felülvizsgálata
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az ÉDV Zrt. által az 
önkormányzat szennyvíz 
rendszerére elkészített gördü-
lő fejlesztési tervét jóváhagy-
ta. 

BÖT Társulási Megállapo-
dásának és Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 
módosítása
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a Budakörnyéki Önkor-
mányzati Társulás Társulási 
Tanácsa által elfogadott Szer-
vezeti és Működési Szabályzat 
6. számú módosított rendel-
kezéseit, valamint a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat 
6. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 
változatát, továbbá a Társulási 
Megállapodás 8. számú mó-
dosított rendelkezéseit, vala-
mint a Társulási Megállapo-
dás 8. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 
változatát jóváhagyta.

Döntés ZSÁMERT  
megszüntetéséről
Budajenő Község Önkor-
mányzatának Képviselő–tes-
tülete úgy határozott, hogy a 
Zsámbéki Medence Regioná-
lis Területfejlesztési Társulás 
(ZSÁMERT) 2017. május 23. 
napján tartott Közgyűlésének 
előterjesztése alapján a Társu-
lás megszüntetésére vonatko-
zó javaslatot elfogadja.

a KépVIselő-testület 
2017. szeptemBer 28-I 
zárt üléséről
Javaslat kitüntetésre 
(október 23.)
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az idei évben, 
október 23-a alkalmából 
budajenőért kitüntetést ado-
mányoz. A kitüntetett személy 
értesítéséről gondoskodik.

zöldhulladék 
gyűjtési akció!

Budajenő Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításá-
val 2017. november 18-án, szombaton, zöldhulladék 

gyűjtést szervez Budajenő település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötöz-
ve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellé kérjük 
kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a 

jármű forgalmat ne zavarja.

Nem kerül elszállításra:
• kommunális jellegű hulladék
• egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében 

kerül elszállításra
• veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy 
legkésőbb reggel 600 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük  
az Önök segítségét  

és a határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhul-
ladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el az 

ingyenes zöldhulladék szállítás keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját  
portájuk és településünk tisztasága érdekében.

Budai István, polgármester



Budajenő mindennapok | 7

Felhívás Papírgyűjtésre!
Értesítjük a Kedves Szülőket és a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Budajenői Általános Iskola diákjai

2017. november 16-19 között
a Patak utcai parkolóban

Papírhulladékgyűjtést szerveznek.
A papírgyűjtés célja elsősorban a gyermekek környezettudatosságának fejlesztése, a papír 
újrahasznosítása. A bevételből az iskola környezetének további csinosítását tervezzük.

Kérjük Önöket támogassák a gyermekek környezetvédelmi munkáját!
Tisztelettel kérjük, hogy erre az ismerősök, szomszédok figyelmét is hívják fel!

A gyűjtés keretében a falu lakosságától is várják a szervezők az alábbi papírtípusokat ren-
dezett és tiszta formában: csomagolópapír, irodai- és géppapír, lapra hajtott kartondoboz, 

kartonpapír, újságpapír, szórólap, könyv .

Nagyobb mennyiségű papírhulladék szállításában kérjük szóljanak a tanulóknak, vagy az 
iskola titkárságán hétköznap a 26/571-079 telefonszámon jelezzék.

KÖSZÖNJÜK!

Kitüntetés 
átadása

Tafferner Jánosné Kati néni részé-
re Budajenő Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Budajenőért 
Kitüntetést adományozott nemzeti 
ünnepünk, augusztus 20-a állam-
alapító Szent István király ünnepe 
alkalmából egyházi, vegyeskórusi és 
számos közösségi ügy képviseleté-
ért. Kati néni az ünnepségen nem 
tudott részt venni kórházi kezelés 
miatt. A kitüntetést Budai István 
polgármester adta át Képviselő-tes-
tületi ülésen a képviselők jelenlé-
tében. A kitüntetés átadása után a 
képviselők gratuláltak a kitüntetett-
nek, jó egészséget és sok boldogsá-
got kívánva.

előzzüK meg 
a Fagy KároKat!

Önkormányzatunk felhívja a Tisztelt Lakosság 
figyelmét a közelgő téli időjárás okozta veszé-

lyekre. A tartós hideg a vízórákban, valamint a víz-
vezeték-hálózatokban is komoly károkat okozhat.

Még nem késő megtenni a szükséges óvintéz-
kedéseket! Egy esetleges vízmérő elfagyás ugyanis 
jelentős anyagi károkat okozhat a gyanútlan fo-
gyasztók számára.

Nem kell bonyolult műveleteket végrehajtanunk 
ahhoz, hogy megvédjük a mérőt a fagy okozta 
veszélyektől. Elegendő egy már nem használatos 
pléd vagy bármely más hőszigetelő anyag, amellyel 
lefedjük az eszközt, valamint figyeljünk oda arra, 
hogy vízmérőaknánk minden esetben zárva legyen.

Amennyiben rendelkeznek olyan ingatlannal, 
amely télen nem lakott, a legbiztosabb módszer a 
vízvezetékek és vízóra megóvására a víztelenítés, 
melyhez érdemes szakember segítségét kérni.
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Az önkormányzat szervezésében, idén 
új helyszínen került megrendezésre 

az immár hagyományosnak mondható, 
leglátogatottabb és legszínesebb ünne-
pünk a szüret és borünnep.

Szeptember 15-én délután a Magtár 
földszintjén Budai István polgármester nyi-
totta meg a testvérvárosi települések pol-
gármesterei, a delegációk és a település 
lakói jelenlétében Haász Ágnes Munkácsy 
Mihály-díjas grafikusművész Dobszerda 
című elektrográfiai kiállítását, amely igazi 
kuriózuma volt a rendezvénynek. 

Szeptember 16-án kora reggel ha-
misítatlan őszi idő fogadott bennünket, 
amely nem könnyítette meg az amúgy 
sem szokványos, új forgalmi rendet és 
eltereléseket, így némi aggodalommal 
indult a szombati nap. A gyermekeket 
egész nap Vándorló szüreti népi játszoda 
várta, ahol játszva megismerkedhettek az 
őszi, szüreti tevékenységekkel, így a sző-
lő taposással, must készítéssel, kukorica 
morzsolással. Az idén is itt voltak velünk 
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ munkatársai, akik 

szüret és Borünnep
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kézműves foglalkozásokkal és ügyességi 
vetélkedőkkel kedveskedtek kicsiknek és 
szüleiknek egyaránt.

A kézművesek és borászok fogadásá-
val töltött délelőtt végére, már a legked-
vesebb vendégünk a napsütés is megér-
kezett. A Pincesoron természetesen a nap 
elengedhetetlen résztvevői, a borászok is 
megérkeztek és kinyitottak. Borünnepünk 
vendégei voltak: a Balga Családi Pincészet 
(Eger), Feind Pincészet (Balatonfüred-
Csopak), Kincsem Kastély Szőlőbirtok és 
Pincészet (Tokaj), Nyakas Pince (Etyek-
Buda), Pántlika Pincészet (Balatonfü-
red-Csopak), Reisner Pince (Etyek-Buda), 
Varsányi Pincészet (Eger). Idén másodjára 
jártak nálunk a Keve Manufaktúra képvi-
selői, akik a kiváló borok mellett minőségi 
pálinkával is színesítették a kínálatot. Kü-
lön köszönet illeti a Pincetulajdonosokat, 
akik a korábbi évekhez hasonlóan a helyi 
és vendég borászok rendelkezésére bo-
csátották a pincéiket, amely nélkül a szü-
ret és borünnep elképzelhetetlen lenne.

A rendezvényre látogatók kedvükre 
gyönyörködhettek és válogathattak a ren-
dezvény napján a helyi, illetve környékbeli 
kézművesek és őstermelők termékeiből.
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A szüreti felvonuláson szép számmal 
vettek részt az ide látogató vendégek, a 
helyi hagyományőrző csoportjaink, vala-
mint a vendég együttesek. A feldíszített 
lovas kocsikon Budai István polgármester 
úr meghívására részt vett Csenger Zalán 
Zsolt a választókerület országgyűlési kép-
viselője, továbbá részt vettek a testvértele-
pülések első emberei: Frank Zimmermann, 
Gaildorf polgármestere, Gyergyóditró pol-
gármestere, Puskás Elemér, Badaló Köz-
ség polgármestere, Szalai Imre, valamint 
Budajenő díszpolgára Gerhardt Schick úr 
és felesége. Megtiszteltek bennünket a 
környező települések polgármesterei is: 
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Budakeszi-
ről, Szathmáry Gergely Remeteszőlősről és 
Tóth Kálmán Tökről.

Feszült tekintetek közepette tartottak 
bemutatót 14.00 órakor a Magtárnál a 
Budajenői Kempo Klub harcosai.

A szokásokhoz híven délután 14.30 
órától kezdődött a kulturális program 
a Magtár mellett felállított színpadon. 
Budai István polgármester mondott kö-
szöntőt, és köszöntötte a jelenlévőket. A 
színpadi programokban felléptek a helyi 
hagyományőrző együtteseink, továbbá 
vendégeink voltak az országos hírű Csil-
lagszemű Táncegyüttes és Nagykovácsi-
ból a Rézpatkó Néptáncegyüttes. Ezúton 
is köszönjük színvonalas előadásaikat!
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A kulturális műsort követően Mollini 
bűvész közreműködésével a gyerekek 
családi hangulatú, interaktív, zenés és hu-
moros bűvészelőadás részesei lehettek, 
ahol a varázslat került a figyelem köz-
pontjába.

A 20.00 órakor kezdődő esti nagy kon-
cert főszereplője a GHYMES együttes volt, 
koncertjük nagy sikert aratott, utána pe-
dig a Heimattöne Kapelle zenekar húzta a 
talpalávalót, a megérkezett nem várt eső 
ellenére, közel éjfélig. Sajnos az eső miatt 
a szokásos pincesori mulatság csak egyes 
pincékben folytatódott.

Az új helyszín és a megváltozott forgal-
mi rend plusz feladatot és kihívást jelentett 
a szervezésben és lebonyolításban résztve-
vők számára, de sikeresen megbirkóztunk 
vele. Összességében elmondható, hogy a 
rendezvény jó hangulatú, sikeres volt.

Ezúton is megköszönöm mind a szer-
vezésben, mind a gyakorlati megvalósí-
tásban közreműködő Falugondnokság, 
az Önkormányzati dolgozók, a Polgárőr-
ség, az Iskola és az Óvoda dolgozóinak 
segítőkész munkáját, melyek nagyban 
hozzájárultak a rendezvény színvonalas 
megrendezéséhez.

Mohai Mónika, megbízott szervező
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Barátkozó az első 
osztályosoknak

Augusztus 30-án, újra gyermekek vidám nevetésétől lett han-
gos a Budajenői Általános Iskola udvara. A tanító nénik által 

szervezett Barátkozóra 48 első osztályos gyermek érkezett meg. 

A játékos délutánon ismerkedhettek a kis diákok egymással, osz-
tályfőnökükkel Marcsi nénivel, Andi nénivel. Izgalmas kereséssel 
kezdődött a foglalkozás az iskola udvarán, melynek során a gye-
rekeknek meg kellett találniuk a csoportjuk jelvényét. Az egyik 
osztály a maci, a másik osztály a mókus jelet kapta. A körjátékok 
után Gyuri bácsival sportolhattak az elsősök. Az első házi fel-
adatot is kiválóan teljesítették a leendő kis tanulók: készítettek a 
csoportjelüknek megfelelő rajzot, és kicsit izgulósan, de lelkesen 
mondták el közösen azt a verset, melyet otthon a szülőkkel ta-
nultak meg. A kötött programot egy kis beszélgetés követett a 
szülők pedagógusok között, amíg a gyermekeket megvendégel-
ték egy kis szörppel, harapnivalóval. A szülők, a kis iskolások és 
a tanítók is várakozással, kíváncsisággal telve búcsúztak el bízva 
abban, hogy ez a tanév szép emlék lesz mindenki számára.

Nyáriné Mayer Zsuzsanna

évnyitó az iskolában
A tanévet egy verssel köszöntötte Csibi Zsófia 5.b, és Sugár 

Balázs 5.a osztályos tanuló. Az idei évnyitó különleges volt. 
Legalábbis a családunk életében. Júniusban becsuktuk magunk 
mögött az óvoda kapuit, és most szeptember 1-ével kinyitottunk 
egy újat. Ez a nap minden gyerek és szülő számára fontos volt és 
egyedi. Mindenki örült, és mindenki másnak. 8 órakor becsenget-
tek. A tornaterembe is, ahol a többi diákkal együtt főként a leen-
dő 1. osztályosok, és szüleik izgultak, mi minden újat hoz majd 
az idei tanév. Rainer Ferencné igazgató asszony köszöntötte az új 
tanévet, és sorolta el a változásokat, újdonságokat. Harkai Gábor 
atya megáldotta ezt az esztendőt is. Az első osztályosok a nyáron 
megtanult verset - Matos Maja: Elsős leszek c. versét, hisz én is 
tudom, mert ezerszer elszavaltuk a nyár folyamán - adták elő egy 
kis körjátékkal fűszerezve, majd hivatalosan is iskolánk polgárává 
avatta őket az igazgatónő.

Kívánunk az idei tanévben mindenkinek örömöt és erőt, ki-
tartást és szorgalmat, sikert, élményeket és rengeteg új kalandot 
és mókát!

Pappné Polacsek Orsolya
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18. nyelvparádé 
a millenárison

Immáron 18. alkalommal várta a nyelvek iránt érdeklődőket a 
Nyelvparádé. A rendezvénynek idén is a Millenáris adott otthont. 

A programokra, előadásokra, bemutató órákra, workshopokra 

ezúttal is ingyenesen lehetett ellátogatni. Voltak, akik kipróbálták 
magukat a nyelvvizsga-standoknál, tesztelhették tudásszintjüket. 
A kiállítók között voltak többek között nyelviskolák, nyelvvizsga-
központok, nyelvkönyvkiadók, nyelvi utaztatók, külföldi képvise-
letek. Számos információs anyaggal, prospektussal és persze ta-
pasztalattal tértek haza idén is nyolcadikos diákjaink, akik így talán 
könnyebben eligazodnak majd a nyelvtanulás útvesztőjében.

ötödikesek a nagy 
sportágválasztón

Szeptember 15-én iskolánk két 5. oszálya Gyuri bácsival és az osztályfőnökeikkel 
ellátogatott Budapestre a Nagy Sportágválasztóra. 

Harctéri jelentés
Szeptember utolsó hetében – kihasználva az utolsó napsü-

téses napokat – Törökbálintra látogatott az Általános Iskola 
8. b osztálya. Az úti cél egy régi, elhagyatott mészkőbánya volt, 
ahol az osztály lézerharcot vívott. A lézerharc a harci játékok 
egyik szelídebb formája: a játékosok egy infrasugarat „kilövő” 
fegyvert és egy találatot érzékelő fejpántot kaptak, és már 
indult is a harc! A mészkőbánya kifejezetten erre a célra lett 
átalakítva: roncsautók, fedezékek, hidak tették izgalmasabbá a 
járatokat. A játékot mindenki élvezte, legboldogabb mégis az 
volt, aki még a tanárt is kilőhette. Ráadásul büntetlenül!

Vidám tanárcsapat 
színpad díszítés után

testvér-
osztály  

kirándulás

Szeptember 22-én, pénteken a má-
sodik és hatodik osztályosok együt-

tesen ellátogattak a Budakeszi Vadas-
parkba. Indulás előtt azonban rendkívüli 
természetismeret órán vett részt a két 
osztály. Különleges volt ez azért, mert a 
hatodik osztályos gyerekek tartották az 
órát, kiselőadásokkal, az általuk készített 
tablókkal mutatták be a vadasparkot, il-
letve az ott élő állatokat. Nagyon értékes 
előadást tartott Csuti Áron, Fél Dani és 
Skapér Zsóka. A vadasparkba érve már 
az időjárás is vidámabb arcát mutatta, 
még a nap is kisütött. A gyerekek nagyon 
élvezték, hogy egészen közelről megfi-
gyelhették az állatokat, simogathatták 
őket, illetve természetesen készültek kö-
zös fotók is. Azt gondolom, hogy kelle-
mes, igen tartalmas napot töltöttünk el 
az állatok közeli birodalmában.
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Búcsú a nagy-
csoportosoktól

„Itt az idő, elközelgett,
iskolába indulok,
de hozzátok visszajárni
mindig örömmel fogok.”

Ismét eltelt négy év, kirepültek a nagycsoportos pillangók. El-
érkezett a várva várt szeptember elseje, mikor az iskola nyol-

cadikos diákjai kíséretében indulnak útnak az elsős gyermekek. 
Izgatottan gyülekeznek fiúk, lányok. Hátukon iskolatáska, arcu-
kon kíváncsi mosoly. Örömmel, összetartva, bizalommal indulnak 
neki az iskolaéveknek, ahol mindannyian megállják majd a he-
lyüket. Kívánok nektek erőt, kitartást, élményekben és sikerekben 
gazdag iskolás éveket. 

Csík Fruzsina, óvodapedagógus

Év KEZdÉS 
KéPEKBEN! 
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HAGyOMÁNyuNKHOZ HíVEN
2017. november 10- én pénteken, 17 órai kezdettel tartjuk 

MÁRTON –NAPI  
LÁMPÁS FELVONuLÁSuNKAT 

A felvonulás visszakerül a Fő utcára.
A műsor a régi hagyományoknak megfelelően a Magtár  

előtti téren kerül megrendezésre.

A felvonulásra és az azt követő műsorra 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
JÖJJENEK A KICSIK-NAGYOK, OVISOK ÉS ISKOLÁSOK,  
SZüLŐK ÉS NAGYSZüLŐK, VALAMINT A BARÁTOK IS!

Gyülekező: 16 óra 45 perckor az Óvoda előtt!

Budajenői Óvoda www.budajenoiovi.eu

dióverés a 
micimackó 
kis-középső 
csoportban

A Micimackó csoport meghívást ka-
pott egy kedves családtól, hogy diót 

szedhessen. A hosszabb séta után meg-
érkeztünk kiskosarainkkal egy bőven ter-
mő, állatokkal, zöldségekkel, játékokkal 
teli dimbes-dombos kertbe. A gyerekek 
nagy kíváncsisággal figyelték vendéglá-
tónk szavait a kert bemutatásáról.  A dió 
összeszedegetése nem telt bele 10 perc-
be, két nagy vödör diót össze is szedtek 
a gyerekek, nem maradt egy szem sem a 
fa alatt. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy 
háziállatokról és kerti zöldségekről sze-
rezzenek a gyerekek tapasztalatokat. A 
diószedés, az állatok etetése és a játék 
rendkívül jólesően elfárasztotta a gyere-
keket. Élményekkel gazdagodva tértünk 
vissza az óvodába. 

Sánta-Mihály Anna, óvodapedagógus

a kiscsoportosok 
beszoktatása

Megint eltelt egy esztendő, új nevelési év kezdődött az óvodában. A kiscso-
portosok életében ez nagy változást jelent, elkezdődött az óvodába, az első 

közösségbe való beilleszkedés.
A folyamatos beszoktatással segítjük a gyermekeket abban, hogy hamarabb be-

illeszkedjenek az új közösségbe, alkalmazkodjanak az új környezethez, elfogadják 
az őket körülvevő társakat és felnőtteket. A Pillangó csoportba hétről hétre érkez-
nek az új kiscsoportosok. Az első napok nehézségeit van, aki mosolyogva, mások 
kis sírással küzdik le, de ahogy telnek a hetek, egyre több mosolygós arcocskát látni 
közöttük. Az óvó nénik arra törekszenek, hogy a gyerekeket az óvodában érzelmi 
biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 
Sok dajkálással, ölbeli játékokkal, énekléssel, mesével teremtik meg a megfelelő 
óvodai hangulatot. A szomorkodó gyerekeket megpróbálják valamilyen játéktevé-
kenységbe bevonni. A korábban érkezett gyerekeket folyamatosan készítik fel új 
társaik fogadására. Reméljük, hogy a nevelési év végére egy vidám, sokat mosoly-
gó közösség kovácsolódik a Pillangó csoportban.

Óvodapedagógusok
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eredményes volt 
 ÓVODAI ALAPíTVÁNy 

TAVALyI éVE

Az „A budajenői óvodásokért” Közhasznú Alapítvány 
2016-os éve több szempontból is kiemelkedőnek 

mondható. Az ovisok programjait, művelődését, sportolási 
lehetőségeinek bővítését támogató bevételek olyan jól ala-
kultak, hogy minden eddiginél több élmény vált finanszí-
rozhatóvá a gyermekeink számára. Legfőbb bevételeink to-
vábbra is ugyanazok: az év elején SZJA 1 %-ként felajánlott 
összegek szeptember folyamán kerülnek jóváírásra az alapít-
vány bankszámláján, mely 2016-ban 380.517 Ft volt! Ezúton 
is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik az 
ovi alapítványát jelölték meg adóbevallásukban az 1 %-uk 
címzettjeként!

A már hagyományossá vált karácsonyi vásár még mindig 
nagyon sikeres nem csak az óvoda, de az egész falu körében, 
ezt jól mutatja a közel kétszázezer forint összegű bevétel. 
Jelentős még a Márton-napi lámpás felvonuláson a ven-
déglátás becsületkasszája, amely a már második alkalommal 
megrendezett liba licit bevételével együtt mintegy 60.000 Ft-
ra rúgott tavaly.

Ahogy minden évben, tavaly is szorgalmasan gyűjtötték 
gyermekeink a gesztenyét, a műanyag kupakokat, szüleik 
pedig az ötforintosokat. Ezekből egyenként ugyan kis össze-
gek származnak, de együtt kiteszik egy komolyabb program 
ellenértékét is!

Tavaly a kiemelkedőnek számító bevételekből lehetővé 
vált, hogy igényesebb kiadásokra fordítsuk őket. Az óvónők 
jelzése alapján 270.000 Ft-ért vásároltunk az ovi részére egy 
hobbikemencét a hozzávaló anyagokkal együtt. A Mikulás-
nak százezer forinttal segítettünk jobbnál jobb finomságok-
kal megtölteni a gyerekek csomagjait. Továbbra is jelentős 
összegeket fordítottunk az őszi dióünnep és a családok ta-
vasza rendezvények zárásaként megrendezett koncertekre. 
A bevételek tetemes részét átvittük a 2017-es évre, így idén 
lehetővé vált például egy gyertyaöntéssel, kardozással, íjá-
szattal, középkori zenével és tánccal, sőt solymászattal eltöl-
tött „középkori gyereknap” kétszázezer forintot kitevő költ-
ségeinek finanszírozása. 

Hagyományteremtő célzattal indítottuk útjára a korábban 
ovis bálként ismert, ma Jenő-napi mulatság néven újraindult 
rendezvényt! Nem csak az óvodás gyerekek szüleit, hanem 
az egész falut céloztuk meg ezzel a programmal. Nagy 
örömmel és még nagyobb izgalommal készültünk rá több 
héten keresztül, de a visszajelzések mind azt mutatták, hogy 
megérte a sok befektetett munka! Szlogenünknek – Egy este 
a gyerekeink nélkül, a gyerekeinkért! – megfelelően a bevé-
telt teljes körűen az óvónők által megjelölt célra fordítottuk, 
így vásároltunk az ovisok részére 300.000 Ft értékben moz-
gásfejlesztő táskákat. A nagy siker azt bizonyította, hogy Bu-
dajenő lakói nyitottak erre a programra, ezért új óvodás cé-
lokkal, új stílusban, de reményeink szerint hasonlóan magas 
színvonalon és remek szórakozást biztosítva idén november 
17-én ismét várunk mindenkit a Jenő-napi mulatságban! 

„A budajenői óvodásokért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma
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egy 
lépéssel 

közelebb
Ahogy arról már röviden beszá-

moltunk korábban, egyesüle-
tünk kempósai sikeres övvizsgát 
tettek a Magyar Kempo Szövetség 
nyári edzőtáborában. Szokodi Ro-
land, Fülöp Márk, Osvald László és 
Both Roland is remek munkát vég-
zett, aminek meglett az eredménye. 
Valamennyien egy lépéssel közelebb 
kerültek a danfokozat eléréséhez. 
Németh István, a Budajenő Kempo 
Klub 5. danos mestere értékelésében 
elmondta, hogy büszke a harcosok 
eredményes vizsgájára, amit egy ke-
mény és becsülettel végigedzett fel-
készülés előzött meg.

Vizsgázóink:

Szokodi Roland 1. kyu 

Fülöp Márk 2. kyu 

Osvald László 3. kyu

Both Roland 4. kyu

Gratulálunk mind a négy 
harcművésznek!

Hat magyar érem 
skandináviából

Három első, egy második és két har-
madik helyezést értek el a magyar 

kempósok a svédországi Svedalában 
rendezett nemzetközi viadalon. Össze-
sen hét sportoló utazott el a bajnokság-
ra, akik valamennyien a válogatott kere-
tének tagjai.

Az első alkalommal megtartott Északi 
Nyílt Kempo Bajnokságon Ditchen Dáni-
el (submission, 16-18 év, -70 kg) nyerte 
az első érmet hazánknak, aki ráadásul 
a bajnokság legtechnikásabb verseny-
zőjének járó díjat is elnyerte. Ódor Lili 
(submission, 15-16 év, -60 kg) a höl-
gyek mezőnyében folytatta a magyar 
aranyak gyarapítását. A felcsúti tehet-
ség nagy küzdelemben győzte le svéd 
ellenfelét. A harmadik elsőségünket 
Szabó Tibor Benedeknek (submission, 
felnőtt, -80 kg) köszönhetjük, aki talán 
a torna leggyorsabb kopogtatását hoz-
ta össze a fináléban. Kiss Krisztián László 
(submission, 12-14 év, -45 kg) második 
helyen végzett, míg a korábban már egy 
elsőséget bezsebelő Szabó Tibor Bene-
dek (knockdown, felnőtt, -80 kg) és Kará-
csonyi Krisztián (knockdown, felnőtt, -71 
kg) révén egy-egy harmadik helyezést is 
sikerült szereznünk. Lacza Ábel és Ódor 
Erik (submission, 14-15 év, -60 kg) egy 

súly- és korcsoportba kerültek a sorso-
lást követően, ahol rajtuk kívül is voltak 
szép számmal indulók. Ábel végül a ne-
gyedik, Erik pedig az ötödik helyet sze-
rezte meg.

A magyar kempósok első őszi meg-
mérettetése volt a mostani. A magyar 
bajnokság október 7-én folytatódik a 
III. Izsó Mihály Emlékverseny, Újfehértói 
Kempo Kupa küzdelmeivel, majd októ-
ber végén a romániai Európa-bajnokság 
következik.
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nem vállal felelősséget.

AKROBATIKuS 
ROCK AND ROLL 

tanFolyam 
indul csütörtökönként a budajenői  

Hagyományőrzők Házában, melyre minden  
– mozgást és zenét kedvelő –  

fiút és lányt vár dr. Patona Borbála edző.

Az első foglalkozás októberben indul!

Érdeklődni: 

70/2833876 
vagy patonabori@gmail.com, 

illetve www.musztangse.hu
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112 segélyhívó szám

MIKOR HíVJuK A SEGéLyHíVÓSZÁMOT, éS MIKOR NE!

TÁJéKOZTATÓ A 112 SEGéLyHíVÓSZÁM JOGSZERű HASZNÁLATÁRÓL,  
VALAMINT AZ ATTÓL ELTéRő HASZNÁLAT ESETéN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓKRÓL!

Az Európai Unió területén 1991 óta 
működik a 112-es segélyhívószám, 
amely az Európa Tanács szándékai 
szerint az Unió polgárai számára min-
den tagállamban azonos elvek alapján 
biztosítja az egységes kapcsolatfelvé-
tel lehetőségét a segítséget nyújtó 
készenléti szervekkel. A 112-es szám 
szinte egész Európában, így Magyar-
országon is ingyenesen hívható veze-
tékes illetve mobil telefonról. 

Magyarországon a nemzeti se-
gélyhívószámokat nem szüntették 
meg. A nemzeti segélyhívószámokon 
(104 mentők, 105 katasztrófavédelmi 
szerv és 107 általános rendőri felada-
tok ellátására létrehozott szerv), mind 
pedig az egységes európai segélyhí-
vószámon (112) kezdeményezett hí-
vásokat országosan a Szombathelyi 
és a Miskolci Hívásfogadó Központ 
112-es hívásfogadó operátorai (to-
vábbiakban: operátor) kezelik.

2014. március 13 és 2017. március 
31 között a hívásfogadó központok 
mindösszesen 14 469 144 hívást ke-
zeltek, amelyből 2 952 786 volt valós 
segélyhívások, 1 559 736 az informáci-

ót kérő hívások, 94 291 a rosszindulatú 
hívások, 9 862 331 pedig az egyéb, in-
tézkedést nem igénylő hívások száma. 
A hívásfogadó központba érkező hívá-
sokból még mindig közel 70 % az, ami 
nem igényel intézkedést.

Csak és kizárólag emberi élet, 
anyagi javakat és a környezetet veszé-
lyeztető, valós veszélyhelyzetben le-
het hívni a segélyhívó számot, ezáltal 
kérni a mentők, katasztrófavédelem/
tűzoltóság vagy rendőrség beavatko-
zását. 

Fontos, hogy az állampolgár a be-
jelentés során a lehető legponto-
sabban határozza meg az esemény 
helyszínét, egyértelmű cím hiányába 
annak megközelítési módját. 

A szabálysértés tényállásai:
A szabálysértésről és a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi. II 
törvény 206/C §-a alapján:

Aki az egységes európai segélyhí-
vó számot, illetve a nemzeti segély-
hívó számot annak rendeltetéséről 
eltérő célból, szándékosan felhív, 

szabálysértést követ el. (Segélyhívó 
számok eltérő igénybevétele)

A szabálysértésről és a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi. II törvény 175 §-a alapján:

Aki a hatóságnál vagy a közfelada-
tot ellátó szervnél veszélyhelyzetről 
vagy rendzavarásról valótlan bejelen-
tést tesz, szabálysértést követ el. Sza-
bálysértés az is, ha a hamis bejelentés 
alapján a hatóság vagy a közfelada-
tot ellátó szerv szükségtelenül a beje-
lentésben megjelölt helyszínre vonul 
vagy egyéb intézkedésre kényszerül. 
(valótlan bejelentés)

A SIM kártya nélküli telefonról 
(vagy rejtett számmal rendelkező) 
érkező szabálysértő hívás esetén 
is megállapítható, hogy honnan és 
milyen készülékről indították a hívást. 
Ebben az esetben is van lehetőség a 
szabálysértési eljárás lefolytatására. 

Forrás: ORFK

Horváth Ádám r. ftőrm.
Budajenő Körzeti Megbízott

Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a 104-es, 105-ös,107-es és a 112-es segélyhívó 
számot! A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan bejelentés szabálysér-
tésnek minősül, ami akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, valótlan bejelentés esetén akár 
elzárást is vonhat maga után!
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meghívja
a falu lakosságát és mindazokat, akik szeretik  

a jó hangulatú, vidám, táncos mulatságot 

2017.október 21-én este 19 órától kezdődő szüreti batyus báljára
Helyszín: Hagyományőrzők Háza

a talpalávalót 
a leVIBand húzza

jegyek igényelhetők az alábbi 
telefonszámokon

06/20-265-1457 
06/20-938-0221

 
jegy ára: 3.000,- Ft/fő

támogatói jegy ára: 1.500,- Ft 

        büfé/kávé, ital/tombola, tánc reggelig
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M E G H Í V Ó

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT 
ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

 HAGYOMÁNYOS KRUMPLIEBÉDRE!
HELYSZÍN, IDŐPONT: 

BUDAJENŐI 
HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA 

2017. NOVEMBER 19. 
VASÁRNAP 12 ÓRA.

A KRUMPLIEBÉDRE FELAJÁNLOTT ÖSZ-
SZEGGEL A BUDAJENŐN ÉLŐ RÁSZO-
RULÓ CSALÁDOKAT TÁMOGATJUK, 

HOGY MÉLTÓ MÓDON ÜNNEPELHES-
SÉK SZENT KARÁCSONY ÜNNEPÉT. 

HA NEM TUD SZEMÉLYESEN ELJÖN-
NI, SZÍVESEN VESSZÜK, HA PÉNZBELI 
ADOMÁNYÁT ELJUTTATJA A PLÉBÁ-
NIÁN KERESZTÜL VAGY TELEFONOS 

ELÉRHETŐSÜNK ÚTJÁN.
EZÚTON KÉRJÜK, HA VALAKI AZ ISME-
RETSÉGI KÖRÉBEN SEGÍTSÉGRE SZO-

RUL, JELEZZE  
A MEGADOTT TELEFONSZÁMON.

FOGYASSZUK EL EGYÜTT EZT  
A VASÁRNAPI EBÉDET!

TÁMOGATó BUDAJENŐ KöZSÉG öNKORMÁNyZATA.

BUDAJENŐI KARITÁSZCSOPORT
SEGÍTÜNK SZÓVAL, TETTEL, SZERETETTEL!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
A 06-30-906-76-61-ES
TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ.

„1995-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Főiskola 
képgrafika szakán König Róbert tanítványaként. Eredeti-
leg rézkarcokat készítettem. 2013-ban kezdtem rajzolni 
versekhez; eszközöm a színes ceruza lett. 2015-ben négy 
rajzomért megkaptam a Petőfi szülőház művészeti ala-
pítványának különdíját.

Jelen kiállításom az utóbbi négy évben készült munkák 
egy részéből áll össze. Rajzaim nem a hagyományos ér-
telemben vett illusztrációk, hanem igyekeztem az általam 
feldolgozott művekben - népmesei fogalommal élve - 
azt az „élő-haló forrásvizet” meglelni, mely őket azóta is 
az örök életre táplálja. Az itt kiállított munkáimmal Arany 
János költészete előtt szeretnék tisztelegni.”   

 Papp Nikolett

Meghívó
„...S mire nincs szó, nincsen képzet:
 Az vagy nekem, oh költészet!...”

Arany János: A vigasztaló című verséből vett 
idézetet adta kiállításának címéül Papp Nikolett 
grafikusművész. A költő emléke előtt tisztelgő tár-
latot Szabó Ildikó színművész és 
Farkas Tünde előadóművész műsora nyitja meg.

A kiállítás megnyitója: 

Budajenőn a Hagyományőrzők Házában 
- Fő utca 18. -

2017. november 25-én 16 órakor lesz.

Bozzai Attila, Pro Budajenő Egyesület
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Budajenő Község Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom 
és szabadságharc alkalmából rendezett ünnepségre 

2017. október 23-án, hétfőn, 930 órakor 

az Általános Iskola tornatermébe. 

PROGRAM 

Himnusz. 

Ünnepi beszédet mond Budai István polgármester. 

Budajenőért kitüntetést átadása. 

Általános iskolások műsora. 

Szózat. 

 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél a Fő téri emlékparkban. 

 A rendezvény a 10:30 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul a 

 Szt. Péter-Pál templomban. 

  
Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy koszorúzási szándékukat 
2017. október 18-ig jelezni szíveskedjenek (telefonon: 371-068, vagy 

e-mailben: titkarsag@budajeno.hu) az Önkormányzatnál. 


