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A 2019/2020-AS 
TANÉV 
MOTTÓJÁRA

264 tanuló 30 pedagógus és 6, az 
oktatást nem közvetlenül segítő munka-
társunk kezdte az új tanévet a Budajenői 
Általános Iskolában. 

A nyár folyamán történtek személyi 
változások, de betöltöttük álláshelyein-
ket, és nyugodt légkörben biztonságos 
szakmai környezetben sikerült elindítani 
a tanévet.

A tanévnyitón örömmel fogadtuk Bu-
dai István polgármester tájékoztatását, 
miszerint szeptember hónap végén el-
kezdődik a 2 tantermes iskolabővítés. 
Pályázati pénzből, 5 és fél millió forintos 
beruházással folytatódik a sportudvar fej-
lesztése. Az iskola, hálás a település veze-
tőinek a példaértékű kapcsolattartásért, 
a támogatásokért, és az odafigyelésért. 
Ebben a légkörben biztonságban érez-
zük magunkat, mert az adódó problémák 
azonnali megoldásában mindig segítsé-
get kapunk. Az önkormányzat minden 
rendezvényünket támogatja és kedves fi-
gyelmességgel köszönt Bennünket ünne-
peinken. Köszönjük a Pedagógus Napra 
ajándékozott tatai kirándulást, nagyszerű 
hangulatú programban volt részünk. 

Polgármester Úr javaslatára az idei 
évben Pedagógiai Díjat alapított az ön-
kormányzat. Elsőként Gulácsiné Kozma 
Sarolta a versenyeztetésben elért ered-
ményekért és Póka György elhivatott a 
testnevelés és sport területén végzett 
munkájáért, eredményes versenyezteté-
sért vehették át a díjat. Gratulálunk Kol-
légáinknak! 

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal is szoros a kapcsolatunk. Rendez-
vényeiken részt veszünk, színvonalas 
műsorokat állítunk össze. Az elnök úr és 
felesége gyakori vendég az iskolában, 
együtt tervezünk. Az informatikai hátte-
rünk bővítését lehetővé tevő anyagi tá-
mogatást köszönjük és örömmel veszünk 
részt a további közös programokban is. 

Tanulóink német nyelvoktatása magas 

színvonalú iskolánkban. Sikerességét mu-
tatja, hogy öten, DSD I vizsgát tettek, 1 
fő minden részvizsgája B1, azaz ebben az 
életkorban elérhető legmagasabb szintű 
nyelvvizsga. Gratulálunk tanulóinknak és 
köszönjük a sikeres felkészítést: Fazekas 
Mónika tanárnőnek. Bátorítsuk a 8. osz-
tályosokat a vizsgára való felkészülésre, 
mert értékes előnyöket, lehetőségeket je-
lent a vizsga letétele a továbbtanuláskor.

Gaildorf testvértelepüléssel gazdag 
programokat és a nyelvgyakorlási lehe-
tőséget biztosítunk tanulóinknak. Ezt az 
óriási lehetőséget használja ki minél több 
tanuló, mert hozzásegít az élő nyelv gya-
korlása a nyelvtudáshoz.

A Szülői Szervezet új vezetővel: Sugár 
Szilviával folytatja az iskolában az együtt-
működésen és összefogáson alapuló 
munkát. A szülői támogatás és jelenlét 
az iskolánkban nagy érték. A szülők által 
szervezett iskolai programok, akciók szí-
nesítik életünket, gazdagítják, megújítják 
környezetünket. Nagy sikerű volt az I. Víz-
parti Twist Party, a szülők önzetlenül, lel-
kesedéssel készültek. Gyönyörű környe-
zetben remek, színvonalas szervezéssel 
varázsoltak káprázatos hangulatú estét. 
Remekül érezte magát minden résztvevő. 
Várjuk a folytatást.

A tanév végére megújult az udvar, pa-
dokat vásárolt a SZISZ és a kihelyezésük 
is szülői támogatással történt.  Ezt is és 

az iskolakezdéshez nyújtott szülői segít-
ségnyújtást is szeretném megköszönni. 
Sokan fáradoztak a tantermek szépítésé-
vel, az udvar rendbetételével, játékpálya 
felfestésével, a kert rendbehozatalával. 
Köszönjük a szülők a termek rendbeho-
zatalához nyújtott anyagi segítségét a be-
rendezési tárgyak, függönyök, szőnyegek 
és egyéb eszközök felajánlását, megvá-
sárlását. Köszönjük a segítséget és a szor-
gos kezek munkáját. 

Iskolánk az Érdi Tankerülethez tartozik 
48 további iskolával együtt. Sárközi Már-
ta, a Tankerületi Központ Igazgató Asz-
szonya jól ismeri iskolánk értékeit és kö-
rülményeinket. Támogató és odafigyelő, 
együttműködő hozzáállása biztonságos 
működést biztosít iskolánknak. Köszönjük 
értékes munkáját.

Partnereinkkel: iskolaorvossal, védőnői 
szolgálattal, óvodával, élelmezésvezető-
vel, HÍD Gyermekjóléti Szolgálattal, Neve-
lési Tanácsadóval napi szintű, jó kapcsola-
tot ápolunk, nagyon nagy odafigyeléssel 
és gyorsan segítenek a problémák meg-
oldásában.

 Belső iskolai életünkről: az életpálya 
modell keretén belül az előző tanévben 
Gulácsiné Kozma Sarolta, Saci néni mi-
nősítésére került sor. Kiváló minősítésé-
hez gratulálunk. Az idei évben minősülő 
kollégáink: Hesz Dóra Virág, Dóra néni, 
Palojtayné Szebeny Mariann, Mariann 
néni és Pataki Mária, Mária néni. Sok ki-
tartást kívánunk Nekik a felkészüléshez és 
sok sikert a minősítéshez.

Tanáraink a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is számtalan versenyre készítik fel 
tanulóinkat. Biztassuk a gyerekeket a ki-
tartó, aktív részvételre, mert érdekes és 
értékes ismeretekhez jutnak ezúton is. 
Kollégáimnak köszönöm a lelkes és lelke-
sítő versenyeztetést.

folytatódik a 4. oldalon

Mit ígérhet egy iskola? „Csak annyit, amennyit adhat: tapasztalattá, 
tudássá, mintává tömörödő és emlékké nemesedő élményeket az 
Igazság felkutatásáról. Nem tekinti magát végállomásnak, útra hívja 
diákjait, kíséri őket, vállalja az útkanyarok kockázatát, s ha eljön az 
ideje, útra bocsájtja őket, kérve és remélve, hogy sosem lanyhul Ben-
nük a Cél vonzásának ereje. Úton vagyunk.”

Református 
istentisztelet

Július és augusztus hónapok 
kivételével 

 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Telekhatár rendezési kérelem elbírálása
A Képviselő-testület jóváhagyta Szűcs Já-
nos kérelmét, és hozzájárult a kérelmező 
tulajdonát érintő 181. helyrajzi számú in-
gatlan, valamint az Önkormányzat tulajdo-
nát képező 180. helyrajzi számú terület te-
lekhatár rendezéséhez. Egyben támogatta, 
hogy a Kérelmező a 180. helyrajzi számú 
területből megvásároljon 76 m2-nyi terü-
letet, korábbi gyakorlatnak megfelelően, 
1 650,-Ft/m2 + áfa áron.

DÖNTÉS OTP HITELSZERZŐDÉSRŐL
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete februárban döntött az 
óvoda építés önrészének biztosításaként 
120.000.000,-Ft fejlesztési hitel felvéte-
léről. A nyertes OTP Bank minden szem-
pontból a legkedvezőbb ajánlatot tette, 
így vele indítottuk el az előzetes kérelem 
iránti eljárást a Kormány felé. A jóváhagyó 
júniusban hozott korm. határozata alapján 
elindítottuk a hitelkérelmet az OTP felé. A 
képviselő-testület hozzájárult, hogy a hitel 
és járulékai visszafizetésének biztosítéká-
ul az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
Budajenő belterület 382/2. hrsz. helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott, korlátozottan 
forgalomképes ingatlanán a hitel és járu-
lékai erejéig az OTP Bank Nyrt. első helyi 
jelzálogjogot alapítson.

DÖNTÉS SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA PÁLYÁ-
ZAT BEADÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján szociális célú tűzifavásár-
láshoz kapcsolódó támogatásra nyújtott 
be igényt. Egyben vállalta a szállítás költ-
ségeit és felhatalmazta a polgármestert a 
pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2019. AUGUSZTUS 29-I 
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI TAGOK 
MEGVÁLASZTÁSA
Budajenő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló törvény alapján a Budajenői Helyi 
Választási Bizottság és a Szavazatszámlá-
ló Bizottságok tagjainak és póttagjainak a 
következő személyeket választotta meg:

Szavazat-
számláló 
bizottsági 

(SZSZB) TAG

Tajthy 
Péter 
Tamás

2093 
Budajenő, 
Vadvirág 

u. 30.

Szavazat-
számláló 
bizottsági 
(SZSZB) 

PÓTTAGOK

Borbás 
Gézáné

2093 
Budajenő, 
Fő tér 10.

Kaiser 
Gusztávné

2093 
Budajenő, 
Pátyi u. 8.

Helyi 
választási 
bizottsági 

(HVB) 
TAGOK

Dr. György-
deák Zoltán 
Barnabásné

2093 
Budajenő, 

Kápolna u. 3.

Pálvölgyiné 
Epresi Éva

2093 
Budajenő, 

Szőlő u. 62.
Jankóné 
Drózdi 
Sarolta

2093 
Budajenő, 

Szőlő u. 15.

Helyi 
választási 
bizottsági 

(HVB) 
PÓTTAGOK

Horváthné 
Hauberl 

Marianna 
Ágnes

2093 
Budajenő, 

Szőlő u. 75.

Bozzai 
Attila 

Ferenc

2093 
Budajenő, 

Szőlő u. 39.

DÖNTÉS JÁTSZÓTÉRI KERÍTÉS 
ÉPÍTÉSÉRŐL
A Fő téri játszóterünk kerítése több he-
lyen megrongálódott az utóbbi években, 
ezért már gazdaságosan nem javítható, így 
szükséges felújítanunk a kerítést. Budajenő 
Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Fő téri játszótér 
kerítésének felújításával Király Pál egyéni 
vállalkozót bízza meg, amelyre a költség-
vetési tartalék terhére biztosít fedezetet. 
Egyben felkérte a Polgármestert a szerző-
dés megkötésére és a projekt lebonyolítá-
sára.
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FORGALOMTECHNIKAI DÖNTÉSEK
Budajenő Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete közútkezelői hatáskörben 
- lakossági bejelentések alapján, a faluban 
megnövekedett forgalom és a gyorshajtók 
miatt - a következő döntéseket hozta:
• a Petőfi Sándor és Pátyi utcában te-

relő szigeteket alakít ki előbbiben 3, 
utóbbiban 2 virágláda kihelyezésével, 
amelyeket felfestéssel és fényvissza-
verős terelő táblákkal kell ellátni,

• a 30 km/h övezet sebességkorlátozó 
útburkolati felfestéssel látja el a Fő, 
Petőfi, Pátyi, Kápolna utcák és a Sző-
lőhegyi út mindkét végét (összesen 
10 db),

• 3,5 t súlykorlátozó és zsákutca táblát 
helyez ki a Pince köz Fő utca felöli vé-
gén,

• vigyázz gyerekek táblát helyez ki a 
Szőlőhegyi úton.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
forgalomtechnikai útburkolati jelek felfes-
tésével az ERGOL Kft-t (ügyvezető Tósoki 
Zoltán, 2120 Dunakeszi, Barátság út 11.) 
bízza meg.

HAGYOMÁNYŐRZŐK HÁZA VILÁGÍTÁSÁ-
NAK ÁTALAKÍTÁSA
A Hagyományőrzők Házát immár negye-
dik éve használjuk a teljes felújítása óta. A 
világítás elemek korszerűsítése az akkori 
költségvetésbe nem fért bele, és az azóta 
eltelt időben előjöttek olyan problémák a 
használat során, amelyeket most tudunk 
javítani. Budajenő Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Hagyományőrzők Háza világításá-
nak átalakítására Váradi Bálint egyéni vál-
lalkozót bízza meg.

DÖNTÉS A MAGYAR FALU PROGRAMON 
VALÓ INDULÁSRÓL, FELHATALMAZÁS A 
PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁRA
Magyarország Kormánya a magyar vidék 
fejlesztése és fejlődése érdekében 2018-
ban meghirdette a Magyar Falu Progra-
mot, amelynek keretében, az idei évben 
évben sorra jelennek meg a pályázati 
alprogramok. A korábban meghirdetett 
„orvosi rendelő” alprogramhoz benyújtott 
pályázatunk támogatásban részesült. A 
projekt teljes körű lebonyolítására a pol-
gármester felhatalmazását a képviselő-
testület jóváhagyta.

Továbbá döntött a Képviselő-testület a 
Magyar Falu Program keretében további 
pályázatok benyújtásáról az alábbi alprog-
ramokban:
• Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására
• Óvoda udvar
• Önkormányzati tulajdonú utak felújí-

tása
• Polgármesteri hivatal felújítása
• Temető fejlesztése

DÖNTÉS MINISZTERELNÖKSÉGI TÁ-
MOGATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL ÉS 
ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁRÓL
Budajenő Község Önkormányzata vissza 
nem térítendő támogatásban részesült a 
következők szerint:
5 500 000,-Ft összegben a német nem-
zetiségi gyerekek számára nyelvük, kul-
túrájuk, hagyományaik megismerését és 
megőrzését biztosító Budajenői Általános 
Iskola sportudvarának és vizesblokkjának 
felújítására A német nemzetiségi gyerekek 
számára nyelvük, kultúrájuk, hagyománya-
ik megismerését és megőrzését biztosító 
Budajenői Általános Iskola sportudvarának 
és vizesblokkjának felújítására.
900 000,-Ft összegben a budajenői német 
nemzetiségű lakosság építészeti örökségét 
képező kőkereszt felújítására és új környe-
zetének kialakítására. A Képviselő-testület 
a támogatási összeg mellé 900 000,-Ft-ot 
biztosított a munkákra a költségvetés tar-
talékkerete terhére.
2 400 000,-Ft összegben a német nem-
zetiségi közösség hitélete szempontjából 
jelentős budajenői kálvária kiegészítése új 
stáció megépítésével.
A Képviselő-testület a fejlesztésekkel 
egyetért, egyben felhatalmazta a Polgár-
mestert a projekt teljes körű lebonyolítá-
sára.

HITELKÉRELEM JÓVÁHAGYÁSA

Az OTP Bank Nyrt-vel folytatott egyez-
tetések során, a fejlesztési hitelfelvétellel 
kapcsolatos szerződés véglegesítésekor a 
bank a hitel és járulékai visszafizetésének 
biztosítékául nem fogadta el a júliusban 
hozott döntésünkben az ingatlanfedeze-
tet. Ezért a képviselő-testület a határozat 
újbóli módosításáról döntött, amelyben 
az önkormányzat költségvetési bevételeit, 
ezen belül elsősorban a saját bevételeket 
ajánlotta fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre, figyelembe véve a min-
denkor hatályos államháztartási jogszabá-
lyokat.

KEDVES SZÜLŐK!

Tanulóink számára minden lehetőség 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy tanulási 
kötelezettségüknek eleget tehessenek. Az 
iskolában elkötelezetten irányítjuk őket 
az önállósodásra, a rendelkezésre álló idő 
hasznos eltöltésére. 

Gyermekeink számára nem az az ide-
ális környezet, ha minden problémától 
megkíméljük őket. Bár az adott pillanat-
ban nehéz elfogadni, de a gyermekeknek 
szükségük van az apróbb akadályokra 
és csalódásokra melyekkel életük során 
találkoznak. Felnőtt korukra meg kell ta-
nulniuk megbirkózni a problémákkal és 
frusztrációkkal. Azok a gyermekek, akik 
megtanulták leküzdeni a problémákat, 
szilárdabban állnak és többre képesek, 
mint azok, akik sosem szembesültek ne-
hézségekkel. Nem az a feladatunk, hogy 
a gyermekek életéből minden kihívást 
eltávolítsunk, hanem az, hogy megbíz-
ható szövetségesként mellettük álljunk, 
biztassuk őket a nehézségek idején, köz-
belépjünk, amikor a fenyegetés túl nagy, 
elérhetőek legyünk, amikor válságban 
vannak. Legyünk hitelesek, megbízható-
ak, becsületesek, őszinték. 

Segítsük a gyerekeket a szabályok 
betartásárban, hiszen ez adja a biztonsá-
gukat!

Az iskola nyitvatartási rendje: 
7.00-tól 17.00-ig

Változás: A reggeli zsúfoltság elkerü-
lése végett kérjük, hogy szeptember 15. 
után az épületbe már csak a tanulók jöj-
jenek be. 17.00 óra után az iskola zárva 
tart. Az iskola területén 17. 00 óra után a 
tartózkodás tilos!

Az új tanévre eredményes munkát kí-
vánok iskolai közösségünknek. 

BEFEJEZÉSÜL: 

„A jó nem más, mint a dolgok ősi és 
természetes rendje. Egyszerűen csak az 
egyenes út. Jutalma önmagában van. 
Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, 
amiket nem vásárolhatnál meg Dárius 
kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg 
semmiféle hatalom.” Wass Albert

Rainer Ferencné, intézményvezető

Tájékoztató 
A HELYI

 ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK 

ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS 

VÁLASZTÁSÁRÓL

TISZTELT 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Magyarország Köztársasági Elnöke 
2019. október 13-ára (vasárnapra) 
tűzte ki a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek általános 
választását.

VÁLASZTÓJOG

Magyarország Alaptörvénye alapján 
minden, Magyarország területén lakó-
hellyel rendelkező nagykorú magyar és 
európai uniós állampolgárt megillet az 
a jog, hogy a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásán 
választó legyen (ez az úgynevezett aktív 
választójog). Részt vehetnek a választás-
ban a magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, menekültként, bevándoroltként 
vagy letelepedettként elismert nagykorú 
személyek is. A passzív választójog (azaz 
a választhatóság joga) a magyar állam-
polgárokat és a magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező európai uniós állampol-
gárokat illeti meg. Nincs választójoga 
annak, akit a bíróság a választójogból 
kizárt bűncselekmény elkövetése vagy 
belátási képességének korlátozottsága 
miatt, illetve aki kiskorú.

KIKET ÉS HOGYAN  
VÁLASZTUNK?

2019. október 13-án a helyi önkormány-
zati képviselőket, a polgármestert és a me-
gyei közgyűlés tagjait választjuk meg!

A települési önkormányzati képviselőket 
a település választópolgárai egyéni listás 
választási rendszerben választják meg. Ön 
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi 
a településen megválasztható képviselők 
száma (Budajenőn 6 fő), de szavazata akkor 
is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb 
jelöltre szavaz. (Ha 6-nál többre szavaz, ak-
kor szavazata érvénytelen lesz!) Képviselők 
azok a jelöltek lesznek, akik a megválaszt-
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ható képviselők száma szerint a legtöbb ér-
vényes szavazatot kapták. Szavazategyen-
lőség esetén sorsolással kell megállapítani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért je-
löltek közül melyik szerez mandátumot.

A polgármester választása során csak 
egy jelöltre szavazhat. Az lesz a polgármes-
ter, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. Szavazategyenlőség ese-
tén időközi választást kell tartani.

A megyei önkormányzati képviselőket 
a megyei listán választják. Listát pártok és 
egyéb egyesületek állíthatnak. Érvénye-
sen szavazni egy listára lehet. Az egyes lis-
ták a kapott szavazatok arányában jutnak 
mandátumhoz, de csak abban az esetben, 
amennyiben az összes érvényes szavazat 
5%-át megszerezték (közös lista esetén 
10%, kettőnél több jelölő szervezet által állí-
tott lista esetén 15%).  

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

A választási kampányidőszak 2019. au-
gusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 
óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelíté-
sét szolgáló bejáratától számított 150 méte-
res távolságon belül - közterületen - válasz-
tási kampánytevékenység a szavazás napján 
nem folytatható.

A kampányidőszakban a jelölő szerveze-
tek és a jelöltek engedély és bejelentés nél-
kül készíthetnek plakátot. A plakátokat kér-
jük az óvoda mellett erre a célra kihelyezett 
hirdetőfelületen (osb táblákon) elhelyezni. 
Épület falára, kerítésre, villanyoszlopra stb. 
plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a 
bérlő hozzájárulásával lehet. A plakátot úgy 
kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt 
vagy jelölő szervezet plakátját, és károko-
zás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot 
az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00-ig 
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása 
esetén az eltávolítás költségét viselni.

ÁTJELENTKEZÉSSEL SZAVAZÁS

A választópolgárok főszabályként lakó-
helyükön szavazhatnak, de amennyiben Ön 
a lakóhely mellett 2019. június 26-ig tartóz-
kodási helyet is létesített, és tartózkodási 
helyének érvényessége legalább a szavazás 
napjáig tart, úgy átjelentkezéssel a bejelen-
tett tartózkodási helyén szavazhat.

Az átjelentkezés iránti kérelmet október 
9-én 16 óráig lehet benyújtani. Az átjelent-
kezés visszavonása iránti kérelmet október 
9-én 16 óráig lehet benyújtani levélben vagy 
ügyfélkapus azonosítás nélkül a honlapon, 
október 11-én 16 óráig pedig személyesen 
vagy a honlapon ügyfélkapus azonosítással. 

Abban az esetben, ha a szavazás napján 
külföldön, vagy Magyarországon, de nem 
bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, 
választójogát nem tudja gyakorolni. A helyi 

önkormányzati választásokon nincs lehető-
ség a külképviseleten történő szavazásra.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de egészségi álla-
pota vagy fogyatékossága, illetve fogva tar-
tása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyi-
ségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgó-
urnát kérhet. Egyéb indokok (például mun-
kavégzési kötelezettség teljesítése) alapján 
nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A 
mozgóurnát a választópolgár kérheti a lak-
címére, átjelentkezés esetén a tartózkodási 
helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási 
helye szerinti szavazókör területén található 
egyéb címre. 

A mozgóurna iránti kérelem:
- a valasztas.hu honlapon ügyfélkapus 

azonosítás nélkül október 9-én 16.00 
óráig, ügyfélkapus azonosítással októ-
ber 13-án 12.00 óráig nyújtható be,

- személyesen október 11-én 16.00 óráig 
nyújtható be,

- postán vagy írásbeli meghatalmazással 
nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, 
hozzátartozó vagy egyéb személy) ok-
tóber 9-én 16.00 óráig kell megérkez-
nie,

- írásbeli meghatalmazással rendelke-
ző MEGHATALMAZOTT útján történő 
igénylés október 13-án, 12.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz nyújt-
ható be,

- írásbeli meghatalmazással nem rendel-
kező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátarto-
zó vagy egyéb személy) október 13-án, 
12.00 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújtható be.

A SZAVAZÁS
A szavazás 2019. október 13-án 

 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A szavazás helye: Budajenői Általános 

Iskola (2093 Budajenő, Fő utca 3.) 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. A sza-
vazóköri névjegyzékbe – annak kinyomtatá-
sát és hitelesítését követően – választópol-
gárt nem lehet felvenni. 

A választópolgárt a szavazást megelőző-
en az SZSZB-nek azonosítania kell. A válasz-
tópolgár igazolja személyazonosságát, vala-
mint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Személyazonosság igazolására alkalmas 
dokumentumok: 
•	 magyar hatóság által kiállított személy-

azonosító igazolvány 
•	 magyar hatóság által kiállított régi tí-

pusú, könyvecske formájú személyazo-
nosító igazolvány (a kemény borítójú, 
népköztársasági címerrel és a puha bo-
rítójú, köztársasági címerrel ellátott) 

•	 magyar hatóság által külföldi állampol-

gárok számára kiállított személyazono-
sító igazolvány 

•	 magyar hatóság által kiállított ideigle-
nes személyi igazolvány 

•	 más uniós tagállam által kiállított sze-
mélyi igazolvány (nem magyar áp. vá-
lasztópolgár esetén) 

•	 magyar hatóság által kiállított vezetői 
engedély 

•	 magyar hatóság által kiállított útlevél 
•	 magyar hatóság által kiállított ideigle-

nes útlevél 
•	 más uniós tagállam által kiállított útlevél 

(nem magyar állampolgárságú válasz-
tópolgár esetén) 

Az egyes okmányok igénylése során a ké-
relem benyújtásakor kapott átvételi elismer-
vény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a 
személyazonosítás igazolására! 

Lakcím igazolására alkalmas dokumentu-
mok: 
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(lakcímkártya) 
• lakcím bejelentésről szóló átvételi elis-

mervény 
• régi, könyvecske alakú személyazonosí-

tó igazolvány, amennyiben tartalmazza 
a lakcímet 

• Személyi azonosító igazolására alkal-
mas dokumentumok: 

• személyi azonosítót igazoló hatósági 
igazolvány (a lakcímkártya hátoldala) 

• hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a 
személyi azonosító jelről 

• Az SZSZB visszautasítja és a visszauta-
sítottak névjegyzékére felveszi azt a vá-
lasztópolgárt, aki: 

• nem tudja személyazonosságát és lakcí-
mét vagy személyi azonosítóját igazolni 

• nem szerepel a kinyomtatott névjegy-
zéken 

• már szavazott 
• megtagadja a szavazólap átvételének a 

névjegyzéken aláírásával történő igazo-
lását. 

Szavazni csak személyesen lehet. Az azo-
nosítást követően a választópolgár megkap-
ja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, 
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell 
igazolnia. A szavazás titkossága érdekében 
használja a szavazófülkét! 

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a 
lista neve alatti, feletti, vagy melletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet 
(+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba he-
lyezve az urnába kell dobni. 

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és 
ezt még a szavazólap urnába dobása előtt 
jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott 
szavazólapot egy alkalommal kicseréli. 

Amennyiben az önkormányzati válasz-
tással kapcsolatban bármilyen kérdése len-
ne, forduljon bizalommal a Helyi Választá-
si Irodánkhoz, vagy látogasson el a www.
valasztas.hu internetes oldalra. Kérjük, éljen 
választójogával!

Helyi Választási Iroda

BORKA 
TESTVÉREK 
KONCERTJE

Borka Eszter és Borka Ráhel adott em-
lékezetes ünnepi koncertet augusztus 

20-án a Szent Mihály templomban Budai 
István polgármester és az önkormányzat 
támogatásával. Hanna a svájci Nyonban 
egy mesterkurzuson képezte a jövő hárfás 
generációját, így őt ezúttal a festményei 
képviselték.A műsorban szóló cselló művet 
Ráhel is (Bach: IV. Csellószvit), Eszter is (Brit-
ten: II. Csellószvit) játszott, de hallhattuk a 
két csellót együtt is Barrière X., két csel-
lóra írt szonátájában. Rameau Hippolyte 
és Aricie című operájából Aricie áriájában 
(„Temple sacré”) és Massenet Elégiájában 
Eszter megmutatta sokoldalú tehetségét, 
mivel ezekben a művekben énekét saját 
maga kísérte csellóval. 

A program bő 400 év zeneirodalmába 
engedett betekintést. A XX. századot egy 
itthon ritkán játszott Ligeti mű, a „Ballada 
és tánc két hegedűre” is képviselte, aminek 
további érdekessége volt, hogy két csellón, 
de a szerző által megírt hangmagasság-
ban szólalt meg.A tavalyi programjukkal 
Eszter, Hanna és Ráhel eredményesen pá-
lyáztak egy kamarakoncert bemutatására 
Nyonban (Svájc), melyet ez év januárjában 
tartottak meg nagy közönségsikerrel. A trió 
az októberben megrendezésre kerülő Első 
Zürichi Hárfafesztiválra kapott felkérést. 
A külföldi fesztiválokon való szereplés és 
koncert meghívások mellett a Borka test-
vérek nagyon fontosnak tartják a már ha-
gyománnyá vált augusztus 20-ai koncert-
jüket. Örülünk, hogy továbbra is hallhatjuk 
őket ezen az ünnepi nyárestén és sok sikert 
kívánunk nekik!

Kovács Tünde

SZÉPKORÚ 
KÖSZÖNTÉSE

Községünk lakóját, Baricz András cipészmestert köszönthettük 90. születésnapja 
alkalmából augusztus havában. A jókívánságok mellett Budai István polgármester 

átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját, valamint Budajenő Község 
Önkormányzatának jelképes ajándékát és kedves feleségének virágcsokrot. Az ünne-
pi köszöntést Gábor atya is megtisztelte jelenlétével. Ezúton is sok boldogságot és 
nagyon jó egészséget kívánunk családja körében!

Mohai Mónika



A tervezőtől a kétkezi építőkig és azokra 
is, akik látják a további emeleteket is. Be-
lőlük, mindannyiunkból épül e ház, erre 
mindig figyelemmel kell lennünk, hiszen 
egymás nélkül semmire sem megyünk. Ez 
augusztus 20. legfőbb üzenete. Polgármes-
ter úr gondolatai után Szabó István elnök 
úr mondta el ünnepi beszédét, melyben 
kitért arra, hogy fontos megvetni a lá-
bunkat mikor minden mozog, elhatározni 
valami egészen újat és megvalósítani azt 
nemzeti összefogással. Összefogni minden 
erőt és energiát és lépésről-lépésre halad-
ni előre együtt. Ez a magyarok öröksége! 
Ezt követően Budai István polgármester 
a Képviselő-testület által adományozott 
„Budajenőért Emlékérmet” adott át Borbás 
Gézáné részére a háza előtt lévő közterület 
kiemelkedő rendben tartásáért. A kitünte-
tés átadása után Gábor atya és Boros Péter 
lelkész közösen megszentelték az Ormós 
Gabriella által biztosított, a Szent István Ba-
zilika részére készített készletből egy 5kg-
os új kenyeret, majd Budai István polgár-
mester és Szabó István elnök keresztény 
szokás szerint megszegték és a jelenlévő-
ket megkínálták. Ezt követően a jelenlévők 
egy-egy cipót is kaptak. A kenyérszentelést 
követően Elekes Gyula a Székelyudvarhe-
lyi Művelődési Intézet Igazgatója, tűzzo-
mánc művész, a korona udvar megalkotója 
mondta el gondolatait. Beszédében kitért 
arra, hogy augusztus 20. a magyarság 
egyik legfontosabb ünnepe. Hangsúlyozta, 
hogy ébren kell tartani magunkban, hogy 
kik vagyunk, hová tartunk. A korona udvar 
megalkotásának előzményeként elmond-
ta, hogy gyerekeknek készítettek papírból 
koronát, melyet kiszínezhettek. Munkája 
kapcsán gyerekekkel foglalkozik, de sze-
retett volna a felnőtteknek is egy mara-
dandó koronát készíteni, így jött az ötlet a 
korona udvar megalkotásáról. Véleménye 
szerint, aki belép ebbe a korona udvarba 
és felnéz a keresztre, az egy szentélyben 
érezheti magát. Azt kívánta, ez a szentély 
tartson össze mindenkit. A korona udvar 
bemutatása után a budajenői Hagyomány-
őrző Dalkör műsorát hallgathattuk meg, 
majd közösen elénekeltük a székely him-
nuszt. Immár hagyományosnak mondható 
a Borka nővérek fellépése augusztus 20-án 
a Szent Mihály templomban. Mint mindig, 
most is nagy sikert arattak. A nemzeti ün-
nepi rendezvény étel-ital ellátásáról Bartos 
Gyárfás gondoskodott. Az ünnepség záró 
része az esti tűzijáték volt, melyre sokan 
voltak kíváncsiak. Köszönet mindazoknak, 
akik a rendezvény szervezéséhez és lebo-
nyolításához munkájukkal hozzájárultak. 

Radics Margit

Augusztus 20.
A hagyományokhoz híven az Árpád-ko-

ri Szent Mihály templom előtti téren 
tartottuk meg az augusztus 20-i megem-
lékezést, nemzeti ünnepünket államalapí-
tó Szent István királyunkra emlékezve. Az 
ünnepi megemlékezés keretén belül a Te-
lepülési Értéktár Bizottság szervezésében 
a templom melletti területen felállításra 
került a korona udvar, melyet a látogatók 
megtekinthettek.  A rendezvényen részt 
vett Szabó István Pest Megye Közgyűlésé-
nek elnöke, Kisfaludi Aranka Megyei Érték-
tár Referense, Elekes Gyula, a Székelyud-
varhelyi Művelődési Intézet Igazgatója, a 
Korona udvar alkotója. Az ünnepség Gábor 
atya által celebrált szentmisével kezdődött. 
A szentmise után közösen elénekeltük a 
himnuszt. Ezt követően Budai István pol-
gármester üdvözölte a jelenlévőket, majd 
megtartotta köszöntő beszédét, melyben 
kiemelte, hogy a magyar nép otthonra ta-
lált Európában. Kihangsúlyozta, hogy a ma-
gyar nemzet polgárai munkájukkal, kudar-
caikkal és sikereikkel egyaránt segítették 
nemzetté válásunkat. Beszédében Szent II. 
János Pál Pápától idézett: „Ti Európa köze-
pén éltek, különböző népekből és nemze-
tekből körülvéve, csak akkor lesz boldog 
és biztonságos hazátok, ha nagylelkűen 
közös Európai Ház építésén fáradoztok, a 
nyitottság, a szolidaritás és az együttmű-
ködés szellemében.” Kifejtette, hogy ha 
azt szeretnénk, hogy álljon a ház, ponto-
san kell építkeznünk, jól kell csinálnunk a 
dolgainkat. Figyelnünk kell az egész ház-
ra, de figyelnünk kell egymásra is, hiszen 
e ház építéséhez mindenkire szükség van. 
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Tiritarka 
tábor 

augusztusban

Augusztusban még egy hetet volt sze-
rencsénk együtt tölteni a gyerekekkel 

a 2. táborunkban.
Ez alkalommal is sokat kirándul-

tunk. Kisvasutaztunk; a Margit-szigeten 
bringóhintóztunk, kézműveskedtünk, ne-
mezeltünk Hegyaljai Tündével, Pátyra át-
gyalogoltunk fagyizni, moziztunk, játszó-
házaztunk, és még sorolhatnám a sok jó 
és tartalmas programot. 

Bízunk benne, hogy táborunk hagyo-
mánnyá válik, és reméljük, legközelebb 

még több gyerekkel mókázhatunk együtt, 
és szerzünk új élményeket az egy hét alatt.

Köszönjük Budai István polgármester-

nek az állandó támogatást, a Hagyomány-
őrzők Házának biztosítását.

Orsi és Szilvi néni

DÖK ÉS 
PEDAGÓGUS 

NAPOK 
KÉPEKBEN
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
2019. SZEPTEMBER 2-ÁN, EBBEN AZ ÉVBEN ELŐSZÖR ÉS UTOLJÁRA MEGISMÉTELHETETLEN MÓDON

KEZDETÉT VETTE A 2019/2020-as TANÉV
A tanév kezdésével új és régi barátok, 
közösségek várnak mindenkit, azon-
ban az odafigyelés, az óvatosság, a 
biztonság fontossága a régi marad!

NÉHÁNY JÓTANÁCS, 
HOGY A TANÉV SIKERES, 
ÖRÖMTELI 
ÉS BIZTONSÁGOS LEGYEN:

Az iskolába menet, illetve hazafelé a 
közlekedési szabályokat minden eset-
ben be kell tartani!  Olyan útvonalon 
közlekedj, melyet a szüleiddel már bejár-
tál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, 
kihalt. Minden esetben a jól kivilágított, 
ismert és biztonságos útvonalakat hasz-
náld!

Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz 
stb.) soha ne tartsd szem előtt, jól látha-
tó helyen hiszen  ez szemet szúrhat rossz 
szándékú embereknek.

Ismerd szüleid elérhetőségét, tele-
fonszámát, hiszen ha gond adódik, Őket 
mindig el kell érned. Amennyiben később 
indulsz haza az iskolából vagy programot 
szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, 
hiszen ők időre várnak haza.

Soha ne szállj be idegen autójába, ne 
kísérj el senkit még rövid ideig se csak 
azért, mert például megmutatsz neki egy 
útvonalat.

FONTOS!
Az erőszak soha nem old meg prob-

lémát! Játékból, viccből vagy csak a di-
áktársak előtti „menőzésből” sem szabad 
a másik embert sem tettleg, sem szavak-
kal vagy az interneten keresztül bántani, 
megalázni. Ezeknek súlyos következmé-
nyei is lehetnek. 

Az Interneten nem minden az, aminek 
látszik. Hasznos dolog, de nagyon sok 
veszélyt is rejt. Légy óvatos a közösségi 
oldalak használatával. Soha ne add meg 
a neved, a címed, a személyes adataidat, 
mert ezzel visszaélhetnek, akár zaklathat-
nak.

Fontos tudnotok, hogy az általános is-
kolák többségének van iskolarendőre, aki 
rendszeres kapcsolatot tart az intézmény 
vezetőségével, a diákokkal. Meghívás 
esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvé-
nyeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, 
szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, 
elérhetőségét a programban résztvevő is-
kolákban plakáton teszik közzé. Ha prob-
lémátok, kérdésetek van, bátran fordulja-
tok hozzá! 

Sikeres, biztonságos tanévet kívánunk!

A Budakörnyéki  települések művészeti  

csoportjainak műsorai,

Intim  TornA  ILLEGÁL 
Anna   and  the  Barbies

2019.
szeptember

Budakeszi,
Fő téri
park

13-14.

I I . Budakörnyék i

Sörfesztivál

A NÉMET PARTNERSÉG JEGYÉBEN

KIEMELT TÁMOGATÓNK: EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:

A RENDEZVÉNYRE VALÓ BELÉPÉS DÍJTALAN, A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Szomorer Jungs,  The Old Show,  
Kyrusaurus Rock Band, Dynamite Dudes,

Sörpingpong,  Pathália  Miniszínpad
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jeMeghívó
a Székelyek áttelepülésének 

73. évfordulója alkalmából a Péter Pál Katolikus 
templomban tartandó megemlékezésre

2019. szeptember 28-án (szombaton) 17óra 30 perckor
koszorúzás a templom előtti kopjafánál 

és 18 órakor ünnepi Szentmise

Mindenkit szeretettel várunk.



Meghívó
Szeptember 20. péntek, Magtár

17.30 órai kezdettel a helyi bökögető klub Kézzel-szívvel kézimunka kiállítás  
és MAGTÁR-KÉPTÁR címmel a KÉT KEZEM – festegess velem Hegyaljai Tünde által ve-

zetett alkotókör gyerekmunkáiból készült kiállítás megnyitójára várjuk sok szeretettel az 
érdeklődőket.

18.00 órakor Kovács Nóri: Ami a szívemen című koncertje  
a Magtár előtti színpadon. 

Szeptember 21. szombat
10.00 órától népi kirakodóvásár kézművesek és őstermelők részvételével a pinceso-

ron, ezzel egyidőben a Magtár melletti füves területen népi játszoda, kosaras körhinta 
várja a gyerekeket. 

10.00-16.00 óráig a Magtárnál kézműves foglalkozások sokaságával kedveskedünk az ifjoncok-
nak.  Lesz képeslap készítés akvarell festéssel Hegyaljai Tünde közreműködésével, Király Esz-

ter által a kavicsfestés rejtelmeivel lehet megismerkedni, míg Klenczner Erzsébet és Alexa László népi 
iparművészek segítségével a fafaragás és a csuhéfonás mesterségéből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.

10.30 órától a színpadon a Holló Együttes előadásában látható a Vásárfia című jelmezes, zenés gyermekműsor, 
nem csak gyerekeknek! 

11.00 órától a helyi pincesoron Magyarország számos borvidékéről érkező borászok – köztük: Gál Lajos Pincészete 
(Eger), Geönczeöl Pince (Garammente-Felvidék), Kincsem Kastély Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj), Nagy&Nagy 
Borászat (Badacsony), Nyakas Pince (Etyek-Buda), Polgár Pince (Villány), Pregitzer Birtok (Budajenő, Telki), Reisner 
Pince (Budajenő, Etyek-Buda) –sokszínű választékából kóstolhatnak és vásárolhatnak a látogatók. A borokhoz hideg 
és meleg ételeket, sajtokat, kürtőskalácsot, palacsintát és lángost is fogyaszthatnak a Borünnepen. 

12.00 órától indul a Szüreti Felvonulás (Kossuth Lajos-Fő-Magtár utcákat érintve) 

13.00 órától a Pincesoron Sándor Gábor és cigányzenekara gondoskodik a szüreti, jó hangulatról.

15.00 órai kezdettel: Köszöntőt mond Budai István polgármester. Díszpolgári 
cím átadása Günther Kubin részére. Helyi hagyományőrző és vendég együt-
tesek műsora látható a Magtár mellett felállított színpadon. Vendégünk 
lesz a Gaildorfi Schlossgarde tánccsoport, a Tücsök Citerazenekar 
Perbálról, valamint a YOUNITY Dance Company hip-hop csoport.

17.00 órától a színpadon a SHADOW HUNGARY BAND zenekar

20.00 órai kezdettel a SOULWAVE együttes élő koncertje 
következik, majd a Vento Lento party zenekarral éjfélig tartó 
utcabállal zárul a rendezvény.

További részletek: www.budajeno.hu 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


