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Ma 15 éve, hogy a jelenlegi formában az Árpád-kori 
Öreg-templom környezetében méltóan megemlé-

kezünk első szent királyunkra az államalapító Szent István 
királyra és a magyar államiságra. Ez alkalmat teremt arra, 
hogy felelevenítsük a szent királyhoz fűződő hagyományo-
kat. István király gondolataiban olyan egyetemes politikai 
üzeneteket találhatunk, amelyek minden korszak magyar 
emberéhez szólnak. Ezer esztendő földünk történetében 
annyi, mint a tegnapi nap, amely már elmúlt. Valóban ha 
a történelemkönyveket lapozzuk, megeshet, hogy törté-
nelmünk elfér pár száz oldalon. Ha viszont egyes emberi 
életét, életünket vesszük alapul, ezer esztendő szinte fel-
mérhetetlenül nagy idő. Ez az időfolyam egy olyan út, mely 
sok-sok nemzedék életéből, sikereiből és kudarcaiból, ve-
reségeiből és diadalaiból, újrakezdéseiből épült meg. Ezen 
az úton a magyarság Szent István – erős és független eu-
rópai állam megteremtéséről szőtt – tervét követve indult 
el. Őseink több évszázados vándorlásuk során otthont sze-

rettek volna találni, s ha most körül tekintünk, láthatjuk_ 
sikerült nekik! Pedig ezer évvel ezelőtt úgy tűnhetett, Szent 
István lehetetlen feladatra vállalkozik. Az akkor már meg-
szilárdult hatalommal rendelkező európai uralkodóházak is 
kétkedve szemlélhették, ahogy a nomád harcos, keleti nép 
régi életét maga mögött hagyja, és új életre rendezkedik be 
itt, a Kárpát-medencében. A történelem azonban Szent Ist-
vánt igazolja: népek jöttek-mentek, világhódító birodalmak 
tűntek el süllyesztőjében, a magyar nép azonban otthonra 
talált Európa közepén.  Az évszázadok során sosem – még 
a legreménytelenebb helyzetekben sem – vesztettük el a 
hitet, hogy a Gondviselés ezt a helyet rendelte otthonunk-
nak.  Ezer esztendő alatt, számtalan nemzedék bábáskodá-
sa mellett, nemzet született. 

Szent II. János Pál pápa első látogatásakor ezt mondta:
„Ti Európa közepén éltek, különböző népektől és 

nemzetektől körülvéve. Csak akkor lesz boldog és biz-
tonságos a hazátok, ha nagylelkűen a közös »európai 
ház« építésén fáradoztak, a nyitottság, a szolidaritás 
és az együttműködés szellemében.”

Ezek a gondolatok találkoznak Szent István király aka-
ratával, aki azt a fundamentumot adta meg, amire azóta 
is építkezünk. A Szent Király beillesztette Magyarországot 
az európai nemzetek közösségébe, amikor elfogadta a 
földrész közös társadalmi formáit és keresztény hagyo-
mányait. Nálunk otthonra talált mindenki, aki hazánkat 
hazájának választotta. Így történt, hogy az ősi Magyaror-
szág hamarosan olyan nemzetté vált, mely befogadta a 
szent korona alá tartozó nemzetiségeket is.”

A hétköznapok egyre jobban próbára teszik tűrőké-
pességünket. Ragaszkodásunk Európához Szent kirá-
lyunk akaratából is elfogadott számunkra. Ma azokat 
az időket éljük, amikor Európa átalakulóban van. A vi-
lágméretű pandémia másfél éve szedi áldozatait, ami 
komoly nyomást gyakorol országokra, kormányokra és 
mindannyiunkra. Mi Magyarok ebben az erőt próbáló 
időben is törekszünk a múltunk tapasztalataira építve 
méltóképpen helyt állni. Védjük a nyugati világban terjedő 
gender ideológia kritikus fékezésével a Szent királyunktól 
ránk maradt keresztény értékeket, igazodva a folyama-
tosan változó és fejlődő világunkhoz. Fontos számunkra 
gyermekeink korukhoz igazodó nevelése és benne nem-
zetünk évezredes történeti értékeinek a megismertetése. 

A U G U S Z T U S  2 0 . 

Polgármester ünnepi beszéde

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 pandémiának még korán sincs vége. Magyarország 
példásan helyt állt a védőoltások felvételében. Ennek el-
lenére láthatjuk Európa csak fokozatosan tud nyitni. Leg-
több országban ma is szigorítások vannak érvényben. Az 
elmúlt évtizedek megszokott körülményei még váratnak 
magukra. Ezt csak a védőoltások minél nagyobb arányú 
felvételével tudjuk mielőbb elérni.

Augusztus 20-át mi magyarok az új kenyér szentelé-
sének a napjaként is ünnepeljük. Ezen a napon sütik ki a 
pékek az új búzából őrölt lisztből az új kenyeret. A ma-
gyar ember számára mindig fontos volt a kenyér, hozzá 
a jó bor, amiből mindkettő jó minőségben terem falunk 
határában is. A ma szentelésre váró cipó és kenyér helyi 
pékség kemencéjében készültek. 

Az évezredes történelmünk igazolja, hogy számunkra 
mindig fontos volt, hogy keresztény Európához tartozunk. 
A keresztény állam megszilárdulása biztosította fennma-
radásunkat a Kárpát-medencében és Európában. Ezért mi, 
ma is a nemzetek keresztény kultúrközösségének meg-
óvásáért harcolunk az európai nemzetek közösségében. 
Ez nemzetünk Szent Istváni öröksége! Mi úgy vagyunk 
és akarunk ez Európai Unió tagjai lenni és maradni, hogy 
megőrizzük függetlenségünket, kultúránkat és nem utol-
só sorban céltudatosan erősítsük gazdaságunkat. Legyünk 
úgy európaiak, hogy maradjunk magyarok Európában. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

BORKA páros 
ünnepi koncertje
 

Hallhatuk:
J. S. Bach (1685-1750):  
4. Suite for Violoncello solo
Leoš Janáček (1854-1928):  
Moravian Folk Poetry in Songs
Láska; 2. Kouzlo; 4. Záře od milého; 16. Stálost;  
17. Komu kytka
Max Reger (1873-1916):  
2. Suite for Violoncello solo Op. 131 Nr. 2

Borka Ráhel 12 éves korától a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia Rendkívüli Tehetségek Képzőjében Mező László pro-
fesszornál tanult csellózni. 15 évesen, 2019. szeptemberé-
ben kezdte meg zeneakadémiai tanulmányait Svájcban, a 
lausanne-i Haute Ecole de Musique Bachelor képzésén a 
párizsi csellóművész, Xavier Phillips osztályában Sionban. 
Mellette magántanuló a Városmajori Gimnázium ének ta-
gozatán. Szólistaként és testvéreivel, Eszterrel (ének, csel-
ló) és Hannával (hárfa) alkotta trióval, valamint az egye-
temen alakított vonósnégyessel is sikeresen szerepel. Az 
elkövetkezendő tanévben célkitűzése az érettségi és a BA 
diploma megszerzése.

Borka Eszter 2019. júniusában a franciaországi 
Rennes-ben, Alain Brunier francia csellóművész osztályá-
ban kapta cselló diplomáját (Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien), 2021. júniusában pedig meg-
szerezte klasszikus ének Mester diplomáját (Master of 
Arts HES-SOen Interprétation musicale avec orientation 
en Concert) a genfi Haute Ecole de Musique-ben. Tagja 
lett a Lausanne-i Opera karának, további szerep meghall-
gatások Genfben és nemzetközi versenyek is szerepelnek 
a tervei között. Ebben a tanévben megkezdi második 
Mester képzését (MA Pédagogie) a genfi HEM-ben, ének 
professzora Marcin Habela bariton énekes.

A koncertet Budajenő Község Önkormányzata támogatta
Szent Mihály templom (Budajenő Árpád-kori temetőkápolnája)

www.budajeno.hu
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Osváth Erzsébet: 

Kánikula 
 

„Rekkenő hőség, kánikula.
Lógó nyelvvel lohol egy kutya.
Virágok szirmát belepte a por,
esőre szomjas fű,fa és bokor.
Levél nem rezzen,szellő nem matat.
A kert kapuján néma csendlakat.”

 
 

A nyári időszakban is fontos, hogy az óvodai életet 
olyan tartalommal töltsük meg, amely bár eltér egy 

kicsit a megszokottól, mégis színes, változatos és élmé-
nyekkel teli legyen.

Sokat tartózkodtunk a szabadban, reggel jó idő esetén 
az udvaron gyülekeztünk, igyekeztünk kihasználni az ud-
varunk adta lehetőségeket, a sok játékot.

A napirend alakításával lehetőséget biztosítottunk 
arra,hogy a gyerekek jól szervezetten tölthessék minden-
napjaikat.

A fák lombjai és az árnyékolók alatt lehetővé tettük a 
kézműveskedést, rajzoltunk, gyurmáztunk, repülőt, papír-
sárkányt hajtogattunk, barátság karkötőt, indián sátrakat 
készítettünk.

A homokozókban homokvárak készültek sárból, a ter-
mészet adta kincsekből, kavicsokból, botokból. Figyelmet 
fordítottunk arra is,hogy a gyerekek bőrét napvédő krém-
mel ápoljuk. Fontosnak tartottuk a melegben a folyadék 
pótlását, folyamatosan ,naponta fogyasztottunk gyümöl-
csöt, zöldséget.

Lehetőséget, eszközöket biztosítottunk a vizes játé-
kokhoz. Különösen nagy élmény volt a gyerekek számá-
ra, hogy a kánikula idején egy-egy napot a hét folyamán 
„vízipisztoly csatával”töltöttünk. Ezek a napok azért nyúj-
tottak maradandó élményt, mert az óvó nénik, dadus né-
nik is aktívan,örömmel vettek részt benne!

Csulakné Királycsik Sarolta

Képek: Ovi 1, Ovi 3, Ovi 6

Kezdődik? 
Kezdődik!
Tamkó Sirató Károly

Szilvaszedés. Szőlőszüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a tudás Kapuja:
kezdődik az iskola!

 

A Budajenői Iskola szokásához híven a 8.oszályosok 
kísérték az óvoda épület elöl az iskolai tanévnyitó-

ra az első osztályosokat. E szép hagyomány évről évre 
megmelengeti szívünket. Megilletődve, az új élményekre 
nyitottan indultak útnak gyermekeink. Kívánunk nyugodt, 
kiegyensúlyozott, mosolygós iskolakezdést, mindenkinek 
egészséges évet.

Óvodánkban szeptember elsején nyitott ajtókkal vár-
tuk a családokat a 2021/2022-es nevelési év első napján. 
Még a nagyobb csoportos gyermekeink is kicsit félénken 
vezették be szüleiket, akik most fedezik fel az új óvodát, 
hiszen a korlátozások miatt az előző évben a családok 
nem jöhettek be az épületbe. Két kiscsoportunkban elkez-
dődött a befogadás, napról napra, hétről hétre érkeznek 
a kicsik, ismerkednek az óvodai élettel. Ez az időszak az 
egymásra hangolódás, a másikhoz való útkeresés ideje a 
szocializálódás folyamatában. Nagyobb csoportjainkban 
a nyári élmények elmesélése, társak változásainak megfi-

gyelése, az ovis szokás és szabályrendszerhez való vissza-
találás történik. Az idő múlásával helyreáll a megszokott 
élet óvodánkban. Kezdődik!

Vén Erika, Maci csoportos óvó néni
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Örömhír
Tájékoztatjuk a Budajenőieket, hogy 2021. augusztus 

16. napjától Blaskó Szilvia tanárnőt dr. Kásler Miklós 
miniszter 5 évre kinevezte a Budajenői Általános Iskola in-
tézményvezetőjének. 

Gratulálunk eddigi eredményes munkájához és sok si-
kert kívánunk a felelősségteljes vezetői beosztásához.

Bízunk a jó együttműködésben és a közös munka si-
kerében.
       

A Tantestület és a Szülők Iskolai Szervezete

Versenyek
HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS 

KÉMIAVERSENY 2021.

A Hevesy György Országos Kémiaverseny iskolai fordu-
lóban elért eredménye alapján ebben a tanévben há-

rom 7. osztályos tanulónk jutott a megyei fordulóba, ame-
lyet május 27-én tartottunk, idén a járványra tekintettel, a 
Budajenői Általános Iskolában. Diákjaink sikeresen szere-
peltek: Vágó Balázs 7. helyezést ért el, Skapér Zsigmond a 
9. lett, és Dobay Botond a 12. helyen végzett a 30 fős me-
zőnyben. Ezzel az elmúlt tíz év legjobb eredményét érték el.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak, 
Gulácsiné Kozma Sarolta tanárnőnek.

Kirándulások
GYÖNGYÖSÖN JÁRTUNK

Június 2-án a 6.a osztály, Gulácsiné Kozma Sarolta és 
Osztie Tamásné tanárnők vezetésével, Gyöngyösre 

utazott, ahol első programként a Mátra Múzeumot lá-
togattuk meg. A legtöbben az őserdőt bemutató rész-
ben töltöttek sok időt, mert itt érdekes élő állatokkal is 
találkozhattunk. A kastély épületében kiállított hatalmas 
mamut csontváz is mindenkinek emlékezetes marad, de 
a legjobban az „digitális terepasztal” tetszett nekünk. A 
domborzati formákat számítógéppel vezérelt megvilágí-
tással emelték ki, amelynek színe aszerint változott, hogy 
a kezünkkel éppen milyen magasra tornyoztuk fel a ho-
mokot. Bármeddig folytattuk volna a játékot, de indult a 
kisvonat, amellyel Mátrafüredre utaztunk. Rövid sétával 
jutottunk a Kozmáry kilátóba, ahol megpihentünk, majd 
visszagyalogoltunk Gyöngyösre, ahol már várt ránk a 
busz. Jó volt egy kicsit elhagyni a tantermet és az erdei 
környezetben kikapcsolódni.

Szeretettel köszöntöm az Olvasókat 
a 2021-2022-es tanév elején!

Mint minden kezdet, ez az idei tanév is jórészt attól 
függ mennyi mindent tudtunk az előző évben elérni 

a nevelés terén, a tanítás sorá, hány kimüvelt emberfőt és 
mennyi szép élményt tudtunk átadni gyerekeinknek.

Az elmúlt tanév sok nehézsége ellenére is a tanévben 
személyes jelenlétű oktatás folyt. A szigorúan betartott 
járványügyi szabályok hatására alacsony volt az intézmé-
nyünket ért megbetegedés. Köszönöm a tanulóinknak, 
szüleiknek, a tantestületnek és valamennyi nevelést segítő 
kollégámnak az együttműködést és a munkájukat!

Külön köszönöm Budai István Polgármester Úrnak az 
egész éves támogatását! Bár az iskolánkat nem az Ön-
kormányzat tartja fent, Polgármester Úrhoz mindig for-
dulhattam örömeimmel és gondjaimmal. Rendszeresen 
segítséget, anyagi és egyéb elismerést ,támogatást is 
kaptunk.

A nyári szünetben is sok  jó dolog történt. A  Buda-
környéki Egészségnevelés Program  „Lépéssel nyerhetsz” 
pályázatában a Budajenői Általános Iskola első helyezést 
ért el. Diákjaink, szüleik és a kedves Budajenői lakosok is 
csatlakoztak a kihíváshoz, melyben több , mint 20 ezer 
kilométert gyűjtöttünk. A főnyeremény természetesen az 
egészségesebb élet, és az, hogy sokaknál a program után 
is rendszeressé vált a gyaloglás és a futás. Mindemellett 
a SZISZ 200.000 forintnyi Decathlon utalványt is kapott, 
melyet játékokra, sporteszközök vásárlására fordít majd.   
”Iskola 5” fotó

A nyár folyamán megszépültek tantermeink, 
folyósóink és az iskolatitkári iroda is. Mindenhol frissen 
festett terek és nagyrészt felújított ajtók várják a diákokat. 
Az iskolaudvar játékai is újra lettek festve. Köszönöm Né-
meth László intézményvezető-helyettes úrnak a munkák 
megszervezését és felügyeletét  a nyári szünet ideje alatt 
is. Köszönöm a takarítók és a gondnokunk munkáját is.

Személyi változások az iskolában: 2021.08.16-tól Intéz-
ményvezetői kinevezésem után első számú intézményve-
zető-helyettes lett: Bogáti Beatrix tanárnő.

Büszkén mondhatom, hogy a Budajenői Iskola tan-
testülete állandó és az összes tantárgyat szakos kolléga 

tanítja. De persze nálunk is vannak változások: édes-
anyák lesznek a kolléganők vagy nyugdíjba vonuló kol-
légák miatt.

A nyári időszak végén már tantestületi értekezleten 
mutattam be új kollégáinkat.

Szabados-Csiszár Katalin iskolatitkárt, Hudák Istvánné 
Ági nénit biológia-földrajz szakos tanárt, Fekete Tímea ta-
nítónőt és napközis nevelőt. 

Kívánok az elkövetkező tanévre: jó egészséget, kitar-
tást, eredményes munkát!

Blaskó Szilvia – intézményvezető 
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Tóth Enikő Enci: 

Tanévnyitó 
mindenkinek

„Indul az élet, nyitnak a termek, 
sok kicsi álom vár ma terád, 
hangulatával majd felemelnek, 
udvaron ünnep, lásd a csodát!”

Mintha csak tegnap lett volna, amikor lezártunk ismét 
egy rendhagyó évet. Sok tervvel, reménnyel indul a 

2021/22-es tanév. Számtalan program várható idén is a 
Budajenői Általános Iskolában. Indul helyi logika verseny, 
megmérettetés matematikából, szépírásból, rajzból, né-
met nyelvből. Ezeken kívül országos csapat- és levelezős 
versenyekre lehet majd jelentkezni magyar nyelvből, ma-
tematikából és természettudományokból. 

Lesz énekkar, Tudósklub, sakk- és dráma szakkör is.
Lesznek tanulmányi kirándulások, színházlátogatások, 

erdei iskolák, egyéb osztályprogramok. 
A termek, folyosók már feldíszítve várják a diákokat, 

hogy szeptember 1-jén- a tanévnyitó ünnepség, s az első-
sök polgárrá fogadása után- az örömmel végzett tanulás, 
valamint a sok élmény színterei lehessenek.

Mayer Zsuzsanna

JÓTÉKONYSÁGI  ÉVINDÍTÓ
HÁZIBULI  SZÜLŐKNEK

2021 .  SZEPTEMBER 1 1 .
19 :00

Budajenő ,  Hagyományő rzők Háza

Jegyek e lővéte lben
szeptember  6- tó l  kaphatók

az  I sko lában és  a
Te lk i  Lom-Bazárban .

 
További  in formác iók

az  esemény FB o lda lán
és  az  I sko la  hon lap ján .

 
Az  est  fővédnőke :

Budai  I s tván
polgármester

 
A rendezvény a  je len leg

hatá lyban lévő  járványügy i
szabályoknak megfe le lően

k izáró lag védet tség i  
igazo lvánnyal  lá togatható !

Sárkányhajózás 
a Velencei-tavon

A 6. a osztály és osztályfőnökük, Gulácsiné Kozma Sa-
rolta régi álma vált valóra, amikor június 8-án lehe-

tőségük nyílt, hogy evezésben mérjék össze erejüket a 
6.bésekkel. Kóródi Kristóf tanár úr szívesen csatlakozott 
osztályával, így együtt vonatoztak el Agárdra, hogy együtt 
vízre szálljanak. Kánikula volt, ezért senki sem ijedt meg, 
ha egyszer-egyszer a víz rá fröccsent az előtte ülő eve-
zőlapátjáról, a cél az volt, hogy a hajó minél gyorsabban 
haladjon. Ehhez viszont ugyanabban az ütemben kellett 
evezni mindenkinek. Az osztályok közötti verseny először 
döntetlennel, majd végül a 6. b osztály győzelmével vég-
ződött. A vesztesek néhány centiméterrel maradtak le, 
ezért kicsit szomorúak voltak, de a jégkrémezés után már 
ők is vidámabban indultak a Gárdonyi Géza Emlékházhoz. 
Itt sok érdekességet tudtak meg a híres író életéről, és 
az egri vár makettjét is tanulmányozhatták, amelyet lel-
kes helyi fiatalok készítettek. Jövőre talán egy visszavágót 
terveznek.
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Ha elmúltál Hat éves, és szereted a néptáncot, 
akkor gyere közénk a székely társulatba!

párosan vagy egyénileg is jelentkezHetsz.
Fiatal oktatóink vannak, 

akik erdélyi és magyar táncokat tanítanak.

próbákat a budajenői Hagyomány őrzők Házában tartjuk 
minden Héten pénteken este 18H-19H-ig a 6-10 éveseknek 

19H-21H-ig a 10 év Felettieknek.

jelentkezni az alábbi elérHető –ségeinken tudsz.
email címünk: szekely.Fono@indamail.Hu

teleFon:06-20-9442-192 vagy 06-26-371-196

megHívó
2021. szeptember 25-én (szombaton) 17 órakor

a székelyek áttelepülésének 75. évfordulója alkalmából 
a 

Péter Pál Katolikus templom előtti kopjafánál tartandó
koszorúzással egybekötött megemlékezésre

és az azt követő
17.30 órakor kezdődő ünnepi Szentmisére

Mindenkit szeretettel várunk.

        HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Székhely: 2092 Budakeszi, Erdő u 83. Tel: 23/451 279 20/426 9046

              
________________________________________________________________________

TAPASZTALAT CSERE-BERE 40-EN TÚL 
Várunk 10 alkalmas zártkörű csoportunkba, ahol biztonságos, megtartó környezetben 2 lelkes, 
szakképzett vezetővel az élet dolgairól beszélgetünk.

Fontos megélni, hogy problémáinkkal nem vagyunk egyedül. 
Életünk során többször kerülünk nehéz helyzetbe, sokszor a nagy öröm mellett súlyos 
megpróbáltatásokat élünk meg. Bármelyik az alábbi témák közül megszólít, vagy lenne más egyéb, 
amiről szívesen beszélgetnél, találkozzunk Budakeszin, a Generációk Házában.

• például, amikor bővül a család, vagy
• hosszú ideje nem hagy aludni a 2 éves.
• nagyon fáj szülőként megélni, ha épp a mi szemünk fényét közösítik ki az oviban.
• észre sem vesszük, amikor hiányzik az „én idő”
• mik a családon belüli szerepek?
• hogyan tovább GYES után?
• egyensúly megteremtése a családban.
• legyek „csak” elég jó
• gyerekeink és a kütyük
• társunkkal kettesben, de ki vigyáz addig a gyerekekre?
• idősödő szülők a családban miközben kamaszaink leválással kísérleteznek.
• milyen az élet válás után?
• milyen egy mozaik család működése?
• kommunikáció családon belül és kívül.

Beszélgetés tabuk nélkül.  A részvétel ingyenes. A csoport ősszel indul, kétheti rendszerességgel.

Helyszín: Budakeszi, Erdő u. 83.

JELENTKEZZ MÉG MA AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

Bodor Gyöngyi
szociálpedagógus, családterepauta jelölt,

+36 20 347 96 17

Vinkovits Vera
kapcsolattartási koordinátor, családkonzulens jelölt

+36 20 347 8953
vinkovits.vera@budakeszihid.hu
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BORÜNNEP 
BUDAJENŐN
Szeptember 17. péntek
NEMZETISÉGI GASZTRONÓMIAI PROGRAMMAL  
és műsorokkal várjuk az érdeklődőket!

16.00 Gasztro kiállítás a Magtárban és kertben

16.30 A vendégeket köszönti Budai István polgármester,  
a Kiállítást megnyitja és köszöntőt mond Soltész Miklós államtitkár úr

17.00 Kövér Hattyúk sváb fúvós zenekar Perbálról

18.00 Polonéz lengyel népi táncegyüttes

19.00 Magyarországi Szerb Színház előadása

Szeptember 18. szombat
9.00 Budakeszi Fúvószenekar  
zenél a Templom téren

10.00 órától  Pincesoron:  
népi kirakodóvásár kézművesek  
és őstermelők részvételével  
Napközben kézműves 
foglalkozásokkal kedveskedünk 
a gyerekeknek. Király Eszter 
közreműködésével nemezelés, Siklósi 
Eszterrel, tűzzománc ékszer készítésre van 
lehetőségük az idelátogatóknak.  
Magtár melletti füves területen: népi játékok, 
kosaras körhinta várja a gyerekeket, valamint az 
ide látogatók részt vehetnek egy Szüreti foglalkoztató 
programon, melynek keretében megismerhetik a must 
készítés fortélyát, és az így elkészült finom italt el is fo-
gyaszthatják.  

10.30 órától a színpadon Fabók Mariann 
 előadásában látható A HÁROMÁGÚ TÖLGYFA 
TÜNDÉRE című népmese, bábokkal.

11.00 órától a helyi pincesoron Magyarország számos 
borvidékéről érkező borászok – köztük: Geönczeöl Pin-
ce (Garammente-Felvidék), Nyakas Pince (Etyek-Buda), 

Pregitzer Birtok (Budajenő, Tel-
ki), Reisner Pince (Budajenő, 

Etyek-Buda), Rábai Katalin 
Borászat (Neszmély), 

Stróbl Borház (Baj), Grál 
Borpince (Gyönk), Bóna 

Winery (Felvidék), 
Gervai János Pincé-
szete (Budajenő)–
sokszínű választé-
kából kóstolhatnak 
és vásárolhatnak a 
látogatók. 

A borokhoz finom sajtokat lehet 
fogyasztani.  Amennyiben valaki 
megéhezik, a pincesoron Bartos 
Gyárfás ételeit fogyaszthatja, 
a magtár előtti területen pedig 
a Traffic burger, kürtőska-
lácsos, lángosos kínálatából 
válaszhatnak.

12.00 órától indul a Szüreti Fel
vonulás (A Kossuth Lajos utcán az 

Öregház étteremtől az Óvoda közig) 

13.00 órától a Pincesoron Sándor 
 Gábor és cigányzenekara gondoskodik 

a jó hangulatról.

15.00 órai kezdettel: Helyi hagyományőrző és vendég 
együttesek műsora látható a Magtár mellett  
felállított színpadon. Vendégünk lesz a Buda
jenői Hagyományőrző Dalkör, a Buda jenő-
Telki Székelytársulat, Perbáli    tücsök 
citerazenekar, fellépnek a Budajenői 
óvodások.

Közben köszöntőt mond  
Budai István polgármester.

17.00 órától a színpadon  
a Tompeti és Barátai zenél  
kicsik és nagyok örömére

18.30 órától fellép a Shadow  
Hungary Band zenekar

20.00 órától Janicsák Veca 
 elektro akusztikus élő koncertje

21.30 órai kezdettel a Life Party Band zene-
karral éjfélig tartó utcabállal zárul a rendezvény

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

Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi

Államtitkársága

Budajenő Község 
Önkormányzata


