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 MINDEN HÓNAP 
2. vasárnapján

 református istentisztelet van 
a Hagyományőrzők

 Házában 16.00 órakor

Tel.: 0630/683-4951
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Budajenő Község Önkormányzata több, mint két 
évtizede dolgozik legnagyobb műemléki épület-

együttesünk felújításán, a benne lévő intézmények 
korszerűsítésén. Ez a munka az iskolának otthont 
adó főépület 2000-ben történt felújításával kezdő-
dött, majd folytatódott a Fő utcai földszintes épületek 
megmentésével, melyben ma a hivatal működik és az 
iskolai menza található. A tornaterem megépítésével 
lehetőség nyílt az elpusztult keleti épületszárny visz-
szaidézésére, ebben az épületrészben vannak ma az 
öltözők. A díszudvar és a sportudvar fejlesztésével, az 

új kéttantermes iskolaépülettel és az új óvodával egy 
olyan oktatási és igazgatási központ jött létre, amely 
méltán kiérdemelte a kapott szakmai díjakat. Egyet-
len kis épület maradt még a műemléki együttesen 
belül, amelynek külső felújításával foglalkozni kell. Ez 
a Kossuth Lajos utcai oldalon álló kis tornácos ház. Az 
épületben korábban a Posta működött és a régebben 
itt lakók emlékezhetnek, hogy néhány évig az önkor-
mányzati hivatal is ide volt bezsúfolva. Most már az 
iskola vehette birtokba az épületet és benne számí-
tástechnikai és természettudományi szaktantermeket 
hozott létre az önkormányzat állami és magánadomá-
nyozói segítségeket igénybe véve.

Az épület felújítása, annak részletgazdag ornamen-
tikáját figyelembe véve, nem egyszerű susztermunka. 
Ezért felajánlottam az önkormányzatnak és az iskolát 
üzemeltető Klebelsberg Központnak az épület tetőszer-
kezetének és homlokzatának, valamint a keleti oldalon 
megmaradt eredeti kerítés felújítási terveinek elkészíté-
sét. Ehhez segítséget kértem a Magyar Művészeti Aka-
démiától, melynek Építőművészeti Tagozata egy éven 
keresztül ösztöndíjjal támogatja felajánlott építészeti 
munkámat. Az MMA-nak benyújtott munkatervem alap-
ján ez idő alatt elvégzem a tetőszerkezet állapotfelméré-

sét és felújítási tervét, melyet az Örökségvédelmi Hiva-
talnál engedélyeztetni fog az önkormányzat. Ezzel akár 
még idén elindulhat a tető felújítása. A továbbiakban pe-
dig teljes felmérési és felújítási tervet készítek az épület 
homlokzataira és az eredeti oldal-kerítésre. A tervnek ré-
sze a levéltári kutatás, valamint a hosszú évtizedek alatt 
többször is átépített ház falkutatása is. Szeretném, ha a 
felújítási tervek mellett az eredeti épületről is minél több 
információt gyűjthetnék össze, hogy a végeredmény a le-
hető legjobban visszaadhassa azt a látványt, amit a skót 
bencések láthattak százötven-kétszáz évvel ezelőtt.

Kuli László alpolgármester, Pro-Architektura díjas építész
az MMA köztestületi tagja és ösztöndíjasa

A kis tornácos épület
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Augusztus 20. Szent István ünnepe
Nemzeti ünnepünk idén is a hagyományos keretek között került 
megrendezésre. Elsőként Harkai Gábor atya miséjét hallgatták 
meg az ünneplők. Budai István polgármester szavai összefogásra, 
türelemre, az elkövetkező válságos időszak elfogadására szólítottak, 
párhuzamot vonva az államalapítás, a keresztény hit meghonosí-
tásának nehézségeivel. Az új kenyér áldását, szentelését, kiscipók 
osztását követően az érdeklődők megtekinthették a budajenői 
óvodások kedves énekes műsorát, akik közül többen első színpadi 
szereplésükön estek túl. Majd a Pesti Zenés Színpad előadása emel-
te az ünnepi fényét. Zárásként, - budajenei hagyományok szerint 
- a nemzetközi szinten elismert és keresett Borka nővérek (Eszter, 
Hanna és Ráhel) komolyzenei koncertje vette kezdetét méltó he-
lyén, a meghitt hangulatú Öregtemplomban.
Ezt követően a közönség átrendeződött baráti társaságokká, élvezve 
a találkozást, az összejövetel, a közös ünnep közösségformáló ere-
jét.

Augusztus 20. 
SZENT ISTVÁN ÜNNEPE

Nemzeti ünnepünk idén is a hagyományos keretek kö-
zött került megrendezésre. Elsőként Harkai Gábor atya 

miséjét hallgatták meg az ünneplők. Budai István polgár-
mester szavai összefogásra, türelemre, az elkövetkező válsá-

gos időszak elfogadására szólítottak, párhuzamot vonva az 
államalapítás, a keresztény hit meghonosításának nehézsé-
geivel. Az új kenyér áldását, szentelését, kiscipók osztását kö-
vetően az érdeklődők megtekinthették a budajenői óvodások 
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kedves énekes műsorát, akik 
közül többen első színpadi 
szereplésükön estek túl. Majd 
a Pesti Zenés Színpad előadá-
sa emelte az ünnepi fényét. 
Zárásként, - budajenei hagyo-
mányok szerint - a nemzetkö-
zi szinten elismert és keresett 
Borka nővérek (Eszter, Hanna 
és Ráhel) komolyzenei kon-
certje vette kezdetét méltó 
helyén, a meghitt hangulatú 
Öregtemplomban.

Ezt követően a közönség 
átrendeződött baráti társasá-
gokká, élvezve a találkozást, 
az összejövetel, a közös ünnep 
közösségformáló erejét.
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Idén is gyorsan utolért minket a szeptember, kez-
dődik az óvoda. Ismét gyermekzsivajtól lesznek 

hangosak a csoportszobák és az udvar, ahol csillogó 
szemekkel mesélik majd a gyerkőcök nyári élménye-
iket.

Sok kisgyerek idén lépi át először óvodánk kü-
szöbét és vannak sokan, akik már rutinos ovisként 
érkeznek. Azonban azokról se feledkezzünk meg, akik 
már csak messziről integethetnek az udvaron játszó 
barátaiknak, mert iskolába mennek.

Reméljük, hogy az a számtalan közös élmény, 
mely ránk vár ebben a nevelési évben, izgalmassá va-
rázsolja majd a mindennapokat. A séták, kirándulá-
sok, ünnepek, dalok, versek, mesék olyan élmények-
kel gazdagítják őket, melyekre sokáig emlékeznek 
majd. 

Az biztos, hogy mi mindent meg fogunk tenni 
annak érdekében, hogy segítsük egy olyan közösség 
kialakulását, ahová egyaránt örömmel jön gyermek 
és szülő. 

Sok szeretettel köszöntünk benneteket a Budaje-
női Óvodában!

Szűcs Mária: 

Oviba csalogató

Óvodásnak lenni csoda,
kora reggel megyünk oda.
Álmélkodhatsz, mennyi gyerek,
ismeri a titkos jelet!
Kicsi asztal, ágy és párna,
minden törpe s manó álma.
Zegzugok és rönkből várak,
TÉGED s minden kicsit várnak.
Gyere közénk: Óvodásnak!
 

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

eltér a megszokottól, mégis színes, változatos, és élmények-
kel teli legyen. Sokat tartózkodtunk a szabadban, reggel jó 
idő esetén már az udvaron gyülekeztünk, a gyermekek nagy 
örömére a teraszokon reggeliztünk. 

A nyár folyamán igyekeztünk kihasználni az udvarunk 
adta lehetőségeket, a sok kerti és vizes játékot. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából futóbiciklikkel, kerti 
asztalokkal gazdagodott udvarunk, szülői segítséggel naper-
nyőket kaptunk. Hálás köszönet érte.

Itt a meleg, itt a nyár! 
Mezítláb jár a madár…
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Indulásra 
készen állunk

Ma délután megérkeztek a tankönyvek is. Köszönöm 
a rendelést, szervezést, átvételt, pakolást Rainer Fe-

renc rendszergazdának és Németh László intézményveze-
tő- helyettesnek. Már mindennel előkészültünk a jövő heti 
tantestületi értekezletekre: megbeszélésre és elfogadásra 
kész a 2022-2023-as tanév munkaterve, a tantárgyfelosz-
tás alapján készült órarend és egyéb szakmai anyagok. 
Hálásan köszönöm a sok munkát: Bogáti Beatrix intézmény-
vezető- helyettes asszonynak.

Blaskó Szilvia, intézményvezető

Épül, szépül 
iskolánk

Mi már nagyon készülünk az iskolakezdésre. Épül, szé-
pül iskolánk. Folynak a felújítási munkálatok. Minden 

terem és közösségi rész a szülők egy részének és gondnokunk 
segítségével kifestésre kerültek. A nagytakarítás is hamarosan 
véget ér. A héten elkészült a játszótér egy részének új gumila-

pozása. Köszönjük az Érdi Tankerületi Központnak a biztonsá-
gos környezetre szánt új gumi lapok és felszerelésükre fordított 
1.980.000 forintot.

A korábban nyert magyar falu pályázat keretében elhelye-
zésre került az udvaron a biztonsági védőkerítés és készülnek a 
lépcsők burkolása is. A főépület belső nagy lépcsője is csúszás-
mentességet kapott.

Kiskertünk is bővelkedik paradicsom különlegességek-
kel. A retek helyére 2 hete ültetett borsó is szépen fejlődik. 
Az új németes terem is bútorokat kapott. Ma sokat pakolt Pappné 
Polacsek Orsolya tanárnő és egy kedves apuka. Köszönjük Esztella 
Angyalné Bocsoknak a sok pakolófelületet biztosító szekrényeket. 
A nyári munkákban való részvételt mindenkinek nagyon köszö-
nöm!

Blaskó Szilviaintézményvezető
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„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egye-
dül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke 
lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának 
a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Maria Montessori gyönyörű soraival köszöntöm iskolánk 
valamennyi tökéletes teremtményét: a gyerekeket, szülei-
ket, nagyszüleiket és kedves vendégeinket, kollégáimat.

Ma reggel ősziesre, esősre fordult az idő. Az időjárás is 
érezte, hogy a mai nap elkezdődik a 2022-2023-as tanév. Teg-
nap még éreztük a nyár forróságát, Magunk mögött hagyjuk 
a pihenést, a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikap-
csolódást, a napozást, a finom ízletes fagylaltokat, a kalan-
dokkal teli táborokat és kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz 
iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatja 
a kedvenc padját, melyben 183 tanítási napot fog eltölteni.

252 tanulóval, 13 osztállyal 27 pedagógus kollégával 
kezdjük az évet. Tantestületünket erősíti az alkalmazot-
ti közösségünk: 1 fő iskolatitkár 1 fő rendszergazda 1 fő 
pedagógiai asszisztens és 4 fő technikai dolgozó.

Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most 
lépték át először iskolánk kapuit diákként, és tele izgalom-
mal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség ki-
emelten is a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben 
fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy 
bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolya-
mosokat, hogy vigyázzatok rájuk.

Kedves kis elsősök! 
Életen át tartó kalandra: tanulásra buzdítalak benneteket! 
Biztos vagyok benne, hogy tanító nénitek segítségével köny-
nyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a 
számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni itt a Bu-
dajenői Általános Iskolában. A két kezeteket egyszerre ket-
ten fogják majd. Egyik oldalon a tanító néni, másik oldalon 
a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, 
szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli pil-
lanatot!

Kedves Nyolcadikosok!
Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanév-
ben.

„Bármit tanulsz, magadnak TANULOD” idézettel kívánok 
nektek eredményes tanulást, sikeres felvételit, Vidám szor-
galmas utolsó tanévet a Budajenői Általános Iskolában.

Kedves Szülők!
Az előttünk álló 183 tanítási nap munkaterve elkészült és biz-
ton állíthatom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves 
program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészség-
megőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Mindezek mel-
lett a legfontosabb számunkra, hogy diákjaink nap mint nap, 
szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak le-
gyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre.

Tanévnyitó ünnepi beszéd
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Kosárpalánta 
tábor 

A tanév végeztével a gyerekek nagy-nagy örömére idén 
is tudtunk kosaras sport tábort tartani.   Napjaink vi-

dámságban, jókedvben teltek, sok-sok játékkal és mozgás-
sal. A kosárlabdázás mellett többek között  még váltófutóver-
senyt, különböző dobóversenyeket, vízicsatát is tartottunk, 
amit a gyerekek különösen élveztek. 

Fagyiztunk, énekeltünk, igazán jó kis közösséggé formá-
lódtunk. Utolsó nap zárásként, a már-már hagyományosnak 
tekinthető „gyerekek-szülők együtt” kosárlabda meccsen 
drukkolhattunk egymásnak. 

Nagyon jól sikerült a tábor, tanítványaink sokat fejlőd-
tek, ügyesedtek ez alatt az öt nap alatt. Köszönet érte Budai 
István Polgármester Úrnak, aki lehetővé tette számunkra a 
tornaterem használatát.

TIRITARKA- 
Jenői nyári napközis tábor 2022

Az idei nyáron egy fantasztikus hetet töltöttünk együtt 
a gyerekekkel a Hagyományőrzők Házában a Tiritarka 

Tábor folyamán. Nagyon jó csapat gyűlt össze, és az időjárás 
is szuper volt.

A programokban dúskáltunk, nem volt időnk unatkozni. 
Tűzzománc medálokat készítettünk, agyagoztunk, a Budake-
szi Vadasparkban voltunk, moziztunk, utána a Millenárison 
játszótereztünk, Perbállal ismerkedtünk, és minden nap fi-
nomakat ettünk. Sorolhatnám, mi mindenben bővelkedtünk 
még, de hatalmas élmény volt, és rengeteg emlékkel búcsúz-
tunk a tábor végén.

Ősszel viszont jön a folytatás egy 2 napon mini Tiritarka 
Táborral. A részletekkel időben jelentkezünk.

Budai István Polgármester úrnak köszönjük, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta a Hagyományőrzők Házát, ami bá-
zisként szolgált. Köszönjük Kaiser Erzsike közreműködését, 
és a szülők támogatását.

Mindenkinek jó iskolakezdést, örömöt, kitartást, és szor-
galmat kíván az új tanévhez a két táborvezető:

Orsi néni és Zsóka néni

Kedves Olvasóink! 
2022.09. 05-étől ÚJRA NYIT a budajenői könyvtár 
nyitvatartási rendünk a következőképpen módosul

délelőtt délután

Hétfő - 13.00 – 17.00

Kedd 9.00 – 13.00 13.00 – 17.00

Szerda - -

Csütörtök - 14.00 – 18.00

Péntek - 14.00 – 18.00

Módosítás érvényes: 2022.09.05-től   
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HÁZHOZ VISSZÜK AZ
ÜGYINTÉZÉST

WWW.KORMANYABLAK.HU

2022. szeptember 15.
(csütörtök)
09:30-11:30

2093 BUDAJENŐ
MAGTÁR U. 5. 

MAGTÁR

INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok 
cseréje, például
• személyi igazolvány
• útlevél
• jogosítvány
• lakcím
• diákigazolvány

Szociális kérelmek átvétele
Ügyfélkapu regisztráció
(Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)

KORMÁNYABLAK BUSZ 
ÉRKEZIK BUDAJENŐRE
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Érték-Kultúra-
Közösség 

„Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. 
Közeleg a rozsdaszínű áradat.”             

(Zelk Zoltán: Ez már az ősz)

                                                        
      

A nyári hónapokban a Tó-park szabadtéri installációin  
- a Gyergyói Fotóklub alkotói kezességének válogatásából -  

a „Jel-képek” elnevezésű fotókiállítást tekinthették meg,  
akik a Magtárhoz ellátogattak.

Szeptember 7-én (szerdán) 18.00 órakor

IN ETERNUM
új kiállítás megnyitására 

kerül sor, amelyre Mindenkit szerettel várunk!

„Olyan végtelen áhitat fog el, mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel, pedig – csupán egy templomban vagyok.”

(Reményik Sándor: Üres templomban) 

A kövek, a falak, a harangok, a szobrok, az ablakok, a falfestmények, a díszek,
a keresztek és a kőtáblák, mind-mind igaz történeteknek tanújelei.

   

MEGHÍVÓ
A Budajenő 

Német Hagyományőrző 
Dalkör

szeretettel meghívja 
Önöket

2022. október 1-jén
15.00 órai kezdettel,
a Budajenői Magtár 
Műemlék épületben

(Magtár u. 5.)
megrendezésre kerülő 

kórustalálkozójára.

Fellépnek:

BUDAJENŐI NÉMET  
HAGYOMÁNYŐRZŐ DALKÖR

VÖRÖSVÁRI IFJÚSÁGI ÉNEKKAR
TÁTI FÉRFIKÓRUS
SAX NORBERT ÉS  
FIAI (SAX BUAM)
TARJÁNI NÉMET  

NEMZETISÉGI DALKÖR

Támogatók:

Budajenő Község 
Önkormányzata

Budajenő Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

Minden érdeklődőt nagyon 
sok szeretettel várunk!
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Meghívó
2022. szeptember 24-én 

(szombaton) 17.30 órakor
a székelyek áttelepülésének 
76. évfordulója alkalmából 

a 
Péter Pál Katolikus templom előtti  

kopjafánál tartandó
koszorúzással egybekötött megemlékezésre

és az azt követő
18 órakor kezdődő ünnepi Szentmisére

Mindenkit szeretettel várunk.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Ügyintézésre az alább helyszínen van lehetőség:
Budakeszi Kormányablak

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
Hétfő: 8:00- 18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 11:00-19:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-14:00
Az ügyfelek lakóhelyükhöz közeli kiszolgálása érdekében 

Pest megyében Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok 
(kormányablak buszok) működnek.

Online menetrendjük az alábbi útvonalon érhető el:
https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok > 

Pest megye

Megértésüket köszönjük!

 

 

BUDAJENŐI ÜGYSEGÉD
ÜGYFÉLFOGADÁSA

2022. SZEPTEMBER 1-TŐL MEGSZŰNIK.

www.budakornyekitv.hu

DIGI? TELEKOM? UPC?
NÉZZE A HELYI TV-T!

Tisztelt budajenői Lakosok, 
kedves Nézőink!

A Buda Környéki Televízió Budaörs 
és a környék lakosságának életét, kultúráját, 

programjait mutatja be.

DIGI: 155
UPC: 504

Magyar Telekom: 249
Magyar Telekom IP TV: 194

Kakuk Kornélia, főszerkesztő
Tel.: 0630/630-8597

Nézzenek minket! Hangoljanak ránk!

Budajenőn az alábbi 
csatornahelyeken 

találják meg 
a helyi televíziót:
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TÁJÉKOZTATÓ 
a szüret és borünnep rendezvényt érintő 

IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRÓL
2022. szeptember 17-én

Tisztelt Budajenői Lakosok!
Kedves Vendégek!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budajenői Szüret és Borünnep rendezvény zavartalan lebonyolítása 

érdekében 2022. szeptember 17-én 7:00 órától 24:00 óráig forgalomkorlátozásra kerül sor a község 
területén, az ideiglenes forgalomterelési helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

A települési átmenő forgalom a Patak utca – 
Sport utca - Szőlőskert út -Templomvölgy út 
védett útvonalon bonyolódik, kivéve az autóbusz 
forgalmat, amely a korábbi évekhez hasonlóan a 
Fő tér - Fő utca - Magtár utca útvonalra lesz terelve. 
Az ideiglenes megállók a Fő téren, és a Magtár 
utcában lesznek.

A belső utak forgalmi rendje is változik.

A Kossuth Lajos utcától északra lakók a Patak 
utca, illetve a körforgalom felől közelíthetik meg 
ingatlanjaikat. Átmenetileg

−	 elbontásra kerül a Szőlőhegyi és Szőlőskert 
utak találkozásánál a Szőlődomb II. 
lakóterületet elválasztó útzár;

−	 az Ady Endre utcában az Óvoda köz és Szőlő 
köz közti szakaszon is megengedett lesz a 
kétirányú forgalom;

−	 a településközpont elkerülésére kötelező 
haladási irányt jelző táblák kerülnek 
kihelyezésre

A Kossuth Lajos utcában teljes útlezárásra 
kerül sor a Petőfi Sándor utcától a Fő térig terjedő 
szakaszon, valamint a Táncsics utcában. Ezen a 
szakaszon a rendezvény ideje alatt a célforgalom sem 
engedélyezett.

A Kossuth Lajos utcától délre lakók közül
−	 a Dombtető és Pátyi utcai lakosok kizárólag a 

Fő tér - Pátyi utca útvonalat használhatják;
−	 a Fő utcai lakosok (kizárólag az ott lakók) a Fő 

tér felől közelíthetik meg ingatlanjaikat;
−	 a Szitakötő és Nádas utcai lakók részére 

megengedett lesz a célforgalom a Magtár 
utca 1. (volt Tüzép) felőli irányból.

Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a korlátozásokról 
a már ismert látogatóikat (vendég, futárszolgálat 
stb.) is tájékoztassák, és kérjük, hogy erre a napra 
ne tervezzenek a lezárt útvonalra áruszállítást, 
költöztetést stb.

Kérjük és előre köszönjük a rendezvény 
biztonságos lebonyolítása érdekében megértő 
együttműködésüket!

Budajenő Község Önkormányzata

 I M P R E S S Z U M  K I S B Í R Ó 
BUDAJENŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAKTÁJÉKOZTATÓ LAPJA

•Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 2092 Budajenő, Fő utca 1-3., tel.: 06(26) 371-509, fax.: 06(26) 371-062 • Fele-
lős kiadó: Budai István polgármester • Felelős szerkesztő: Kakuk Kornélia • Elérhetőség: kakuk.kornelia@gmail.com, tel.: 
06(30)630 8597 • Fotók: Bozzai Attila, Dalosné Kovács Gyöngyi, P. Bujdosó Tünde, Horváth Andrea, Lukátsy Máténé, Vén 

Erika, Horváth Szilvia, Kelemen Gyöngyi • ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 
példányban • A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.
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SZÜRET és 
BORÜNNEP
Budajenőn
Szeptember 16. péntek
18.00 órától Moldvai és Dunántúli népzenei koncert és táncház  
a Nyírettyű Zenekar közreműködésével a Budajenői Magtárban

Szeptember 17. szombat
10.00 órától népi kirakodóvásár kézművesek  
és őstermelők részvételével a Pincesoron és a Magtár 
utcában Gyermek kézműves foglalkozások, nemezelési 
és tűzzománc ékszer készítési lehetőség  
(Király Eszter és Siklósi Eszter közreműködésével)

10.00 órától a Magtár melletti füves területen  
a Merende Műhely programjai:

•	 „Mennyit bír ki a búzaszem?” című  
cselekvő- mesélő foglalkoztató játék  
(a kézi malomtól a vaslapon sült kenyérlepényig)

•	 Eszközös játszató (tulipános tapintóláda,  
gólyalábak, fatalléros óriás memóriajáték és mese-
kocka, hódgát, hordódobáló és még sok kreatív játék)  

10.30 órától a Figurina Bábszínház:  
Porzsák, a sárkány c. előadása

11.00 órától Borkóstoló és vásár a Pincesoron

Borászatok: Gervai János Pincészete (Budajenő), 
Geönczeöl Pince (Garamkövesd), Grál Borpice (Gyönk), 
Kincsem Kastély és Szőlőbirtok (Tolcsva), Kiskaba  
Családi Borbirtok (Neszmély), Molla Borlak (Neszmély), 
Nyakas Pince (Tök), Polgár Pincészet (Villány), Pregitzer 
Birtok (Budajenő, Telki), Reisner Pince (Budajenő)

A Pincesoron Bartos Gyárfás, a Magtár melletti  
parkolóban a Royal Bistro ételei közül válogathatnak, 
valamint lángos és kürtőskalács várja a látogatókat. 

12.00 órától Szüreti Felvonulás  
a Kossuth Lajos utcán és a Fő utcán

12.00 órától Sándor Gábor és zenész társai 

15.00 órától Budajenői Hagyományőrző Dalkör műsora

15.15  órától Budajenő-Telki Székelytársulat  
Gyermekcsoportjának előadása  

Közben köszöntőt mond  
Budai István polgármester

15.45 órától a Henna Hastánccsoport 
(Páty) előadása

16.00  órától Budajenői  
óvodások fellépése

17.00 – 18.00 Apacuka Zenekar  
koncertje

18.15 – 19.00 Sons of Frank  
zenekar koncertje

19.30 – 21.00 Hevesi Tamás  
és zenekarának akusztikus élő koncertje 

21.30 – 24.00 Retroleum zenekar  
koncertje 

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

Budajenő Község 
Önkormányzata


