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Az idei forró nyár utáni első kiadásban 
úgy gondolom szükséges tájékoz-

tatnom a lakosokat, mi történt telepü-
lésünk életében ezidáig. A legfontosabb 
események azok a fejlesztések, amiknek 
kivitelezése teljes lendülettel folyt a nyá-
ron és az elviselhetetlen hőség idején is. 
Folytatódtak a Magtár projekt munká-
latai. A Szüret és Borünnepig részlegesen 
megvalósulnak egyes funkciók. A kiállító 
és rendezvényterem után megvalósul az 
első emelten az ifjúság- és zarándokszál-
lás bakancsos turisták számára. A kivitele-
zést nehezítette a harmadik és negyedik 
szintre tervezett Kárpát medencei sváb, 
keresztény kultúrát bemutató kiállítóter-
mek megvalósítása, amely kivitelezése 
harmadik-negyedik ütemként párhuza-
mosan beindultak. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága az építészeti kivitelezés-
hez a szükséges forrásokat biztosította, il-
letve tervezi biztosítani. Az idei Szüret és 
Borünnep központi rendezvénye a meg-
újult Magtár-kertben kerül lebonyolításra.

Az Ady Endre utca és a Kossuth út 
tervezett járdaszakaszának felújítására 
pályázatot adtunk be. Nem kerültünk a 
támogatottak közé, így saját erőből való-
sítottuk meg a két beruházást. Az várható 
volt, hogy az Ady Endre utca felújítása 
nem lesz egyszerű, de a valóságos állapot 
még ennél is rosszabb volt. A valamikori 
útépítés terveit nem találtuk, ha egyálta-

lán volt. Egy egyszerű murvás útra lett egy 
4-5cm-es aszfaltréteg borítva, ezért marni 
az aszfaltot nem lehetett. Az alapot a kri-
tikus helyeken aszfalttal kellett kiegyenlí-
teni és csak utána mehetett rá a 4-6cm-es 
koptatóréteg. Ez a tervezett költségeket 
20-30%-kal megnövelte. A kivitelező a 
behajtási korlátozás idejének csökkentése 
érdekében túlmunkát kellett, hogy végez-
zen. A forróaszfaltozás napján csak jelen-
tős túlmunkában tudták a meleg aszfaltot 
bedolgozni. A meleg aszfaltot aznap be 
kell dolgozni 3-4 órán belül. A túlmunká-
nak és az ezzel járó zajnak két fő oka volt. 
Az első tehergépkocsik a szállító hibájából 
4 órát késtek, továbbá a tervezett 14 kocsi 
aszfalt helyett 17 kocsival kellett beépí-
teni a három útcsatlakozás terven felüli 
kiszélesítése miatt. Erre voltak reakciók. 
Ezekre a válaszom az, több milliós értékű 
melegaszfaltot be kell dolgozni még az-
nap. A lakóknak egy fél éjszaka volt kel-
lemetlen, de az új út előnyeit legalább 20 
évig élvezik. Az út és járdaépítések kap-
csán mindig vannak kisebb-nagyobb súr-
lódások az ingatlanokra történő behajtók 
megépítése körül. Itt két dolog lényeges, 
ha nincs kiépítve behajtó és a lakos sze-
retné azt, neki kell megoldania. A másik, 
ha ki van építve a behajtó, akkor a kivitele-
zőnek az út felújítása kapcsán figyelembe 

kell venni az úthoz illesztésnél. A másik jel-
lemző probléma a csapadékvíz elvezetése. 
Ha nincs kiépítve a közúton csapadékvíz 
csatorna, a telekre hulló csapadékot nem 
szabad a közterületre kiengedni és a köz-
területről sem folyhat be magánterületre 
csapadékvíz. A régi, sváb házaknál ez ne-
hezen oldható meg a kialakított ereszek 
miatt. Ezt a problémát ezért rugalmasan 
kezeljük. Bár az értékes esővíz ingatlanon 
belül is jól hasznosítható lenne.

A Kossuth út páratlan oldalán a terve-
zett járdaszakasz felújítása gyakorlatilag 
befejeződött. A település keleti oldalán 
lakók az orvosi rendelőt és az óvodát 
komfortos, széles járdán tudják megkö-
zelíteni. Megépült a Fő utcát és a Kossuth 
utcát összekötő újabb járda a Pince-
közben. Ezzel a két fő utunk két járdával 
és két úttal van összekötve, ami az ott 
élők gyalogos és gépjármű közlekedését 
nagyban elősegíti. 

Iskolafejlesztési programok is be-
indultak a nyár folyamán. Elkezdtük az 
iskola főépületének korszerűsítését 
energetikai pályázat keretében. Ebből 
megvalósult a napelemes megújuló ener-
getikai program, a homlokzat felújítása 
eddig részlegesen valósult meg. Az abla-
kok cseréje fokozatosan történik, illeszt-
ve az iskola oktatási tevékenységéhez. A 
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 a polgármester 
            válaszol
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projekt várhatóan november végéig fe-
jeződik be és attól esztétikailag és kom-
fortosságában is jelentős lépés történt 
az iskola működésében. Elkezdődtek a 
tervezési előkészületek az iskola két osz-
tályteremmel történő bővítésére, ami vár-
hatóan a szabadtéri sportpálya fölötti ré-
szen valósul meg. Elkezdtük az iskolakert 
fejlesztését, aminek keretében megépült 
egy korszerű műanyag borítású sportra és 
játszásra is alkalmas terület. Folyamatosan 
pályázunk új óvoda építésére, aminek a 
feltételeit tervek és ingatlan vonatkozásá-
ban évekkel ezelőtt megteremtettünk. A 
jelenlegi óvoda számos előírt feltételnek 
nem felel meg. Az építmény egyes részei 
alkalmatlanok a bővítésre statikai és épí-
tészeti szempontból. Ezért a magunk ré-
széről továbbra is mindent megteszünk 
egy új óvoda megépítésére. Ezzel az is-
kola is további épület lehetőséghez jutna.

Nem tudom megkerülni, hogy a leg-
utóbbi viharkárról ne írjak. Pár per-
ces vihar nagy méretű, egészséges fákat 
döntött ki a Petőfi utcában, amit egy 
napig le kellett zárni. Szép szándék az a 
törekvés, hogy falunk utcáiban ültessünk 
diófákat. Ha ezek megnőnek lehetetlen 
úgy csonkolni, hogy ne veszélyeztessék 
a villany és egyéb szolgáltató cégek ká-
beleit. A szűkebb utcákban a lelógó ágak 
zavarják a forgalmat és gátolják a jó ki-
látást. A gondnokság képtelen a lakosok 
által nagyrészben engedély nélkül ültetett 
több tíz éves fák, bokrok kezelésére. Az 
a kérésem, aki bármilyen fát ültet a háza 
elé közterületre, az gondozza akkor is, ha 
már nagyobb gond van vele. A hatalmas 
méretű fűzfák a lelógó ágaikkal a legve-

szélyesebbek. Egy ilyen katasztrófa után 
a reakció, vágjuk ki a nagy lombú fákat. 
Ezt sem lehet korlátlanul, mert a fák nél-
küli kopasz utcák siralmas látványt nyúj-
tanának. Arról nem is beszélve, egy nagy 
méretű fa kivágása több tízezer forint. A 
település rendelkezik kertészeti tervvel. 
Aki a közterületre fát, cserjét akar ültetni 
köteles bejelenteni az önkormányzatnál 
a megfelelő fás szárú növény kiválasztása 
érdekében.

A fentiekből is láthatják, hogy önkor-
mányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz 
az önkormányzati források tervszerű fel-
használásával a településen belüli, egy-
re jobb körülmények megteremtésére. 
Nagyon fontos, amit létrehoztunk óvjuk 
meg. Minden lakos érdeke, hogy telepü-
lésünk külső-belső környezete rendezett 
legyen.

Budai István

FelHÍVás
Adatfelvétel a KSH megbízásából településünkön

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) Budajenő településen önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 
2018. április 30. közötti időszakban. A felvétel megnevezé-
se: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési 
Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság 
munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit 
és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való 
hasznosulását egyaránt vizsgálja.

 
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel repre-
zentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással haj-
tották végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a 
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői ke-
resik fel a válaszadókat. A mérés kizárólag statisztikai célból 
történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások 
számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a sta-
tisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az informá-
ciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó-
ló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően járnak el. 
A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtö-
kig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a  
06 (80) 200-766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail 
címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel 
kapcsolatosan a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi 
honlapja (http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.
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Ahogy országszerte, mi is azon izgul-
tunk, hogy a délutáni megemléke-

zést milyen időjárási körülmények kö-
zött tudjuk megtartani. A sátort nagyon 

lobogtatta a szél, még Polgármester úr 
beszéde alatt is erősítették a gondnok-
ság munkatársai, de végül minden jól 
alakult.

Az ünnepséget nemzeti Himnuszunk 
éneklésével kezdtük, majd Budai István 
polgármester tartotta meg ünnepi be-
szédét. Augusztus 20-kát a legősibb, a 
kereszténység felvételének és az új ke-
nyér ünnepének nevezte. Magyarország 
hagyományőrző nép, tiszteljük a Szent 
Koronát és a Szent Jobbot. Szent István 
üzenete egyetemes: 1000 év óta sikerek 
és kudarcok árán is itt vagyunk. Nomád 
népből váltunk a keresztény Európai Unió 
részévé. Nem veszítettük el hitünket. Úgy 
akarunk uniós tagok lenni, hogy meg-
őrizzük magyarságunkat. A sokszínűség 
lényeges, de fontos a társadalmi normák 
betartása, a kereszténység megtartása, a 
nemzetiségek tisztelete. Budajenőre 300 
évvel ezelőtt svábok érkeztek. Kultúrá-
juk értékes hagyaték, aminek megtartása 
fontos feladatunk. Augusztus 20-a az új 
kenyér ünnepe is. Térségünk termőtalaja 
jó a gabonának és a jó bornak. Vigyáz-
nunk kell a függetlenségünkre, a kulturá-

szent István ünnepén
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lis és a gazdasági fejlődésre.
Polgármester úr felkérte Gábor atyát a 

kenyérszentelésre. Isten jóságára, szere-
tetére, segítségére hívta fel a figyelmün-
ket. A Mi atyánkban naponta imádkozunk 
mindennapi kenyerünkért. Szent István 
Szűz Máriának ajánlotta fel halálakor or-
szágunkat. Németország és Olaszország 
is csak a 19. században vált egységes 
állammá, Magyarország pedig – meg-
próbáltatások ellenére – 1000 éve tartja 
magát a Kárpát-medencében. Szent Ist-
vánnak sem volt könnyű élete, de tenni 
akart és példáját nekünk is követnünk 
kell a családunkért, a falunkért, az orszá-
gunkért. Ezt követően Gábor atya megál-
dotta a megjelenteket és a távollévőket, 
valamint az asztalon sorakozó cipókat és 
a nagy kenyeret. Polgármester úr meg-

szelte a kenyeret és a jelenlévő családok 
egy-egy falat kenyérrel és kis cipóval gaz-
dagodtak.

A Budajenőért kitüntetés átadása ké-
sőbb történik, mert Tafferner Jánosné Kati 
nénit csak rövid időre engedték ki a kór-
házból. Polgármester úr ígérte, hogy Kati 
néni hazaérkezése után sort kerít a kitün-
tetés átadására, akár a templomban is.

Az együttlétet az óvodások, a Székely-
társulat kedves leánykái és a Német Ha-
gyományőrző Dalkör fellépése színesítet-
te. Hat órától a Szent Mihály templomban 
a Borka lányok koncertjére került sor.

Bartos Gyafiék finom gulyást és inniva-
lókat szolgáltak az asztalok köré telepe-
dők beszélgetéséhez.

Köszönet a szervezőknek.
Hargitainé Bárczy Orsolya
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A Borka nővérek immáron ötödik alka-
lommal adtak koncertet Szent István 

ünnepén, a zsúfolásig megtelt Szent Mi-
hály templomban Budai István polgár-
mester és az önkormányzat támogatásá-
val. Ez az augusztus 20-i koncert most már 
hagyománnyá érik, mégis mindig változik 
a központi témája, a hangszerek szerepe.

Az idei műsorban külön öröm volt 
olyan kincseket hallani, amelyeket az ifjú 
művészek igazán a magyar közönségnek 
címeztek: Kodály Zoltán halálának 50. év-
fordulója alkalmából tisztelegtek a mester 
előtt Epigrammáival, dalaival, és meg-
idézték az őt inspiráló francia kortársait 
is, Ravelt és Faurét. A koncertnek a barokk 

pompa adott keretet, Couperin cselló ket-
tőse és Stradella templomi áriája csendült 
fel az Öregtemplom falai között.

A zene mellett meglepetésként Han-
na kiállított a grafikai munkáiból, a gen-
fi önálló kiállítása után először itthon is. 
Toll és grafit képeinek könnyed figuráit a 
Háry János daljáték világa ihlette. Hanna 
mesélt ars poeticájáról: „A bennünk rej-
lő karaktereket előhívni, és életre kelteni 
képzeletünk legkülönbözőbb figuráit né-
hány vonallal és egy szikrányi fantáziával… 
Ez bűvöl el a rajzolásban. Amikor zenélek, 
a hallgató gondolatait a hangokon túlra 
invitálom. A rajzaimmal szeretném elkapni 
az élet néhány pillanatát, a múlt és a jelen 
villanásait, de leginkább szeretnék ablako-
kat nyitni a képzeletbeli felé.”

Hanna most a genfi Zeneakadémi-

án végzi a művésztanári mester képzést. 
Meghívott hárfása volt az Animato Zene-
kar európai koncertturnéjának, részt vett 
Isabelle Moretti Villecroze-i mesterkurzu-
sán. Nagy érdeklődés kísérte az első ön-
álló grafikai kiállítását Genfben, a Centre 
de L’Espérance kulturális központban. A 
jövő tanévben játszik a Camac Fesztiválon 
Franciaországban, Lyonban és nemzetközi 
hárfaversenyekre készül Portugáliába és 
az Egyesült Államokba. 

Eszter az elmúlt tanévtől cselló tanul-
mányait a rennes-i egyetem zenetudo-
mány és hangszeres előadóművész sza-
kán folytatja; ének tanulmányait a rennes-i 
Conservatoire-ban. Játszhatott a rennes-i 
Opera ’A Torreádor’ című előadásának ka-
marazenekarában és játszott több mester-
kurzuson. A rennes-i Conservatoire rende-
zésében az ’Ízisz misztériumai’ című opera 
egyik főszerepét énekelhette el. A jövő 
tanévben többek között szerepelni fog a 
Pornic Fesztiválon és Éric Tanguy francia 
kortárs zeneszerző szerzői estjén.

Ráhel, a Kós Károly Általános Iskola 
magántanulója, kitűnő eredménnyel zár-
ta a hetedik osztályt. A budapesti Liszt 
Ferenc Zeneakadémia különleges tehet-
ségek osztályának hallgatója, dicséretes 
vizsgákkal zárult számára az elmúlt év. 
Részt vett nemzetközi kurzusokon, ját-
szott hangversenyeken, többek között 
az Akadémia Solti termében. A Dotzauer 
Nemzetközi Csellóverseny döntőjébe ju-
tott Drezdában. A következő tanévben a 
Popper nemzetközi gordonkaversenyre 
készül fel. A csellózás mellett az Angelica 
leánykarban énekel nagy örömmel.  

Augusztus 20-i színes műsorukat köve-
tően a közönség egy kötetlen beszélgetés 
kíséretében megtekinthette a kiállított 
grafikai alkotásokat és kérdezhette az ifjú 
művésznőket.                            

Kovács Tünde

Borka testvérek koncertje 
         szent István ünnepén
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Budajenő Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megpályázta a Bethlen 

Gábor Alapítványnál a magyar-magyar 
kapcsolatok erősítésére kiírt pályázati le-
hetőséget, amit el is nyert. Ennek kereté-
ben önkormányzati küldöttség látogatott 
el Budai István polgármester vezetésével 
az Ukrajnához tartozó Kárpátaljai telepü-
lésre, Badalóba. A küldöttség tagjai voltak 
Herb József a német nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke, Kompp György képvise-
lő, a gazdasági és fejlesztési bizottság el-
nöke, Vén Erika és Ander Józsefné óvodai 

dolgozók. A küldöttséget Badaló részéről 
Szalai Imre polgármester és a helyi jegy-
ző fogadta. Az érkezés napján megnéztük 
Badaló nevezetességeit (iskolát, óvodát, 
templomot), majd este vacsora keretén 
belül találkoztunk a helyi képviselőkkel, 
akik tájékoztattak bennünket a Kárpátaljai 
magyarok helyzetéről és a település éle-
téről. A férfiak nagy többsége külföldön 
dolgozik a helyi hiányos munkalehetőség 
miatt, ezért a falu fenntartása az asszo-
nyokra hárul, ami nagyon nehéz. Másnap 
ellátogattunk a falu határában folyó Tiszá-

hoz. Itt ömlik beléje a „kis” Túr, ahogyan 
Petőfi is megfogalmazta. Ezután ellátogat-
tunk a járás központba Beregszászba, ahol 
megtekintettük a magyar támogatással 
működő II. Rákóczi Ferenc Magyar Főisko-
lát. Ezután meglátogattuk a Munkácsi vá-
rat, amit Zrínyi Ilona védett és a gyermek 
Rákóczi Ferenc otthona volt. A délután 
folyamán megtekintettük a Mezőgecsei 
lekvárfőző fesztivált, ahol megismerhet-
tük az eredeti szilvalekvár főzést. Vasár-
nap reggel indultunk vissza. A rövid ott 
tartózkodásunk alatt megismerhettük a 
kárpátaljai magyarok életét, problémáit 
és tapasztalhattuk vendégszeretetüket. A 
Budajenői Szüret és Borünnepre viszont 
látogatásra hívtam meg a polgármestert 
és egy küldöttséget.

Budai István

látogatás Badalóban
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Kedves Barátaim!

Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy Balog Zoltán minisz-
ter úrtól átvehettem a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, 

melyet Áder János köztársasági elnök adományozott nekem. Ez 
megerősít abban, hogy évtizedes küldetésünk fontos, hogy dol-
gunk van a magyarság szolgálatában.

Boldog Születésnapot Magyarország!
Beregszászi Olga

1úton
MárIA úTI zArándOKlAT 

A VárAndóSOKérT

Nagyboldogasszony ünnepe utáni szombat – már hagyo-
mányosan – az országos Mária úti zarándoklat napja, amit 

az idén a Várandósokért ajánlottak a több szakaszban útra ke-
lők.  Augusztus 26-án az egyik csoport Budajenőről indult a 
hegyen át Nagykovácsi érintésével Máriaremetére. Ennek az 
útvonalnak a főszervezője Pataki Ildikó, vezetője Futó Sándor, 
fővédnöke gróf Bethlen Istvánné volt.

Már 8 órakor megérkezett az első zarándok a Szent Péter 
és Pál templomhoz, aztán megjött az autóbusz Dabasról és a 
másik Máriaremetéről, Nagykovácsiból, de többen jöttek Bu-
dapestről is. Sajnos a környékbelieket nem mozgatta meg ez 
a rendezvény. Regisztráció és a zarándokútlevél átvétele után 
egyre többen ültek be a templomba, ahol a Nagykovácsiból 
érkező, gitáros misén közreműködő énekesek dalai inspiráltak 
a lelki felkészülésre. 

Futó Sándor vezetésével Székely János püspökatya imáját 
mondtuk el, amiből rövid részletet idézek: 

„A gyermekeket várókért könyörgünk hozzád: 
fiatal házaspárokért, akiknek nagy vágya, hozzád kiáltó ké-

rése a gyermek, 
gyermekekért, akik hatalmas örömmel fogadnának egy 

testvért, 
nagyszülőkért, akiknek az unokák bearanyozzák az életüket,
szülőkért, akik egy gyermek örökbefogadására készülnek.”
Köszönet az Önkormányzatnak, valamint a zarándokok fo-

gadásában segítőknek. Az útra indulóknak átadtam polgár-
mester úr és Gábor atya üdvözletét azzal, hogy szívesen látjuk 
őket máskor is, akár egyházi, akár önkormányzati rendezvény-
re. A csapat a templom harangszava kíséretében indult útnak.

Hargitainé Bárczy Orsolya
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Ismét Baranyában jártunk

Augusztus 20-án tánccsoportunk a 
mecseknádasdi Szent István napi 

Búcsú rendezvényen vett részt. Mecsek-
nádasd Baranya megye egyik gyöngy-
szeme, a Mecsek lábánál fekszik. Idő 
hiányában sajnos nem tudtunk elme-
rülni a falu számos nevezetességében, 
de megérkezésünkkor ellátogattunk a 
Schlossberg-templomromhoz és az in-
nen nem messze található kilátóhoz, 
ahonnan beláthattuk a teljes völgyet, 

majd a falu végén található Árpád kori 
Szent István temetőkápolnát néztük 
meg. A falu központjába érve hami-
sítatlan búcsúi hangulat várt minket 
- körhintával és kirakodó vásárral. A 
polgármester úr köszöntő beszéde, és 
a kenyérszentelés után kezdetét vette a 
kulturális program, ahol tánccsoportunk 
mellett a Sátorhelyi Néptáncegyüttes, a 
helyi általános iskola néptánccsoport-
ja, és a Mecseknádasdi Német Nem-

zetiségi Néptánc Egyesület műsorát 
tekinthette meg a közönség. A műsort 
a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi 
Tűzoltózenekar koncertje zárta. A mű-
sor után a helyi tánccsoport látott ven-
dégül minket, amely sokáig elhúzódott, 
ezért késő este indultunk haza, így a ter-
vezett balatoni tűzijáték megtekintése is 
elmaradt, de kárpótolt minket a szíves 
vendéglátás és a jó hangulat. 

ringlein Tánccsoport
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SZEPTEM
BER 15.  -   péntek

18:00 órai kezdettel a felújított M
agtár épület 

földszintjén HAÁSZ ÁGNES Munkácsy M
ihály-díjas 

grafikusm
űvész DOBSZERDA cím

ű elektrográfiai 
kiállításának m

egnyitójára kerül sor. A kiállítás a ren-
dezvény napján m

egtekinthető.

SZEPTEM
BER 16.  -   szom

bat
PINCESORI program

 ÍZELÍTŐ:

10:00 órától veszi kezdetét —
 a Pincesorral szem

-
ben —

 a Kézm
űves Portékák Vására, ahol a helyi 

és környékbeli alkotók, kézm
űvesek kínálják szebb-

nél szebb portékáikat, m
íg az ősterm

elők az általuk 
term

elt/készített finom
ságokkal készülnek.

10:00 órai kezdettel a M
agtár m

elletti füves terü-
leten VÁNDORLÓ SZÜRETI NÉPI JÁTSZODA áll 
a gyerm

ekek szolgálatában, hogy játszva m
egis-

m
erkedhessenek az őszi, szüreti tevékenységekkel,  

köztük: szőlő taposás-darálás, m
ust készítés és 

kóstolás, lopójáték, csúzlizó, hordó lovaglás, kukori- 
ca m

orzsoló, dió törő, vesszőkarika elkapó és m
ég  

szám
os 

őszidei 
ügyességi 

játék 
kicsiknek 

és 
nagyoknak 

a 
M

ezőntúli 
Kulturális 

Szolgáltató  
közrem

űködésével. 
11:00 

órától 
a 

Pincesor 
végi 

parkolóban 
Szőlőpréselés, 

m
ustkóstoló 

– 
a 

bátrabbak 
kipróbálhatják a borkészítés első szakaszának fárad-
ságos m

unkáját, a szőlőpréselést, a nagyobbak részt 
vehetnek a m

ustkóstolásban.

11:00 órától a helyiek m
egnyitják pincéiket, hogy 

NEVES BORÁSZOK ÉS BORÁSZATOK csábítsanak 
el m

inket egy-egy pohárra az ünnepelt nedűből.  

Vendégeink: 
Balga Családi Pincészet (Eger)
Feind Pincészet (Balatonfüred-Csopak)
Kincsem

 Kastély Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj)
Nyakas Pince (Etyek-Buda)
Pántlika Pincészet (Balatonfüred-Csopak)
Reisner Pince (Etyek-Buda)
Varsányi Pincészet (Eger)
Kiállító: Bor és Piac M

agazin

KÓSTOLÓPOHÁR BRUTTÓ 450,-Ft/db áron vásárol-
ható m

eg az inform
ációs pultban - az Öregház 

Étterem
m

el szem
ben lévő buszm

egállóban - 10:00-
18:00 óra közötti időtartam

ban.

Válogathatunk a helyben készült frissensültek, lán-
gos, óriáspalacsinta és sajtkülönlegességek közül. 
12:00 órakor indul a hagyom

ányos Szüreti lovas 
felvonulás, szépen feldíszített lovas hintókkal, 
népviseleti ruhákba öltözött hagyom

ányőrzőkkel, s 
zenével kísérve. A Pincesort érintve tesznek egy kört, 
hogy ezzel ünnepeljék m

éltóképp a szüret kezdetét, 
és az új bort. 
A jó étkekhez-italokhoz a zenéről Sándor Dezső és 
a töki Cigányzenekar gondoskodik.
14:00 órakor bem

utatkoznak a Budajenői Kem
po 

Klub harcosai a M
agtár előtti területen.

SZÍNPAD 
(M

agtár m
ellett)

 14:30 órakor ünnepi köszöntőt m
ond Budai István 

polgárm
ester, am

elyet a kulturális program
 követ, 

ennek keretében a szokásokhoz híven láthatjuk a  
helyi hagyom

ányőrző csoportjainkat: Hagyom
ány- 

őrző Dalkör, Ringlein tánccsoport, Budajenő-Telki  
Székely Társulat. A délutáni program

 vendég szerep-
lői lesznek a Tim

ár Sándor koreográfus és Tim
ár 

Böske táncm
űvész alapította CSILLAGSZEM

Ű TÁNC-
EGYÜTTES, a Szenior öröm

táncosok és Nagyková- 
csiból a Rézpatkó Néptáncegyüttes (Nagykovácsi 
Alapfokú Művészeti Iskola)
17:00 órai kezdettel családi hangulatú, interaktív,  
zenés és hum

oros bűvészelőadás kicsiknek és na- 
gyoknak M

ollini bűvész vidám
 varázslatai cím

m
el.

20:00 órai kezdettel GHYM
ES: BEST OF élő kon-

certje következik, m
ajd éjfélig tartó utcabállal zárul 

a rendezvény a Heim
attöne Kapelle zenekar  

közrem
űködésével.

V á g j a  K I  é s  H a j t s a  ö s s z e
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Körzeti Megbízott

HorvátH ádám
 rendőr főtörzs-őrmester

Tel.:  30/444-6211

Fogadóóra: 
előzetes telefonegyeztetés alapján

BejelenTkezés: 
23/450-007

tájéKoztató 
Forgalom

KorlátozásoKról 
szeptemBer 16án

Tisztelt Budajenői Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budajenői Szüret és Borünnep ren-
dezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 2017. szeptember 
16-án 8:00 órától 23:00 óráig forgalomkorlátozásra kerül sor a 
község területén, az ideiglenes forgalomterelési helyszínrajzon 
ábrázoltak szerint.

Az idei rendezvény színhelye kibővül a Magtár környezetével, 
így az ideiglenes forgalmi rend is tartalmaz újdonságokat, me-
lyekről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A települési átmenő forgalom a Patak utca – Sport utca - Sző-
lőskert út -Templomvölgy út védett útvonalon bonyolódik, kivé-
ve az autóbusz forgalmat, mely 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 találko-
zásánál 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 (Petőfi utca, Füzes 
utca).

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 rendezvényideje alatt a célforgalom 
sem engedélyezett.

A Kossuth Lajos utcától délre lakók közül
• a Dombtető és Pátyi utcai lakosok kizárólag a Fő tér - Pá-

tyi utca útvonalat használhatják;
• a Fő utcai lakosok (kizárólag az ottlakók) 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 kér-
jük, hogy erre a napra ne tervezzenek a lezárt útvonalra áruszál-
lítást, költöztetést, stb.

Kérjük és előre köszönjük a rendezvény biztonságos lebonyo-
lítása érdekében megértő együttműködésüket!

Budajenő Község Önkormányzata

I M P r E S z u M 
Kisbíró – Budajenő Önkormányzatának

 TájéKOzTATó lAPjA

 • Kiadja: Budajenő Község Önkormányzata, 

2092 Budajenő, Fő utca 1-3.,  tel.: 06(26) 371-

509, fax.: 06(26) 371-062 • Felelős kiadó: Budai 

István polgármester • Felelős szerkesztő: Balczó 

Kornélia • Elérhetőség: kornelia.balczo@gmail.

com, tel.: 06(30) 6308597 • Fotók: Bognár 

István, Budai István, Hargitainé Bárczy Orso-

lya, Káldi-Vörös Henrietta, Mohai Mónika • 

ISSN szám: 2061-8905 • Nyomdai munkák: 

PalettaPress Kft. • Megjelenik 750 példányban 

• A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal 

felelősséget.
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megemlékezés
A Gyergyóditróból és Gyergyó remetéről kitelepített székelyek 

71. évfordulója alkalmából koszorúzást és megemlékezést tartunk 
a templom előtti kopjafánál

2017.OKTóBEr 7-én 17 órAKOr
ezt követően 18 órakor a Budajenői Szt. Péter Pál Katolikus Templomban a 

megemlékezés alkalmából szent misét tart Harkai Gábor atya.
Budajenő-Telki Székely Társulat

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: Magtár
A talpalávalót a lEVIBAnd húzza

Jegyek igényelhetők az alábbi telefonszámokon

0620/265-1457, 0620/938-0221

Jegy ára: 3.000,- Ft/fő

Támogatói jegy ára: 1.500,- Ft

büfé/kávé, ital/tombola, 
tánc reggelig



2017.szeptember 15-16.

BUDAJENŐI SZÜRET 
ÉS BORÜNNEP
Egy barátságos falu, Budajenő, szeptember 15 - 16-án nagyobbra 
nyitja kapuit és szeretettel invitál mindenkit Borünnepére, 
aki a bensőséges, baráti hangulatot keresi a borfesztiválok sokaságában...

SZEPTEMBER 15.  -  péntek
18:00 órai kezdettel HAÁSZ ÁGNES Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész 
DOBSZERDA című  elektrográfiai kiállításának megnyitója a Magtárban

SZEPTEMBER 16.  -  szombat
10.00 órától népi kirakodóvásár kézművesek és őstermelők részvételével a pincesoron.
10:00 órai kezdettel a Magtár melletti füves területen Vándorló szüreti 
népi játszoda várja a gyerekeket 
11.00 órától a helyi pincesoron Magyarország számos 
borvidékéről érkező borászok – köztük: 

Balga Családi Pincészet (Eger), Feind Pincészet (Balatonfüred-Csopak), 
Kincsem Kastély Szőlőbirtok és Pincészet (Tokaj), 
Nyakas Pince (Etyek-Buda), Pántlika Pincészet (Balatonfüred-Csopak) 
Reisner Pince (Etyek-Buda), Varsányi Pincészet (Eger)
– sokszínű választékából kóstolhatnak és vásárolhatnak a látogatók. 
A borokhoz hideg és meleg ételeket, édességeket, sajtokat, palacsintát, 
fagylaltot és lángost is fogyaszthatnak a Borünnepen.

12.00 órától indul a Szüreti Felvonulás
14:00 órakor bemutatkoznak a Budajenői Kempo Klub harcosai 
a Magtár előtti területen. 
14.30 órától helyi és vendég hagyományőrző együttesek műsora látható 
a Magtár mellett felállított színpadon. Vendégünk lesz a Timár Sándor koreográfus 
és Timár Böske táncművész alapította CSILLAGSZEMŰ TÁNCEGYÜTTES, 
valamint Nagykovácsiból a Rézpatkó Néptáncegyüttes.
17.00 órától MOLLINI BŰVÉSZ vidám, szórakoztató interaktív 
gyerekműsora várja a kicsiket és nagyokat.
20.00 órai kezdettel GHYMES: BEST OF élő koncertje következik, 
majd a Heimattöne Kapelle zenekarral éjfélig tartó 
utcabállal zárul a rendezvény.

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

CSILLAGSZEMŰ
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