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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!
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