Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. június
18–19-én harmadik alkalommal megrendezendő Budakörnyéki Sörfesztiválra tekintettel Budakeszi területén
több közúti útlezárásra és forgalomterelésre kell számítaniuk.
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Fő utcának a Temető utca–Erkel utca közötti szakasza a gépjárműforgalom számára – az autóbuszok kivételével –
teljes hosszában, mindkét forgalmi sáv tekintetében le
lesz zárva 2021. június 18-án (péntek) 16:00 órától 2021.
június 19-én (szombat) 02:00 óráig, valamint 2021. június
19-én (szombat) 08:00 órától 2021. június 20-án (vasárnap) 02:00 óráig.
A lezárás alatt a Fő utcán csak a menetrend szerinti buszjáratok közlekednek majd.
A Fő utca teljes lezárása alatti időszakban kijelölt terelőút a Temető utca–Márity László utca–Erkel utca útvonal.
Ezzel összefüggésben, a Fő utca lezárása alatt az Erkel
utcának a Fő utca–Márity László utca közötti szakaszán
(mindkét forgalmi irányban) tilos lesz a gépjárművel
megállni! A forgalomirányítást a Rendőrség és a Közterület-felügyelet végzi a Polgárőrség segítségével.
A korábbi hasonló városi rendezvényekkel ellentétben
– a jelenleg hatályos, a pandémiás helyzet speciális jogszabályi előírásainak való megfelelés céljából – a Fő téri
parkban lévő fesztivál-rendezvény helyszínét ideiglenes
kerítéssel határoljuk körbe. Az elkerített terület a Fő téri
parkban a Fő utca 77–117. szám közé esik.
A kerítés nyomvonala a Fő utca páros oldalán, a park közút felé eső sövénysoránál lesz. A Fő utca páratlan oldalán a kerítés nyomvonala, a fenti ingatlanok előtti járda
szervizút felőli oldala lesz, azaz ezen az útszakaszon csak
a járdán lesz lehetséges a gyalogos közlekedés.
A körülkerített rendezvényhelyszínre bejutni csak a területen lévő ellenőrző kapuknál lesz lehetséges az Erkel
utca, illetve a Fő tér felől. A rendezvényre belépés, továbbá az ott tartózkodás szabályai előzetesen a közösségi médiában és a helyben szokásos módon fogjuk hirdetni, valamint a rendezvény teljes ideje alatt a helyszínen is
megismerhetőek lesznek.
A Fő utca (felső) szervizút Erkel utca–Kossuth utca közötti szakasza ideiglenesen le lesz zárva a rendezvénnyel
kapcsolatos logisztikai és más egyéb háttér-tevékenységek miatt 2021. június 17-én (csütörtök) 00:00 órától
2021. június 20-án (vasárnap) 10:00 óráig. Ezen időszakban, az ideiglenes fogalomkorlátozással érintett útszakaszon gépjárművel sem közlekedni, sem parkolni nem
lehet. Javasoljuk, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett időszak alatt a gépjárműveket – annak használata esetén – a közelben lévő Erkel utcai parkolóban, vagy
a lezárt útszakaszon kívül eső utcákban szíveskedjenek
elhelyezni.
A Fő utca (Erkel utca–Rózsa köz közötti szakasz) páros oldalán, valamint (a Kossuth utca–Temető utca közötti szakasz) páratlan oldalán lakók a Fő utcai teljes útlezárások
időszakában gépjárművel – lakcímük hivatalos okmán�nyal történő igazolása mellett – csak az ingatlanukig közlekedhetnek! Javasoljuk, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett időszakok alatt az esetleges problémák

elkerülése érdekében gépjárműveiket – annak használata
esetén – a lakhelyükhöz közel eső, de a lezárt útszakaszon
kívül eső utcákban szíveskedjenek elhelyezni.
„Zsákutca” lesz a Kossuth utca Fő utca–Erdő utca közötti szakasza, melyet az Erkel Ferenc Művelődési Központ
parkolójának vonalában zárjuk le 2021. június 18-án
(péntek) 16:00 órától 2021. június 19-én (szombat) 02:00
óráig, valamint 2021. június 19-én (szombat) 08:00 órától 2021. június 20-án (vasárnap) 02:00 óráig. Felhívjuk
a Kossuth utca Fő utca–Erdő utca közötti szakaszán lakók
figyelmét, hogy a fenti időszakban gépjárművel csak az
Erdő utca felé tudnak közlekedni.
Szintén „zsákutca” lesz a Rózsa köz, melyet a Fő utca vonalában zárjuk le 2021. június 18-án (péntek) 16:00 órától 2021. június 19-én (szombat) 02:00 óráig, valamint
2021. június 19-én (szombat) 08:00 órától 2021. június
20-án (vasárnap) 02:00 óráig. Felhívjuk a Rózsa közben lakók figyelmét, hogy a fenti időszakban gépjárművel csak
az Erdő utca felé tudnak közlekedni.
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében le
lesz zárva továbbá:
• a Fő utca Angyal Patika felett lévő időtartamos parkoló
2021. június 17-én (csütörtök) 00:00 órától 2021. június 20án (vasárnap) 02:00 óráig,
• a Fő utca Postai parkoló (Páty) felé eső oldalának parkoló öble 2021. június 17-én (csütörtök) 00:00 órától2021.
június 20-án (vasárnap) 02:00 óráig,
• a Fő utca Postai parkoló postaépület felőli oldalának
parkoló öble 2021. június 17-én (csütörtök) 24:00 órától
2021. június 20-án (vasárnap) 02:00 óráig,
• az Erkel Ferenc Művelődési Központ parkolója, továbbá a Kossuth utcában a művelődési központ oldalán
lévő parkoló be/kijárat és a „Megállni tilos” tábla közötti
3 db gépjármű parkolóhely 2021. június 17-én (csütörtök)
18:00 órától 2021. június 20-án (vasárnap) 02:00 óráig.
TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
Az ideiglenes lezárással érintett Fő utcai útszakaszon az
üzletek, éttermek gyalogosan vagy autóbusszal közelíthetők meg.
A Fő utca rendezvénnyel kapcsolatos lezárási ideje alatt
a Széchenyi utcába a Temető utca felől nem lehet majd
gépjárművel behajtani. Továbbá a Knáb János utcában is
számítani lehet – a Temető utca irányából az esetlegesen
kialakuló forgalmi torlódások miatt – időszakos behajtási
korlátozásokra.
Kérjük, hogy gépjárművel való közlekedésük során a kijelölt terelőútvonalat vegyék igénybe és ne a különböző
digitális térképes applikációk által megadott útvonalakat,
figyelemmel arra, hogy az érintett mellékutak elsősorban
parkolásra lettek tervezve, így a közlekedésükben az úgynevezett „menekülő útvonalak” sok esetben nem megkönnyítik utazásukat, hanem fennakadásokat okozhatnak.
A forgalomkorlátozások a rendezvény zavartalan lebonyolítása és a várhatóan nagyszámú résztvevő biztonsága érdekében történnek, ezért szíves együttműködésüket kérjük, és megértésüket köszönjük.

2021 JÚNIUS 18-19.

Színpadi programok

2021. június 18. péntek

BUDAKESZI FŐ TÉRI PARK
Idén harmadik alkalommal rendezi meg a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás a Budakörnyéki Sörfesztivált.
Az önkormányzati társulás idén is elhozza Budakeszire a legfinomabb gasztrokulturális különlegességeket és söröket, melyek
mellé színes kulturális programok társulnak.
A színpad fellépői: a Milfmen zenekar, Messessippi zenekar, Kolompos együttes, World So Wired, Oro Balkán Projekt, USNK, Mystery Gang, Ocho Macho és Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus
zenekarok fokozzák majd a hangulatot, egészen a késő esti a retro diszkóig.
Olyan kisüzemi és kézműves sörfőzdék vonultatják fel legjobb
söreiket, mint az Etyeki Sörmanufaktúra, a Pécsi Sörfőzde, a Biatorbágyi Serház, a Fehér Nyúl Sörfőzde, a Pivohalle. First Craft
Beer és a Csíki Sör. De jelen lesznek olyan ismert márkák is, mint
a Zubr, a Wernesgrüner, az Erdinger, a Guiness, a Kriek, a Kocur,
Mazák, Kapucinus, Legenda, Dreher, Aranyászok, Kozel, Belga
Meggy sör stb. Az idei évben LED falon közvetítjük a Labdarúgó
Európa Bajnokság mérkőzéseit.

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45

A játékot kedvelők sörpingpong bajnokságra nevezhetnek be!
A sörpingpong, vagyis a beerpong egy amerikából indult, közkedvelt játék, amely Magyarországon is egyre népszerűbb. Kiváló
kikapcsolódás minden korosztály számára, egyszerre szórakozás
és sport.
A fesztivál a gyermekeknek is feledhetetlen kikapcsolódást biztosít: a hagyományos vidámparki játékok mellett bemutatkozik
a Lego város, Játszóház Projekt, Izolda Népi játszóháza és a Kenderkóc Népi Játszóház, egészségmegőrző programok, tanácsadás, valamint Danny Bain mesél a gyerekeknek.
A rendezvény érvényes védettségi igazolvánnyal látogatható.

Bemutatkozik:

First Craft Beer

Tropical IPA sör, Belgian Cherry meggyes sör, Blueberry Ale áfonyás sör, India Pale Ale sör, Pilsner cseh
prémium pale lager sör, Sherpa

Etyeki Sörmanufaktúra

Premier Pale Ale angol kekszes sör, Ambrózia Belga
Búza belga búzasör narancshéjjal és korianderrel
fűszerezve, BeerBerry Cream Ale sör málnával, Etyek
IPA sör, VöröSÖRöm vörös IPA sör vörösáfonyával,
Bard s Porter barna sör

Liquid Gold Kft.

(Mód Maximilián E. V.) Zubr prémium cseh világos
sör, Wernesgrüner világos német sör, Erdinger világos
búza sör, Guiness ír fekete sör, Lindenmans Kriek
meggysör

Pécsi sörfőzde

Pécsi Prémium Lager sör, Pécsi Prémium barna sör,
Pécsi Prémium szűretlen búzasör, Pécsi CRAFT APA
sör, Szalon világos tiszta malátás sör, Pécsi Radler sör
meggy és citrom ízben, Szarvasi Meggyes sör

Kapucinus Szeplőtlen láger világos sör, Kapucinus
Nem vagyok én apáca meggyes barna sör, Kapucinus Illuminátor világor hopláger sör, Kapucinus Rock
me IPA , Legenda Joker Face félbarna IPA, Legenda
Hableány világos APA , Legenda Tripla meggy sör,
Legenda SZőke Belga búza sör

- Települési önkormányzatok bemutatkozó sátrai: turisztikai
értékek bemutatása valamint gasztronómiai különlegességek
- Labdarúgó EB meccsközvetítések (meglepetés vendéggel) LED falon,
EB TOTÓ
- Sörpingpong
- EFI Biatorbágy - Lelki Egészség Központ egészségfejlesztő program
- BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. bemutatkozása
- A Keszi Art Egyesület kiállítása
- Gyermekprogramok: Kenderkóc Népi játszóház, Sakk-Go, Lego és
vasútmodell sátor, Grafikeszi alkotóműhely, kis vidámpark, póni
lovaglás

2021. június 19. szombat
10.00-10.30
11.00-12.00
12.30-13.00
13.30-14.15
14.30-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.30-18.30
19.30-20.30
21.30-23.00
23.00-01.00

Budakeszi Fúvószenekar
Kolompos zenekar
Budakeszi - Német Nemzetiségi Iskola műsora
Perbál - Messessippi zenekar
Nagykovácsi - Milfmen zenekar
Danny mesél
World So Weird
Mystery Gang
USNK
Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus
RETRO DISCO Klamancsek Krisztián

- Települési önkormányzatok bemutatkozó sátrai: turisztikai
értékek bemutatása valamint gasztronómiai különlegességek
- Labdarúgó EB meccsközvetítések (meglepetés vendéggel) LED falon,
EB TOTÓ
- Sörpingpong
- EFI Biatorbágy - Lelki Egészség Központ egészségfejlesztő program
- A Keszi Art Egyesület kiállítása
- Gyermekprogramok: Izolda Népi játszóház, Sakk-Go, Lego és vasútmodell sátor, Grafikeszi alkotóműhely, Társasjáték Projekt, kis vidámpark,
póni lovaglás
- SZIA Szülői Munkaközösség bemutatkozása

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: BUDAKESZI FŐ TÉRI PARK
Megközelítés

Látogatói parkolók

AUTÓVAL: Budapest felől a Fő utcán keresztül az Erkel Batthyány - József Attila utca irányából. Budaörs felől a Fő
utcán keresztül a Fő utca - Temető utca irányából.

1.
2.

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL: Budapestről a Széll Kálmán térről
a 22-es buszcsaláddal az Erkel utcai vagy a Gyógyszertár
buszmegállóig. Budapest és a Zsámbéki-medence irányából távolsági buszokkal a Gyógyszertár megállóig.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Széchenyi utca József Attila és Batthyány utca közti szakasza
Batthyány utca József Attila és Mansfeld Péter utca közötti
szakasza
Knáb János utca József Attila és Mansfeld Péter utca közötti
szakasza
Knáb János utca Zichy Péter és Temető utca közötti szakasza
Budakeszi Polgármesteri Hivatal parkolója (Fő utca 179.)
Budakeszi Polgármesteri Hivatallal szembeni parkoló
Budakeszi Római Katolikus Plébánia (Fő utca 192.) alatti
parkoló
Gräfl cukrászdánál (Fő utca 163.) levő parkoló

Pivohalle

Rychtar Rataj duplakomlós pilzeni típusú világos sör,
Merlin stout típusú fekete sör, Velen világos búzasör,
Jezek szűretlen világos sör, Pátert világos sör, Chlumeci Démon félbarna sör, Kocour Samuraj IPA sör,
Epres Porter sör

Biatorbágyi Serház

Fehér nyúl sörfőzde

Guri Pils, pilseni lager sör, Guri Meggyes pilseni
gyümölcsös lager sör, Guri Ribizlis pilseni gyümölcsös
lager sör, Sztahanov imperial IPA sör, Bajor Búza
szűretlen búza sör, Pompeii red ale sör, Keresztapa,
vaníliás milkstout feketesör

Budakeszi Város Önkormányzata

16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00
19.30-20.30
21.30-23.00
23.00-00.30

Herceghalom - Bereczki Csaba pánsíp művész
Páty - Tintér Gabriella népdalénekes
Páty - Német Nemzetiségi Önkormányzat Rozmaring tánccsoportja
Budajenő - Fényes Eszter zenekara
Biatorbágy - Biatorbágyi Népdalkör
Tök - Lovas Juci énekes
Budapest Marching Jazz Band
Berki Tamás és Sárik Péter trió
Ocho Macho
Retro Disco Kovács "Nagyember" László

Önkormányzati hírek

Universal Event Kft.

SZERVEZŐ

Színpad melletti programok

Fehér Nyúl Pils, Fehér Nyúl Ipa, Fehér Nyúl White,
Passion mangós-maracujás búza

FŐTÁMOGATÓ
Budakörnyéki
Önkormányzati
Társulás

www.budakornyekisorfesztival.com

A sörfesztiválon való személyes részvétel a június 18-19-én hatályos járványügyi szabályok betartásával lehetséges.
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