
SZEPTEMBER 17., PÉNTEK

Fő tér, színpad

20.00–21.30 Anna and the Barbies-koncert

22.30–1.00 Gesarol utcabál

SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
Faluház udvara Fő tér, színpad

10.00–16.00 Nyitott kapuk bábosnap 16.00–17.00 New Finger-koncert

10.00 Megnyitó 17.30–18.30 Kelenføld-koncert

10.15 Álomcirkusz 20.00–21.30 Margaret Island-koncert

11.30 Kiállítás-megnyitó 22.30–2.00 Vegas Show Band utcabál

13.00 Író-olvasó találkozó

14.00 Óriásbábos középkori forgatag

15.30 Vásári bábjáték

Egész nap: csúzlizda, hatkörjáték, fa körhinta

SZEPTEMBER 19., VASÁRNAP

Közösségi Ház,  
Bechtold sváb tájház

Fő tér, színpad Fő tér Ritsmann-iskola

10.00–17.00 Frühschoppen 17.30–19.00  
Carbonfools-koncert 10.00–18.00 Játszóház, 

kézműves-foglalkozás, 
városnéző kisvonat

8.00–12.00  
Boule-verseny

17.00–18.00 Bazseva-koncert

18.00 Borkóstoló 20.00–21.30  
Brains-koncert20.00–23.00 Táncház



SZEPTEMBEER ÉS PÓTVÁROSÜNNEP

Rendhagyó rendezvényre készül városunk.  
A Covid19 vírus miatt bevezetett rendkívüli hely-
zet sem 2020-ban, sem idén nyáron nem tette 
lehetővé Biatorbágy városünnepének megrende-
zését.

Biatorbágy Város Önkormányzata a Juhász 
Ferenc Művelődési Központtal (JFMK) és a 
Szeptembeer rendezvény szervezőivel össze-
fogva úgy határozott, hogy szeptember 17–19. 
között összevontan rendezi meg a Szeptembeer 
és Pótvárosünnep programokat, természetesen 
az aktuálisan érvényes járványügyi előírásoknak 
megfelelve.

Előreláthatóan a rendezvény zenés-táncos részei, 
a koncertek, a Közösségi Házba és a Bechtold 
sváb tájházba tervezett programok csak védettsé-
gi igazolvánnyal lesznek látogathatók. Mindezek-
kel együtt, illetve mindezek ellenére kívánunk 
mindenkinek tartalmas együttlétet és szórakoz-
tató, élményekben dús kikapcsolódást.

SZEPTEMBER 17., PÉNTEK, SZEPTEMBEER

FŐ TÉR, SZÍNPAD (Belépés csak védettségi igazolvánnyal!)
20.00–21.30: Anna and the Barbies-koncert
 Az Anna and the Barbies Magyarország egyik legsokszínűbb és 

legvagányabb együttese. Pásztor Anna és zenekara kendőzetlenül 
őszinte és felemelően pozitív dalszövegeivel, lüktető és magával ra-
gadó rockos ütemeivel és verhetetlen színpadi jelenlétével hódította 
meg a közönségét és a magyar zenei szakmát.

22.30–1.00: Gesarol utcabál
 A „rovarhalál” zenészei idén ünneplik fennállásuk 54., újraala-

kulásuk 29. évfordulóját. A zenekar a P. Mobil őse, bár útjaik 
kettéváltak. Még most is dallamos rockzenét játszanak, az ősidők-
től napjainkig.

SZEPTEMBER 18., SZOMBAT, PÓTVÁROSÜNNEP

FALUHÁZ UDVARA
10.00–16.00 „Nyitott kapuk” évadnyitó bábosnap
 Kis urak, kis hölgyek, még nagyobb urak és még nagyobb hölgyek! 

Közhírré tétetik, hogy újra bábosnap: kiállításmegnyitókkal, báb-
színházi elődadásokkal, körhintával, csúzlizdával, szörpözdével, 
perecezdével és óriásbábos felvonulással. Idén 10 éves az Álomzug 
társulás, és 25 éves a Ládafia Bábszínház, ez alkalomból párat-
lan-páros kiállításmegnyitóval várjuk az idelátogatókat

10.00: Megnyitó
10.15: Álomcirkusz – az Álomzug Társulás előadása
11.30: A mesék útján – a 10 éves Álomzug Társulás kiállításá-

nak megnyitója  
12.00: Vándorünnep – a 25 éves Ládafia Bábszínház kiállítá-

sának megnyitója
13.00: Író-olvasó találkozó Szegedi Katalin grafikus-illuszt-

rátorral, az Álomcirkusz szerzőjével. Beszélgetőtárs Szád-
váriné Kiss Mária

14.00: Óriásbábos középkori forgatag – Ars Sol Luna: 
BOSCH Projekt

15.30: Vásári bábjáték a Ládafia Bábszínház előadásában

Egész nap: Bartha Tóni csúzlizdája, hatkörjáték, fa körhinta

FŐ TÉR, SZÍNPAD (Belépés csak védettségi igazolvánnyal!)
16.00–17.00: New Finger-koncert 
 Balás Gergő, Bereznai Jákób, Zacher Bertalan, a biatorbágyi 

Hikisch Péter és Bolyki Marci még a gimnáziumban alapították 
pop-rock zenekarukat. 2013 decemberében jelent meg első négy-
számos albumuk, az Ujjdonság, ezt két single kiadás követte, majd 
2019-ben kiadták a De Most Komolyan című, hét dalt tartalmazó 
albumukat.

17.30–18.30 Kelenføld koncert 
 A Kelenføld (Balaton György, Fehér Tamás, Pass Dániel és a 

biatorbágyi Bolyki Marci) egy bajai gyökerű, de budapesti alterna-
tív pop-rock zenekar, 2017-ben alakultak. 2018-ban látott nap-
világot az első, Repülőgépek című nagylemezük. Megalakulásuk 
óta folyamatosan koncerteznek, és több rádiós és tévés szereplésen 
vannak túl.

20.00–21.30 Margaret Island-koncert 
 Az egyik legsikeresebb popzenekar a hazai könnyűzenei palettán. 

A számos díjjal elismert csapat  a siker ellenére máig az őszinte 
örömzenélésben hisz.

22.30–2.00 Vegas Show Band utcabál
 Magyarország talán legjobb partizenekara. Képzett, számos stí-

lusban otthonosan mozgó zenészekből, és a közönségre is fogékony 
emberekből áll. A szokásos partislágerek mellett előszeretettel 
játsszák az aktuális top hiteket. Húsz éve felejthetetlen estéket 
köszönhetnek nekik szerte az országban és egész Európában.

A Baross Gábor utcában szeptember 18–19-én, szombaton 
és vasárnap, 10.00–20.00 óra között kézművesvásár lesz.

SZEPTEMBER 19., VASÁRNAP, PÓTVÁROSÜNNEP

KÖZÖSSÉGI HÁZ, BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ 
(Belépés csak védettségi igazolvánnyal!)
10.00–17.00 Frühschoppen a Füzes néptáncegyüttes és helyi 

zenekarok közreműködésével a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében

17.00–18.00: Bazseva-koncert
18.00 Borkóstoló a BiaVeritas Egyesülettel
20.00–23.00 Táncház a Bazseva zenekarral és Strack Orsolya 

néptáncossal 

FŐ TÉR
10.00–18.00 Játszóház, kézműves-foglalkozás (gyertyamár-

tás, agyagozás, nemezelés, jutavászon, batikolás), vívás, 
autentikus játszótér, favár, Néder Norbi fa körhintája, 
hatkörjáték népi játszóház, werklis. Lufihajtogatás, csil-
lámtetoválás, arcfestés, óriásbuborék. A Magyar Vöröske-
reszt interaktív elsősegélynyújtó bemutatója a játszótéri 
balesetek ellátásáról.

Újra itt a városnéző kisvonat Biatorbágyon! Az utasoknak 
a Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkatársai mesélnek. Elő-
zetes regisztráció a kisvonatra szeptember 18-ig személyesen 
a művelődési központ információjában, a 23/310-636-os 
telefonszámon, vagy a kisvonatregisztracio.jfmk@gmail.com 
címen.

RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA (Karinthy F. u. 4.)
8.00–12.00: Boule-verseny a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat és Ritsmann Pál iskola szervezésében

FŐ TÉR, SZÍNPAD (Belépés csak védettségi igazolvánnyal!)
17.30–19.00 Carbonfools koncert
 Magyarország egyik legismertebb koncertzenekara, akik az évek 

során keresztül-kasul koncertezték már az országot, de több tur-
nén is részt vettek külföldön is. Legutóbbi nagylemezük, a Carbon-
sun 2019 végén jelent meg. Egyedi elektrós, rockos hangzásviláguk 
rendszeresen elvarázsolja a hallgatókat.

20.00–21.30 Brains
 Magyarország legnépszerűbb elektronikus zenét játszó koncertze-

nekara. A 2014-es Superheroes óta a képregények és szuperhősök 
világa kíséri az együttest. 2019 óta magyar nyelvű dalaikkal is 
befutottak a hazai rádiókban és színpadokon.

A rendezvény teljes időtartama alatt állandó orvosi- és biztonsági ügyelet működik. Elsősegély, információs sátor, illemhelyek a térképen jelölt pontokon. Az információs sátorban elérhetők a Biatorbágy Város Önkormányzata által támogatott kiadványok. A programokon részt 
vevők automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a nyilvános tömegrendezvénynek számító eseményeken a Völgyhíd – Közösségi Televízió Biatorbágy hang és képfelvételt készítsen. 


