
JÚNIUS 17., PÉNTEK
Juhász Ferenc Művelődési Központ, Faluház Fő tér

18.00–23.00 Testvérvárosi küldöttségek fogadása 19.00–20.00 Sons of Frank-koncert

21.30–1.00 Hantai 100 – fényfestés 21.00–22.00 Soulwave-koncert

22.30–1.00 DJ Newik-utcadiszkó

JÚNIUS 19., VASÁRNAP
Ritsmann-iskola Fő tér

9.00–13.00 Boule-verseny 10.00–20.00 Családi játszótér

13.00–16.45 Kulturális műsorok

17.30–18.45 Az Erkel Ferenc kamarazenekar koncertje

20.00–21.15 Bolyki Brothers-koncert

JÚNIUS 18., SZOMBAT

Juhász Ferenc  
Művelődési Központ

Fő tér Ybl Miklós sétány

10.00–12.30 ViadukTour 10.00–21.00 Családi játszótér 14.00–14.15  
Felvonulás zeneszóval

11.00–14.00  
Hantai-műhelyfoglalkozás

10.30–12.00 Egérparádé

14.30–16.00 Ünnepélyes megnyitó

16.00–17.00 Hommage à Hantai 16.00–17.00 Könyvdedikálás

21.30–2.00 Hantai 100 – fényfestés 17.30–19.00 KFT-koncert

20.00–21.30 Magna Cum Laude-koncert

22.30–2.00 Utcabál
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AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR!

Három év elmúltával városunk legnagyobb rendezvénye 
újra alkalmat teremt a találkozásra. Ki gondolta volna 
2019-ben, hogy egy világjárvány miatt három évig kell 
várnunk erre? 2019 óta sokunk egyéni, családi, közösségi 
életében történtek meghatározó változások, és sajnos most 
sem lehetünk felhőtlenül felszabadultak, hiszen egy hábo-
rú és egy újabb gazdasági világválság fenyeget bennünket. 
Mégis – mindezekkel együtt és mindezek ellenére – arra 
biztatok mindenkit, hogy ezen a három napon próbáljuk 
meg félretenni gondjainkat, ünnepeljünk együtt testvér-
településeinkkel, szomszédjainkkal, barátainkkal, adjunk 
bizonyságot arról, hogy „az Élet él és élni akar” (Ady Endre: 
Intés az őrzőkhöz).

Kisvárosunk bővelkedik emberléptékű, lélektől lélekig 
ható hosszú, kitartó és megbízható kapcsolatokban. Idén 
is több jubileumi és különleges évszámhoz érkeztünk:
• 10 éves az alistáli testvértelepülési kapcsolat;
• 15 éve, augusztus 20-án kapott településünk városi ran-

got;
• 18 éves, felnőtté vált a ciprusi Kitivel kötött szerződé-

sünk;
• 20 éves volt tavaly a gyergyóremetei testvértelepülési 

egyezményünk, de idén nyílik lehetőség a megünnep-
lésére;

• 30 éves a Pászti Miklós művészeti iskolánk;
• 30 éves a művelődés fellegvára, a Faluház (Juhász Ferenc 

Művelődési Központ).

Vágyaink, meggyőződéseink, lehetőségeink korántsem egy-
formák, azonban számtalan példa mutatja, hogy összefo-
gással a legfélelmetesebbnek tűnő problémák is legyőzhe-
tők. Higgyünk az összefogás erejében, figyeljünk egymásra, 
legyünk büszkék összetartozásunkra bajban és örömben 
egyaránt. Kívánom, hogy városünnepünkön kerüljön el 
bennünket a szomorúság, és jusson mindenkinek elegendő 
az életteremtő mosolyból.

Tarjáni István polgármester

JÚNIUS 17., PÉNTEK
JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
18.00–23.00: Testvérvárosi küldöttségek fogadása, vendéglátás a Falu-

ház kertjében. Köszöntőt mond Tarjáni István, Biatorbágy város polgár-
mestere. Közreműködik a SpeckBaum fúvószenekar.

21.30–1.00: HANTAI 100 – fényfestés a Faluház homlokzatán
 Hantai Simon biai származású, világhírű festőművész születésének 

századik évfordulóját műveiből készült különleges fényfestéssel ünne-
peljük meg. Az animációs program negyedóránként ismétlődik.

FŐ TÉR – IFJÚSÁGI EST
19.00–20.00: SONS OF FRANK-koncert
 A zenekar 2017 szeptemberében alakult a Kőbányai Zenei Stúdióban 

egyetlen céllal: hogy minden koncertjükkel egy óriási bulit csapjanak. 
Mindnyájan – köztük a biatorbágyi Varga Péter – zenéltek már fesztivá-
lokon, stúdiófelvételeken és több zenekarban is, mégis kár őket az inter-
neten keresni, mert olyanok, mint Superman: ott bukkannak fel, ahol 
szükség van rájuk.

21.00–22.00: SOULWAVE-koncert
 A Soulwave zenekar 2007-ben alakult. A nagy áttörést a Kalandor című 

daluk hozta meg számukra. Az elmúlt években több mint háromszáz 
koncertet adtak. Idén új lemezzel jelentkeznek, amely biztosan el fogja 
nyerni a rajongók tetszését.

22.30–1.00: DJ NEWIK-UTCADISZKÓ
 Newik a 2014, 2015, 2016-os év mainstream lemezlovasa, aki számtalan 

fesztiválon és buliban megtáncoltatta már a nagyérdeműt országszerte, 
ahogy a biatorbágyi közönséget is. Legnagyobb örömünkre 2016-óta 
majd minden alkalommal ő játszotta nekünk a talpalávalót.

JÚNIUS 18., SZOMBAT
JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
10.00–12.30: ViadukTour – közös biciklizés Biatorbágy torbágyi telepü-

lésrészén, négy kulturális és gasztronómiai megállóval (indulás a műve-
lődési központ udvarából). A túra végén egy rövid kvízlap kitöltésével 
felnőttkerékpár nyerhető. Az eseményre mindenki saját kerékpárjával, 
fejvédővel és láthatósági mellénnyel érkezzen! Kerékpár korlátozott 
számban a helyszínen bérelhető.

11.00–14.00: Workshop, azaz műhelyfoglalkozás Szilágyi Erzsébet kép-
zőművésszel a Hantai-technika gyakorlati megismerésére

16.00–17.00: HOMMAGE À HANTAI – Hantai-inspirációra készült 
kékfestő textilek az aulában és Hantai Simon emlékére készült dekorá-

ció a Faluház homlokzatán. Szilágyi Erzsébet képzőművész kiállítását 
Keserü Katalin művészettörténész nyitja meg.

21.30–02.00: HANTAI 100 – fényfestés a Faluház homlokzatán Hantai 
Simon festőművész műveiből. Az animációs program negyedóránként 
ismétlődik.

FŐ TÉR
10.00–20.00: Családi játszótér, civilsátrak, kirakodóvásár, valamint  

étel-ital
10.00–11.00: EGÉRPARÁDÉ, avagy apró léptű cirkuszi próbálkozások 

kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, gyermekeknek és gyermekded lelkű 
felnőtteknek. Zene: Gulyás László, furulya; közönség: egérzongora. 
Rendezte és játssza: Gulyás László vándormuzsikus, valamint a közön-
ség apraja-nagyja.

YBL MIKLÓS SÉTÁNY, IFJÚSÁGI ÉS KRESZ PARK
14.00–14.15: Felvonulás zeneszóval a városrészek összetartozását jelké-

pező Szimbiózis-szobortól. Gyülekező 13.45-től. Közreműködik a Bia-
torbágyi Ifjúsági Fúvószenekar.

FŐ TÉR
14.30–16.00: Ünnepélyes megnyitó. A testvértelepülések polgármes-

tereinek köszöntői. A Biatorbágy Városért életműdíj, a Biatorbágyért 
kitüntetés és a Szép Porta Biatorbágy díj átadása. Testvértelepülési 
kapcsolatok üdvözlése. Galambröptetés, tortaszelés, borcsapolás. Köz-
reműködik a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar, továbbá a Kokojza 
együttes és a Péter család citerazenekara Gyergyóremetéről.

16.00–17.00: Könyvdedikálás és dedikált könyvek árusítása
 Az információs sátornál prof. dr. Csath Magdolna dedikálja 

Versenyképességi mozaik című könyvét, valamint Bihari Zoltán ajánlja a 
Szőlő és bor Biatorbágyon című kötetét.

 Korlátozott számban dedikált példányok vásárolhatók az 
önkormányzat támogatásával 2019 óta megjelent következő 
könyvekből: Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A csapás; Baróti Géza – Baróti 
András: Iharosi krónika.

17.30–19.00: A KFT zenekar koncertje
 A KFT együttes a Magyar Televízió 1981-es pop- és táncdalfesztiválján 

egyetlen nap alatt futott be, amikor ötmillió tévénéző előtt kifestett 
arccal, bábuszerű mozgással adták elő Bábu vagy című számukat. Azóta 
tíz albumot készítettek, folyamatosan koncerteznek, közel járnak a két-
ezredik fellépésükhöz. A színpadon Laár András, Bornai Tibor, II. Len-
gyelfi Miklós és Márton András, azaz a Korlátolt Felelősségű Társaság!

20.00–21.30: MAGNA CUM LAUDE-koncert
 A Magna Cum Laude rengeteg nagylemez, számos klip és koncertek 

százai nyomán jutott el a Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa alkotta, máig 
eredeti formáció gyulai próbaterméből addig, hogy a nagyszínpadok 
kiemelt attrakciója legyen. Lesták Marci billentyűssel és Török Máté 
dobossal kiegészülve a zenekar ma egyben a mély tartalmú, elgondolkod-
tató dalok előadója és a ház oldalát is valóban kirúgó, fiatalos, lendületes, 
közönségkedvenc bulibanda. 

22.30–2.00: Utcabál a Gríz zenekarral
 Hosszú évek óta ez a ceglédi zenekar szolgáltat fergeteges zenét a 

tánchoz.

JÚNIUS 19., VASÁRNAP
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
(Karinthy Frigyes u. 4.)
9.00–13.00: Boule-verseny a német nemzetiségi önkormányzat szervezé-

sében, Biatorbágy és Herbrechtingen boule-csapatainak részvételével

FŐ TÉR
10.00–20.00: Családi játszótér, civilsátrak, kirakodóvásár, valamint étel-

ital
13.00–16.45: Kulturális műsorok

• Juhász Ferenc Művelődési Központ Népiének-műhelye
• Alistáli Művészeti Alapiskola Szederke és Csiribiri néptánccsoportjai
• Szakály Mátyás férfikórus
• Turwaller Stammtisch Egyesület Rozmaring tánccsoportja
• Pászti Miklós vegyes kórus
• A harmincéves PMAMI ütős tanszakja
• A harmincéves PMAMI Barackvirág és Barackmag néptánccsoportjai
• Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes táncegyüttes

17.30–18.45: AZ ERKEL FERENC KAMARAZENEKAR koncertje
 A 2019 óta Biatorbágy hangjaként működő, idén harminchét éves Erkel 

Ferenc kamarazenekar világszínvonalú komolyzenei koncerteket ad 
kicsiknek és nagyoknak. Büszkén viseli a város nevét, és a város lakói is 
büszkék, hogy saját zenekaruk van. 

20.00–21.15: BOLYKI BROTHERS-koncert
 A sikeres, nemzetközi versenygyőztes, Prima díjas formáció Biatorbágy 

élő legendája. A Bolyki testvérek a cappella formációja a magyar zenei 
élet különleges színfoltja. András, György, László, Balázs és Havas Lajos 
koncertje minden bizonnyal emlékezetes zárása lesz idei városünne-
pünknek.

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. Vasárnap az úrnapi 
szentmise és körmenet Bián a Szent Anna-templomban 9 órakor, Torbágyon a Szűz Mária neve templomban 11.15-kor kezdődik. A programokon részt vevők automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a nyilvános tömegrendezvénynek számító eseményeken a bia-
torbágyi Völgyhíd közösségi televízió hang- és képfelvételt készítsen.


