Június 22., péntek
Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK)

Fő tér

17.00 Testvérvárosi küldöttségek fogadása

20.30–21.30 SONS OF FRANK-koncert

18.00 Biatorbágyi Népdalkör

22.00–01.00 DJ Newik-utcadiszkó

Június 23., szombat
Juhász Ferenc Művelődési
Központ (JFMK)

Fő tér
13.00–21.00 Családi játszótér, civil és
vállalkozói sátrak, kirakodóvásár, étel-ital

10.00–11.30 Középiskola születik

15.30 Ünnepélyes megnyitó

Egyéb helyszínek

8.30–13.00 Karinthy utcai
iskolaépület, boule-verseny

16.30–18.30 Kulturális műsorok
16.30–19.00 Könyvdedikálás és -vásár
10.00–18.00 Biatorbágyi Gasztro
Teker.Go

20.00 Demjén Ferenc-koncert
22.30–02.00 Utcabál kifulladásig a Gríz
zenekarral

14.45– Szimbiózis-szobor,
gyülekező és felvonulás a Fő
térre

Június 24., vasárnap
Juhász Ferenc Művelődési Központ (JFMK)

Fő tér
13.00–21.00 Családi játszótér, civil és vállalkozói sátrak,
kirakodóvásár, étel-ital
15.00–16.15 Kulturális műsorok
15.30–16.00 Könyvdedikálás és -vásár

10.00–12.00 Biatorbágyi Gasztro Teker.Go

16.30–17.15 Toldi – Legenda Historica
17.30–18.30 Mente Folk-koncert
20.00–21.30 Nagy Laci Gitano koncertje
22.00 Szentivánéji meglepetés

Maholnap Városünnep

JÚNIUS 22., PÉNTEK

Csath Magdolna nemrég megjelent könyvének címét választottuk az idei Városünnep egyik mottójául: A holnap ma kezdődik.
A nemzetközileg is elismert közgazdászprofesszor asszony arra
hívja fel a figyelmet, hogy a digitalizáció és a robotizáció okozta
változások miatt fordulóponthoz érkezett a világ.*
Biatorbágy számos kihívás előtt áll. A szaporodó építkezések
jelzik, hogy hamarosan ismét robbanásszerű növekedés várható a lakosságszámban. Az elmúlt évben ezer fővel gyarapodott
a település lélekszáma. Jelenleg közel tizennégyezren élünk itt.
Egyre több levél hajt ki az „Örülünk, hogy megszülettél” életfán,
fiatalodik a város. Az örömteli erősségek és lehetőségek mellett
azonban számolni kell például a közművek, az oktatás, a közlekedés, az egészségügy területén ma megoldandó feladatokkal.
Bár ma már tucatnyi tevékenységünket helyettesíthetik az okosgépek, technikai eszközök, a jövő alakítása egyelőre még – legalábbis szeretnénk ezt hinni – a gondosan tervező ember kezében van. Ma és együtt kell eldöntenünk, merre, hogyan tovább.
Ma kell megalapoznunk a jövőt. Ezért építünk például iskolát,
óvodát, középiskolát, utakat, bővítjük a bölcsődét, fejlesztjük
a közlekedést, korszerűsítjük a szennyvíztelepet. Ezért vettük
kezünkbe az egészségház működtetését, és szélesítjük a szolgáltatásait; ezért támogatjuk a munkahelyteremtő vállalkozásokat,
az egyházakat, a civilszervezeteket és a kulturális csoportokat.
Ezért rendezünk évről évre egyre több olyan eseményt, amelyen
az itt élő polgárok találkozhatnak, ismerkedhetnek, véleményt
cserélhetnek egymással.
Ezek közül legnagyobb a Városünnep, amelyen nem feledkezhetünk el településünk tegnapjáról sem, a ma születésnaposairól. Csak néhány ezek közül: 120 éve épült a viadukt második völgyhídja, kilencven éve született kulturális központunk
névadója Juhász Ferenc, hatvanéves a Karikó János Könyvtár,
negyvenéves a Biatorbágyi Népdalkör, ötéves Biatorbágy és
Nagydobrony testvértelepülési kapcsolata. Köszöntsük őket és
ünnepeljünk együtt! Kívánom, hogy e három nap alatt a helyiek
igazán otthon érezzék magukat, az idelátogatók pedig vigyék jó
hírünket!
A „ma-holnap” gondolathoz híven Demjén Ferenc szavaival
hívunk mindenkit a programokra. Ne feledjék: „Ma lesz a holnap tegnapja…”
Tarjáni István polgármester

17.00: Testvérvárosi küldöttségek fogadása, vendéglátása a Juhász
Ferenc Művelődési Központ kertjében. Üdvözlőbeszédet mond
Tarjáni István, Biatorbágy város polgármestere. Közreműködik
az idén negyvenéves Biatorbágyi Népdalkör Köllő Attila
vezetésével.

*Csath Magdolna szombat este dedikálja könyvét

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KERTJE

Fő tér – 0. nap a fiataloknak
20.30–21.30: SONS OF FRANK-koncert. A zenekar, amelynek tagja a biatorbágyi Varga Péter is, 2017 szeptemberében alkult a Kőbányai
Zenei Stúdió ifjú tehetségeiből. Műsorukkal egyszerre hódolnak
napjaink legnevesebb magyar és külföldi előadói és a nagy elődök
előtt, hiszen a jó zene nem köthető korszakhoz vagy országhatárokhoz. Tagok: Gyulai Viktória – ének, Molnár Klaudia – ének,
Fekete Mátyás – ének, Mizsó Bence – gitár, Lotters Márk – billentyű, Czipra Márton – basszusgitár, Varga Péter – dob!
23.00–01.00: DJ Newik-utcadiszkó. Ismét táncra hív a többszörös Év mainstream DJ-je, a MusicFM és a Rádió1 műsorvezető lemezlovasa,
a biatorbágyi fiatalok kedvence, DJ Newik.

JÚNIUS 23., SZOMBAT

KARINTHY UTCAI ISKOLA ÉPÜLET
8.30–13.00: Boule-verseny a német nemzetiségi önkormányzat szervezésében, Biatorbágy és Herbrechtingen boule-csapatainak részvételével.

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT nagyterme
10.00–11.30: Középiskola születik. A biatorbágyiak régi álma valósul meg
hamarosan. A kormány tavaly döntött arról, hogy szakgimnáziumot épít és működtet városunkban. A fórum résztvevői az épület
látványterveivel és az iskola oktatási irányultságával ismerkedhetnek meg.

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT udvara
10.00–18.00: Biatorbágyi Gasztro Teker.Go kerékpáros kalandtúra. Önálló, egyéni vagy kiscsoportos, térképkövető tájékozódási kerékpáros városnézés Biatorbágy természeti és történelmi, valamint
épített nevezetességeinek és vendéglátóhelyeinek érintésével a
Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület (BIKE) és a
Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület szervezésében. Feladatkiosztás
és indítás érkezési sorrendben a művelődési központ udvarában
lévő kerékpáros ponttól. (Bicikli korlátozott számban a helyszínen bérelhető.)

Fő tér
13.00–21.00: Családi játszótér, civil- és vállalkozói sátrak, kirakodóvásár,
étel-ital

YBL MIKLÓS SÉTÁNY, SZIMBIÓZIS-SZOBOR
14.45: Felvonulási gyülekező a Bia és Torbágy összetartozását jelképező
Szimbiózis-szobornál, az Ifjúsági és KRESZ-parkban. Tér- és menetzenét játszik a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar.
15.00: Felvonulás a Fő térre a biatorbágyi polgárok, civilszervezetek,
intézmények, valamint a testvértelepülések küldöttségeinek részvételével.

Fő tér
15.30: Ünnepélyes megnyitó. Biatorbágy és testvértelepülései polgármestereinek köszöntő beszédei. A Biatorbágyért kitüntetés, Biatorbágy Városért életműdíj, Szép porta Biatorbágy díj átadása.
A kárpátaljai Nagydobrony községgel kötött testvértelepülési
kapcsolat 5. éves jubileumi tortájának felszelése. Galambröptetés,
borcsapolás. Közreműködik a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar
és Füzes Táncegyüttes.
16.30–18.30: Kulturális műsorok
– Hatrác Néptáncegyüttes és Iván Inna, Nagydobrony
– Gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar
– Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes Táncegyüttes
– Nagy Viktória, Alistál
16.30–19.00: Könyvdedikálás és vásár az információs sátorban
– 16.30–17.30: Palovics Lajos, Biatorbágy a kezdetektől az önkormányzatiságig
– 18.00–19.00: Csath Magdolna, A holnap ma kezdődik
20.00: DEMJÉN FERENC koncertje. Demjén „Rózsi” a valaha élt legsikeresebb és legnépszerűbb magyar előadók egyike, a legtöbbet
játszott tíz magyar dal közül négy az ő szerzeménye. Minden
létező díjat elnyert, kilenc alkalommal töltötte meg a Budapest
Sportcsarnokot. A lemezek számát, amelyeken valamilyen formában közreműködött, csak megbecsülni lehet. Írt dalt számtalan
hírességnek, készített filmzenét, közreműködött misében, rockoperában, játszott jazzalbumokon, írt musicalt. Biatorbágyon
először koncertezik.
22.30–02.00: Utcabál kifulladásig a Gríz zenekarral. Többszörösen kipróbált és minden eddigi meghívásakor bizonyító, garantált minőséget, felhőtlen szórakozást és fergeteges tánczenét nyújtó zenekar.

JÚNIUS 24., vasárnap

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT udvara
10.00–12.00: Biatorbágyi Gasztro Teker.Go kerékpáros kalandtúra.
(Az esemény ismertetését lásd a szombati programok között.)

Fő tér
13.00–21.00: Családi játszótér, kirakodóvásár, étel-ital
15.00–16.15: Kulturális műsorok. Biatorbágyi Pászti Miklós Vegyeskórus;
Széki Hajnal Néptánccsoport; Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (PMAMI) Barackvirág és Barackmag néptánccsoportjai; PMAMI Népiének Tanszakának növendékei.
15.30–16.00: Könyvdedikálás és vásár. Palovics Lajos: Biatorbágy a kezdetektől az önkormányzatiságig
16.30–17.15: TOLDI – Legenda Historica. Toldi Miklós hiteles, mondhatni leghitelesebb legendáját ismerheti meg a nyájas publikum.
Páratlan alkalom, amely során Strack Orsolya biatorbágyi Barackvirág Néptánccsoportjának kiváló táncosai vezetik el a nézőket
Nagyfalutól Budáig, egészen Lajos király udvaráig. Egy színielőadás az ifjúság lelkes interpretálásában, Boka Gábor színi-direktor közreműködésével.
17.30–18.30: MENTE FOLK-koncert. Az 1984-ben alakult Mente Folk
jelenlegi felállásában húsz éve működik. Alapító tagjai Gulyás
Ferenc és Vass Árpád, de Gáspár Álmos és városunk kulturális életének fontos szereplője, Köllő Attila is sok-sok éve tagja az együttesnek. A Mente célja a népzenei hagyományok népszerűsítése.
Ez alkalommal több mint harminc hangszert szólaltatnak meg.
20.00–21.30: Nagy Laci GITANO koncertje. A biatorbágyi fiú hatévesen
fogott először gitárt a kezébe. Első mestere Tórnoczky Ferenc volt,
majd a Kőbányai Könnyűzenei Stúdióban Babos Gyula. Számos díjat, elismerést szerzett nemcsak jazzgitárosként, hanem énekesként,
majd számítógépes hangszerelőként és producerként is. A mai magyar könnyűzene krémjével dolgozott már együtt, legutóbb áprilisban Seven címmel nagy sikerű koncertet adott a Budapest Arénában
Gáspár Lacival, Oláh Gergővel, Kökény Attilával, Emilioval, Takács
Nikolassal és Freddievel. Dalait folyamatosan játsszák a kereskedelmi rádiók, és hamarosan megjelenik második önálló lemeze is.
22.00: Szentivánéji meglepetés
A rendezvény teljes időtartama alatt állandó orvosi ügyelet és biztonsági szolgálat működik. Elsősegély, illemhely a térképen jelölve. (Az információs sátorban
elérhetők a Biatorbágy Város Önkormányzata által támogatott kiadványok.)

A programokon résztvevők automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a nyilvános tömegrendezvénynek számító eseményeken a Völgyhíd – Közösségi Televízió Biatorbágy hang és képfelvételt készítsen.

