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Kedves Utcabálozó!
A Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat töretlen támogatásának kö-
szönhetően 2018-ban 26. alkalommal rendezzük meg az Utcabált, 
melynek idén ismét a  néphagyomány és a  népművészet a  fősze-
replője. Újra visszatérünk az Utcabál gyökereihez, a népi hagyomá-
nyokhoz. Tudta Ön, hogy az első Utcabált 1992-ben az Angyalföldi 
Vadrózsa Táncegyüttes és a  Gyermekház munkatársai közösen 
szervezték? Talán akkor még sem ők, sem mi, nem gondoltuk, hogy 
ilyen szép kort ér majd meg a közös rendezvény és az együttműkö-
désünk töretlen marad. A 26. Utcabál, ebben az évben is sok újdon-
sággal lepi meg az érdeklődőket, a nagyszínpad programkínálata 
újabb elemekkel bővül, az  évforduló alkalmából izgalmas ünnepi 
programokkal készülünk. A Folk utca és a Mesterek utcája megújul, 
a Mozgás tér továbbra is várja a sport és a mozgás szerelmeseit. Re-
méljük, hogy a közönség örömét leli az újításokban és az állandó 
programokban egyaránt. 

Köszönjük, hogy idén is minket választottak és velünk búcsúz-
tatják a nyarat!

Éljenek a SKult13 adta kulturális lehetőségekkel az év többi napján is. 
Ne feledjék, hogy a 2016-os évtől nem csupán kulturális, hanem sport 
és mozgásprogramjaink közül is válogathatnak. Látogassanak el ren-
dezvényeinkre és kövessék programjainkat a www.skult13.hu oldalon. 

Táncoslábú vendégeinknek ajánljuk, hogy keressék meg a Vadró-
zsa Táncegyüttest és vegyenek részt tanfolyamaikon, táncóráikon! 
Bővebb információ a www.vadrozsate.hu oldalon.



NAGYSZÍNPAD
 10.00  Köszöntő
 10.10–10.40   Nyitány és hangolódás a Zagy va Bandával
 11.00–12.00  Kaláka együttes gyermekkoncert je
 12:00–16:00   Lakodalom van az Utcabálon az Angyalföldi 
  Vadrózsa és Vadvirág Néptáncegyütessel
 12.45–13.10  Főzőverseny eredményhirdetése
 16.30–17.30  Cimbaliband Balkán Projekt 
 18.00–19.00  Palya Bea – Dongó produkció 
 19.00–19.30  Tombola sorsolás
 20.00–21.00  Tóth Gabi és zenekara koncert

Tücsöktanya

Tücsökszínpad
10.00 Babasarok a BaHorka Társulat 
közreműködésével
Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosztály és szüleik számára.

10.30 Százszorszép Bóbiska  
Egyszemélyes bábjáték Edith Nesbith tündérmeséje nyomán
A Királynők Kertjének közepén áll egy csodálatos harang, 
amely csak akkor szólal meg, ha a  Királynőnek gyermeke szü-
letik. Új lakói, a  lusta harangemberkék átokkal sújtják Száz-
szorszép Bóbiska hercegnőt, mert a  születését ünneplő ha-

 20.00–21.00  Tóth Gabi és zenekara koncert

10.00 Babasarok a BaHorka Társulat 



rangszó felverte őket százéves álmukból. Vajon sikerül-e 
Bóbiskának megtörni az átok erejét és elnyerni a boldogságot?
Rendező: Bartal Kiss Rita
Bábos: Majoros Ági

13.00 A Vakáció Akció Mini napközis tábor záró 
műsora

15.00 Babasarok a BaHorka Társulat 
közreműködésével
Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosz-
tály és szüleik számára.

16.30  Aprók tánca Benedek 
Krisztinával
Tánc- és játékmester: Benedek Krisztina
Muzsikál: Joób Emese és a  Csenderes 
együttes. 

Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosz-Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosz-

Muzsikál: Joób Emese és a  Csenderes Muzsikál: Joób Emese és a  Csenderes 



Tücsökkert
10.00–18.00 Piros lábas játéktér fa körhintával
Egyedi kivitelű látványos játszótér eredeti piros zománcos 
lábasokkal és a  népi kultúra egyéb autentikus eszközeivel. 
Egyik-másik tárgy ütött-kopott, kicsit kormos vagy éppen le-
ütődött a  zománca. Ez adja a különleges patinájukat. Jaj, ha 
mesélni tudnának! Kicsik 
és nagyok, � úk és lányok 
számára egyaránt érdek-
lődéskeltő egyszerű és 
nagyszerű aktivitásokat 
szervezünk hétköznapi 
eszközökkel. Az apró né-
pet egy kosaras körhinta 
is várja!
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10.00–18.00 Tücsök Kézműves Műhely
Kicsik és nagyok egyaránt megpihenhetnek kézműves sátrunknál, 
ahol mindenki elkészítheti a számára legtetszetősebb alkotást.

10.00–18.00 homoludens.hu Egyesület családi 
társasjátékai

10.00–18.00 Tücsöktanya játszóház
0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-
ház 1. emeletén.
0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-0-5 éves korú gyerekek részére játszóház a Gyermek-



Mozgástér
10.00–18.00 Mozgástér a Dagály parkban! 
Idén is mozgásba lendül a park, ahol bárki kipróbálhatja magát 
különböző sportokban. Lehet rockyzni, focizni, kézilabdázni, 
a szárazföldön vízilabdázni vagy szinkronúszni vagy épp bele le-
het kóstolni a karate világába. Aki igazán bátor, az kipróbálhatja 
az íjászatot és az amerikai focit is, aki pedig elég ügyesnek érzni 
magát megmutathatja, mire képes a Rippel Akadémia akrobati-
kus gumiszőnyegén.
Az állandó játékok és programok (ping-pong, darts, felfújha-
tó akadálypálya, óriáscsúszda, ugrálóvár) mellett vendégeink 
sportágválasztó jelleggel, három helyszínen próbálhatják ki ma-
gukat különféle sportágakban sportegyesületek segítségével.
Figyelem! A  sportágak időpontok szerint látogathatóak a  ren-
dezvényen, így kérjük, tekintse � gyelemmel programfüzetün-
ket! A játékokat mindenki csak saját felelősségére használhatja!



10.00–12.00  ASI – labdarúgás, 11.20-tól vízilabda, Honvéd 
Auróra SE – gyorstollas, Bp. Honvéd Takare SE – 
karate

12.00–14.00  ASI – vízilabda, 12.40-től kézilabda, 4M Dance – 
rocky, Budapest Evezős Egyesület – ergométeres 
evezés

14.00–16.00  Bp. Honvéd SE – szabadidősportok, Bp. Hon-
véd – öttusa, Bp. Honvéd SE – szinkronúszás

16.00–18.00  Rippel Akadémia – akrobatika, Budapesti Farka-
sok – amerikai foci, Rave Dance – jump trambulin

10.00–18.00 Egész napos interaktív sportos játékok, 
foglalkozások

•  asztalitenisz, darts, bocsa
•  akadálypálya, ugrálóvár, óriás csúszda

           
Időszakos programok

•  Spirál SE – íjászat 10.00–12.00
•  Sakk szimultán verseny 11.00–14.00
•  Thor Gym – funkcionális edzés 

14.00–16.00
•  Viadal Magyarország – íjászat/

célba lövés 16.00–18.00



 1. színtér 2. színtér 3. színtér

10.00–12.00 ASI
labdarúgás és 
vízilabda

Honvéd 
Auróra
tollaslabda

Bp. Honvéd
Takara SE 
karate

12.00–14.00 ASI 
vízilabda és 
kézilabda

4M Dance 
rocky

BEE
ergometer

14.00–16.00 BHSE
Szabadidősport

BHSE
öttusa

BHSE
Szinkron-
úszás

16.00–18.00 Rippel Akadémia 
akrobatika

Bp. Farkasok 
amerikai 
futball

Rave Dance
world jump 
trambulin

  



Ajánló 
10.45 BaHorKa Társulat
Balogh Melinda, Horváth Sára és Kaszai Lili által alkotott éne-
kes- mesés- interaktív- improvizácós műfajban alkotó társulat, 
melynek célja, hogy a nézők – ha csak egy előadásnyi időre is – 
de merjenek kalandokba keveredni, táncolni, énekelni, medvét 
táncoltatni, lovacskát csinálni, papucsot sarkalni, gyermekké 
változni. Kalandra fel! Kellemes utazást kívánunk!

11.00 Kaláka együttes
A Kaláka – „közös munka” együttese Budapesten alakult meg 
1969-ben. Közel 50 éves munkásságuk alatt több korosztály-
nak nyújtottak maradandó élményeket művészetükkel. A saját 
feldolgozású népzenéjük, muzsikájuk és megzenésített verseik 
évről – évre látogatók sokaságát vonzza. A páratlan hangzásvi-
lágot az együttes tagjainak énekhangja és a klasszikus és népi 
hangszerek ötvözete adja.
A gyermekkoncert a Kaláka együttes legkedveltebb gyerekda-
rabjaiból áll, a jó hangulatról ezúttal az együttes három tagja 
Becze Gábor, Gryllus Dániel, Radványi Balázs gondoskodik. 
Fel hangzanak többek között Kányádi 
Sándor, Tamkó Sirató 
Károly, Móricz Zsigmond, 
Hajnal Anna verseire 
írott dalok, a Kaláka mu-
zsikusai bemutatják érde-
kes hangszereiket, lehet 
együtt énekelni, együtt 
verset mondani.
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zsikusai bemutatják érde-zsikusai bemutatják érde-
kes hangszereiket, lehet kes hangszereiket, lehet 
együtt énekelni, együtt 



12.00–16:00 Lakodalom van az Utcabálon 
az Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág 
Néptáncegyütessel
Az Angyalföldi Vadrózsa család idén az emberi élet fordulóinak 
egyik legboldogabb eseményé ,  a lakodalmat mutatja be.
A nézők betekintést nyerhetnek a vőlegény próbatételeibe, 
a  menyasszony kontyolásába és öltöztetésébe, meghallgat-
hatják és megtanulhatják milyen népdalokkal búcsúztatta az 
ara lányságát és milyen szokásokkal lépett az újasszony létbe. 
A népi rigmusok, szokások felidézésében két vőfély Farkas Lász-
ló és Kovács József lesz segítségünkre! A kisebbekről sem feled-
kezünk meg! Az árnyékos helyeken menyasszony és vőlegény-
bokrétát készíthetnek, illetve jókívánságaikat az i� ú pár részére 
léggömbökön juttathatják az égbe! A muzsikát és a talpalávalót 
a Zagyva banda és az Átrium zenekar szolgáltatja!

16.30 Cimbaliband – Balkán projekt koncert
A Cimbaliband 2006-ban alakult magyar világzenei zenekar, 
már számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, már számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, már számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, már számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, már számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyarországot, 



2013-ban lett a Pető�  Rádió „év felfedezettje” címet nyerték el, 
Moldva című albummal 2015-ben a World Music Charts Europe-
világzenei ranglista nyolcadik helyére kerültek, két évvel később 
pedig a Recycle című albummal a huszadik helyet érték el. Az itt-
hon és külföldön, sőt európai világzenei körökben is népszerű 
együttes az autentikus népzenét igyekszik közelebb vinni az em-
berekhez úgy, hogy a  saját népzenénket használja fel új dalok 
megírásához.
A Cimbaliband az idei esztendőben adta ki 10. Nagylemezét Bal-
kan Projekt címmel. Ez az  előadás a  formáció legnagyobb sza-
bású koncertje, páratlan tüzes hangulattal fűszerezve. A Kárpát 
medencében és a Balkánon is elterjedt cimbalom és az azt kísérő 
hangszerek mellett olyan instrumentumokat is felvonultatnak, 
mint az igazi, vérbeli balkáni fúvósok és a harmonika.

18.00 Palya Bea – Dongó produkció 
Palya Bea Prima-díjas, kétszeres Artisjus díjjal elismert magyar 
népdalénekes, előadóművész. Magyar, cigány és bolgár népze-
nén nevelkedett, a későbbiekben más népek zenéivel is foglala-
toskodott. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy olyan műfajokban 
is közreműködött, mint a  jazz és a  világzene. Szokolay Dongó 
Balázs egyike a  legtöbbet foglalkoztatott magyar előadóművé-
szeknek. Fúvóshangszereivel a dudával, a furulyával és a szaxo-
fonnal népzenét, népzenei ihletésű improvizatív zenét játszik.
Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs duókoncertjén az énekhang 
ötvöződik a fúvóshangszerekkel, melynek harmóniájából szület-
nek azok a  csodálatos dallamok, melyek a  népzene inspirálta 
koncertet feledhetetlenné teszik.



20.00 Tóth Gabi és zenekara – TG projekt
Tóth Gabit nem kell senkinek bemutatni. 2004-ben láttuk elő-
ször a  Megasztárban, 2006-ban pedig már megszerezte első 
Fonogram díját. Azóta töretlen karrierje, melynek során sok 
stílust érintett ugyan az énekesnő, de mégis mindig „tóthgabis” 
maradt, utánozhatatlan hangja nem hagy kétséget afelől, hogy 
kit hallunk énekelni. Új zenei projektje a modern és az autenti-
kus világzenei hangzást ötvözi egymással. Az  új dalok elkészí-
tésében már nem csak előadóként, de szerzőként is részt vesz

10.00–20.00 Folk utca
Az idei esztendőben a folk soron olyan kellékeket és eszközöket 
helyezünk el, melyek kapcsolódnak a  házasságkötéshez, a  la-
kodalmas hangulathoz, megjelenítve a viseletek, a minden na-
pok tárgyi és hangulati emlékeit, elemeit, eszközeit. A délelőtt 
és délután folyamán az Angyalföldi Vadrózsa Néptáncegyüttes 



autentikus foglalkozásaival, régi hangulatú esküvői - és vásári fo-
tózással várjuk az érdeklődőket. A látogatók keretében kipróbál-
hatják és megörökíthetik magukat a  különböző korok esküvői 
ruháiban.

10.00–20.00 Mester sor
Mestereink bemutatnak néhány, lassan már feledésbe merülő, 
nagyszüleink által még jól ismert mesterséget. A  foglalkozáso-
kon az  alábbi mesterségek ismeretei sajátíthatók el: növényfü-
zér, textil boszorka, frászkarika, csuhé virág, gyékény lovacska, 
fajáték, tűpárna készítés, gyöngyfűzés, nemezelés és kötélverés.

10.00–18.00 Civilek Utcája
A kerületi civilek ezen a  nyáron is bemutatkoznak az  év legna-
gyobb szabadtéri rendezvényén. A  legaktívabb szervezetek 
sátrakban települnek ki, ahol zenével, tánccal,  különböző játé-
kokkal, baba-mama tornával, oktatási programokkal, növény-és 
fegyverbemutatóval, ingyenes egészségügyi szolgáltatással, 
kézműves foglalkozással, régi autók kiállításával várják a látoga-
tókat, akik tevőlegesen részt is vehetnek a programokban. 



Résztvevő szervezetek sátrakban: 
•  Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
•  Herman Ottó  Bonsai Egyesület
•  Európa Akadémia-Galéria Egyesület
•  Háttér Társaság
•  Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület
•  Jó Pont Oktatási Alapítvány
•  XIII. kerületi Lokálpatrióták Egyesülete- Balassi Bálint Baj-

társi Egyesület- Békefenntartók Bajtársi Egyesülete
•  Net-média Alapítvány
•  Szabad Evangéliumi Gyülekezet
•  Tégy Magadért és Másokért Egyesület
•  Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
•  Vakrepülés Színjátszó Egyesület
•  Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 

Egyesülete
•  Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete XIII. ke-

rületi Szervezet

Kiállítás szabadterületen:
XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete: autók a 90-es évek előtti 
időből korabeli kemping környezetben. Ülj be és lefotózunk!

8.00–12.00 Ízek Utcája
Ki lesz az idei utcabálon „An-
gyalföld Tiszteletbeli Fősza-
kácsa”?  A  főzőversenyre 
jelentkezett baráti társaság-
ból, lakóközösségekből álló 
maximum 10 fős csapatok 
a könyvtár melletti kiskertben 
a  nyilvánosság előtt megfőz-
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hetik az általuk megálmodott ételeket és a győztes megszerez-
heti a fentebb említett címet is, amelyet a jövő utcabálig viselhet. 
A győztes csapat ételreceptje ezenkívül bekerül a „XIII. kerületi 
Hírnök” újságba, a verseny eredményhirdetésére a nagyszínpa-
don kerül sor!
A főzőcsapatok:

•  Duna terasz
•  Csiga csapat
•  Nagy csapat
•  Lokálpatrióták – Balassi csapat
•  Koleszterinmentes
•  Vizafogó Baráti Társaság
•  ASZEm-ESZEM 
•  ATTE – Red Gym
•  Virág csapat
•  FŐZZÉerté 
• Gyertyafény

10.00–18.00 PorTéka
A  FSZEK Dagály utcai Könyvtára az előző évek hagyományaihoz 
híven PorTÉKA címmel, családi programmal várja az  Utcabál 
résztvevőit, melynek központjában idén a  hagyományos esz-
közökkel készített használati tárgyak állnak. Budavári Klára népi 
játék és kismesterség szakoktató segítségével a hozzánk elláto-
gató gyerekek a szövés és fonás különböző technikáit próbálhat-
ják ki. Megismerkedhetnek a használati tárgyak elkészítése során 
használt hagyományos alapanyagokkal, mint például a kékfestő 
anyagok. A foglalkozás során könyvjelzőket, öveket, babákat ké-
szíthetnek, de most sem maradnak majd ki a különböző népi já-
tékok, amelyek kipróbálására is lehetőségük lesz a könyvtárban 
és a  könyvtár előtt. Az  Utcabálra érkezőket a  bejárat előtti ré-
szen óriásbuborék eregetéssel csalogatjuk programunkra. Jeles 



napok tematikájú kvízünk kitöltésével és email cím vagy tele-
fonos elérhetőségük megadásával a  legjobb válaszadók részt 
vesznek sorsolásunkon, amelyen értékes gyerekkönyvek ta-
lálnak gazdára. Mindezen felül biztosítjuk a  látogatók számára 
a 10-től 18 óráig teljes szolgáltatással nyitva tartó könyvtár hasz-
nálatát. 

10.00–20.00 Vásár sor 
Idén is megteremtjük a jól ismert vásári hangulatot, ahol szemet 
gyönyörködtető portékák kínálják magukat sorra vásár� aként 
a látogatók számára.

Vidámpark  
Elmaradhatatlan kelléke a rendezvénynek a vidámparki forgatag, 
ahonnan nem hiányzik majd idén sem a dodgem, a céllövölde, 
a lánchinta, a kisvasút, és a póni lovaglás.

Véradás:
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével együtt-
működve a FSZEK Dagály utcai Könyvtárában várjuk az önkéntes 
véradókat, ezzel is segítve rászoruló embertársaink gyógyulását!



 Házirend
Látogatóink a rendezvényterületre való belépéssel elismerik, hogy az Angyal-
folki Utcabál házirendjét megismerték, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy 
esetlegesen, mint a fesztivál résztvevőjéről videó vagy fotó készülhet.
Rendezvényünk részletes házirendjét honlapunkon, illetve a  2 kihelyezett 
információs ponton találják.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Elérhetőség: Angyalföldi Gyermek- és I� úsági Ház (AGYIH)
1138 Budapest, Dagály u. 15/A • Telefon: +36 1 330 5357

Közérdekű információk
Megközelítés
Autóval: a Népfürdő u. és a Váci út felől. A Dagály utca teljes hosszában 
lezárásra kerül, ezért a parkolás a Népfürdő- és a Karikás Frigyes-, illetve 
a környező utcákban oldható meg. 
Tömegközlekedéssel: M3 metrópótlóval a  Forgách utca vagy Árpád híd 
megállótól 5 perc séta, 1-es villamossal a Népfürdő utcai megállótól 5 perc 
gyalogosan, valamint a 15-ös busszal a Dagály fürdő megállóhelyig.

Forgalmi változás
A Dagály utca a Népfürdő utca – Karikás Frigyes utca között teljes hosszában 
lezárásra kerül, így az Esztergomi út zsákutcává válik a rendezvény idejére.
Az Árpád híd felől, illetve a Boráros tér felől induló 115-ös buszok a Da-
gály fürdő megállóhelyet nem érintik a rendezvény napján!

Kedves Látogatóink!
Augusztus 26. 0.00-tól augusztus 27. 02.00-ig 
behajtási és megállási tilalom lesz érvényben, 
ezért kérjük, hogy ne parkoljanak az Utcabál területén.
Az ott parkoló autókat kénytelenek leszünk elszállíttatni!

Megértésüket köszönjük!

A Szervezők
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