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Szervező partnerünk:

Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat 

Budapest Főváros 

Programunkon a díjtalan 
részvételt a Budapest 
Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat biztosítja.



Kedves Utcabálozó!
A Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat töretlen támogatásának kö-
szönhetően 2017-ben 25. 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 25. 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 programját pedig teljesen átalakítottuk. Reméljük, 
hogy a  közönség örömét leli az  újításokban és az  állandó progra-
mokban 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.



 9.50–10.00 – Zenés-táncos felvonulás az utcában
10.10–10.40 – Angyalföldi Vadvirág Gála
10.50–11.30 – Mese – szólista gála
11.30–11.55 –  Legény legyen a talpán! – virtuóz férfi 

táncok a Kárpát–medencéből
12.05–12.45 – Zagyva Banda koncert
12.45–13.10 – Főzőverseny eredményhirdetése
13.10–13.20 –  Színpadi interjú a megújult Dagály 

sétányról
13.20–13.35 – Férfi viselet bemutató
13.40–14.10 –  Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes 

és a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes 
műsora

14.20–15.00 – Pravo Zenekar koncertje
15.15–15.35 – Női viselet bemutató
15.35–16.10 –  Forrás Néptáncegyüttes és a Jászság 

Népi Együttes műsora
16.20–17.00 – Góbé Zenekar koncert
17.10–17.30 –   Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes 

bemutatója, kísér a Zagyva Banda
17.30–17.40 –  Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes 

programjának fináléja, össztánc

NAGYSZÍNPAD



18.00–19.00 –  Ferenczi György és a Rackajam 
koncert

19.00–19.50 – Tombola sorsolás
20.00–21.10 – Rendhagyó Prímástalálkozó koncert

Flash Mob-ok – Angyalföldi Vadrózsa 
Táncegyüttes utcai megmozdulásai:
  9:50 – Születés és gyermekkor
11:10 – Kon� rmálás
12:55 – Regruta búcsúztatás
14:50 – Esküvő
17:30 – Születésnapi köszöntő

TÜCSÖK SZÍNPAD
10.00 Babasarok a BaHorKa 
Társulat közreműködésével
Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosztály 
és szüleik számára.

11.00 Egyszer egy királyfi… mese és mulattság 
a Kuttyomfitty Társulat tagjaival
Az Egyszer egy király�  című vígballada feldolgozást elsősorban óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk. A darabból megtudhatják, ho-
gyan marad hoppon a gőgös, gazdag bíró leánya és hogyan nyeri el 
a király�  szeretetét a szegény, kosárkötő lánya. A műsorban sárközi 
és mezőföldi táncok láthatók. A műsor végén lakodalmi mulatság-
ban vehetnek részt kis nézőink.

Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosztály 



                                                   
         

13.00  A Vakáció-akció Mini napközis tábor záró 
műsora

15.00  Babasarok a BaHorKa Társulat 
közreműködésével
Ringatók, ölbeli játékok a legkisebb korosztály és szüleik számára.

16.00  Az eltáncolt cipellők a Kuttyomfitty 
Társulat előadása
Mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék vi-
lágába.

A meséből megtudhatják, hová jár minden éjjel a királylány, és 
hogy küzd meg a tánc ördöge Tancika és Jankó a fortélyos suszter-
legény a királylány kezéért. Jankó végigutazza a tánc birodalmát, 
a régi stílusú ugrós táncoktól kezdve a forgós-forgatós táncokon 
keresztül, egészen az új stílusú táncokig. A végén Jankó megküzd 
Tancikával és mivel jobb táncosnak bizonyul, Tancika hoppon ma-
rad, és a királylány megszabadul az ördög hatalma alól.

Az utazás alatt kalotaszegi, kalocsai, mezőpaniti, és vág-garam 
közi táncok világába kalauzolja el Dobsa Fodor Mónika és Dobsa 
Tamás a nagyérdeműt.Tamás a nagyérdeműt.Tamás a nagyérdeműt.Tamás a nagyérdeműt.

TÜCSÖK SZÍNPAD



                                                   
         TÜCSÖKKERT

10.00–18.00  Magyaros, népi hagyományőrző 
játszópark fa körhintával
Egyedi kialakítású, hagyományos, ügyességi, 
logikai, mozgás és képességfejlesztő nagy-
méretű fajátékok állnak látogatóink rendelke-
zésére az egész nap folyamán. Az apró népet 
egy kosaras körhinta is várja!

10.00–18.00  Tücsök Kézműves 
Műhely
Kicsik és nagyok egyaránt megpihenhetnek 
kézműves sátrunknál, ahol mindenki elkészít-
heti 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 Gyermekház 
1. emeletén.

Egyedi kialakítású, hagyományos, ügyességi, 
logikai, mozgás és képességfejlesztő nagy-
méretű fajátékok állnak látogatóink rendelke-



MOZGÁSTÉR
10.00–18.00  Mozgástér a Dagály parkban! 
Idén is mozgásba lendül a park, ahol bárki kipróbálhatja magát kü-
lönböző sportokban. Lehet rockyzni, ritmikus gimnasztikázni, fociz-
ni, kézilabdázni, a  nyári melegben jégkorongozni vagy épp bele 
lehet kóstolni egyes harcművészetek (kungfu, karate, thay won do) 
világába. Ismerkedni lehet a rúd� tnesszel, és aki igazán bátor, az ki-
próbálhatja az íjászatot és az amerikai focit is, vagy megmutathatja 
ügyességét egy gumiszőnyegen a Rippel Akadémia segítségével.

Az állandó játékok és programok (squash, rúd� tnesz, boksz-ring, 
óriáscsúszda, ugrálóvár, ping-pong, darts, csocsó, petanque) mel-
lett vendégeink sportágválasztó jelleggel, három helyszínen pró-
bálhatják ki magukat különféle sportágakban sportegyesületek 
segítségével.

Figyelem! A sportágak időpontok szerint látogathatóak a rendez-
vényen, így kérjük, tekintse � gyelemmel programfüzetünket! A já-
tékokat mindenki csak saját felelősségére használhatja!

10.00–12.00  ASI – labdarúgás, ATTE – judo, Hort SE – ritmikus 
gimnasztika

12.00–14.00  ASI – kézilabda, Sárkánykard SE – Kung Fu, 
4M Dance Campany tagja Vitalitás SE – rocky

14.00–16.00  Vasas SC – jégkorong, Bp. Honvéd Takare SE – 
karate, Bp. Honvéd SE – olimpiai sportágak

16.00–18.00  Budapesti Farkasok – amerikai foci, 
Pestújhelyi SC – thay won do, Rippel Akadémia 



10.00–18.00  Egész napos interaktív sportos 
játékok, foglalkozások
• Magyar Fallabda Szövetség – squash
• Rúdvilág – rúd� tnesz egyesületek
• asztalitenisz, darts, csocsó, petanque
• kerékpáros verseny szimulátor 
• boksz-ring, ugrálóvár, óriás csúszda
 
Időszakos programok
• Spirál SE – íjászat 10.00–12.00
• Sakk szimultán verseny 11.00–14.00
• Gondos Gazdi program – zenés kutyabemutató 15.30–15.50
• Viadal Magyarország – íjászat/célba lövés 16.00–18.00

 1. színtér 2. színtér 3. színtér
10.00–12.00 ASI

labdarúgás
ATTE judó Hort SE 

ritmikus 
gimnasztika

12.00–14.00 ASI 
kézilabda

Sárkánykard
kung fu

4M Dance 
Campany tagja 
Vitalitás SE – rocky

14.00–16.00 Vasas SC
jégkorong

Bp. Honvéd 
Takara SE karate

Bp. Honvéd SE 
olimpiai sportágak

16.00–18.00 Bp. Farkasok 
amerikai futball

Pestújhelyi SC
Thay won do

Rippel Akadémia 
akrobatika



AJÁNLÓ
10.10  Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes 
és utánpótlás csoportjai
Az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes 1992-ben alakult, céljuk 
a  népi hagyományok őrzése, kultúránk minél mélyebb megis-
merése és megismertetése a „ma” emberével. Ennek szellemében 
dolgoznak művészeti vezetőik, akik ezzel a szemlélettel nevelik 
az  utánpótláscsoportjainkba járó gyerekeket is. A  szakmai elis-
meréseknél is fontosabbnak tartják, hogy a  gyerekek fokozato-
san ismerjék meg a tánc örömét és közösség építő erejét. Kiemel-
kedő sikerként értékelik, hogy néhány év alatt az összes korosz-
tályban tudtunk csoportot indítani, így felmenő rendszerben már 
3 éves kortól foglalkoznak táncoktatással.

Óvodás csoport: 3–5 éves korosztály; oktató: Kádár Kata
Mini Vadvirág: 6–8 éves korosztály; oktatók: Kádár Kata és Pál� y 
Zoárd
Kis Vadvirág: alsó tagozatos korosztály; oktatók: Fundák-Kaszai 
Lili és Fundák Kristóf
Vadvirág: felső tagozatos korosztály; oktatók: Fundák-Kaszai Lili, 
Fundák Kristóf
Vadrózsa: felnőtt korosztály; művészeti vezető: Fundák Kristóf

10.45  BaHorKa Társulat
Balogh Melinda, Horváth Sára és Kaszai Lili által alkotott énekes- 
mesés- interaktív- improvizácós műfajban alkotó társulat, mely-
nek célja, hogy a nézők - ha csak egy előadásnyi időre is – de mer-
jenek kalandokba keveredni, táncolni, énekelni, medvét táncol-
tatni, lovacskát csinálni, papucsot sarkalni, gyermekké változni. 

Kalandra fel! Kellemes utazást kívánunk!



11.30  Zagyva Banda
A Zagyva Banda 2002-ben alakult Turán. Tagjai huszonéves � a-
talok, akik elkötelezett művelői a magyar népzenének. Nevüket 
a Karancs hegységben eredő Zagyva folyóról kapták. 

Hisznek a népi kultúra közösségformáló és közösségmegtartó 
erejében. Számos itthoni és külföldi néptánccsoporttal dolgoz-
nak együtt, részt vesznek utánpótlás csoportjaik nevelésében, 
hangszerbemutatókat tartanak, rendszeres kísérői gyermek és 
i� úsági táncversenyeknek.

Színpadi műsoraikra az igényes szerkesztés és a � atalos lendü-
letjellemző. Összeállításaikkal bizonyítani szeretnék, hogy a nép-
zene nem csak páratlan kincs, amire kötelességünk vigyázni, ha-
nem egy megélhető szórakozási forma, amit vétek nem használni.

Számos zenei nívódíj tulajdonosai, prímásuk Boda Gellért 
Kecskemèten a II. Prímásversenyen harmadik helyezést ért el.

Kitartó munkájukat Pest Megye Önkormányzata 2014-ben 
Pest Megye Népművészetéért díjjal ismerte el.

A zenekar tagjai: Boda Gellért, Boda Márton, Király Miklós, Mu-
csinyi Dániel, Szabó András, Tóth Sebestyén

13.10 Dagály sétány bemutatás
Egy izgalmas szakmai sétát teszünk a Dagály sétányon, ahol nem 
csupán a sétány történetéről, tájépítészetéről, közterület fejlesz-
tésekről tudhatnak meg kulisszatitkokat az  érdeklődők, hanem 
átmozgathatják magukat egy különleges trambulinos edzéssel. 

Találkozás a Nagyszínpadnál.



13.40 Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes 
A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes a  Rákospalota mellett folyó 
Szilas patakról kapta a nevét. Az együttes első tagjai olyan helybéli � -
atalok közül kerültek ki, akik fontosnak tartották a helyi hagyományok 
megőrzését és továbbvitelét. Az eleinte mindössze 10-15 tagot szám-
láló együttes 2002 nyarára 30 fősre duzzadt fel, és jelenleg a gyermek, 
az i� úsági, a felnőtt, illetve a hagyományőrző csoporttal együtt már 
közel 80 aktív táncost számlál. Ezen felül, számos olyan � atal van, akik 
bár az aktív munkában már nem vesznek részt, a baráti társaságnak 
továbbra is részei maradtak, és családos emberként is részt vesznek 
az együttes által szervezett programok lebonyolításában.

Művészeti vezető: Sikentáncz Szilveszter

13.40 Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes
A BCE diákszervezeteként működő Corvinus Közgáz Néptáncegyüt-
tes 1948-ban alakult és működik az egyetem keretein belül. Tagjai 
egyetemisták, � atal pályakezdő értelmiségiek.

Többségük az ország különböző pontjairól, más-más együttesek-
ből érkeztek.

Rendszeres résztvevői kiemelt külföldi és országos szakmai fesz-
tiváloknak, egyetemi és különböző céges rendezvényeknek. Az el-
múlt években, Barcelonában, Veronában, Stockholmban képvisel-
ték Magyarországot. Több alkalommal szerepeltek a Tavaszi Feszti-
vál és a Sziget Fesztivál különböző rendezvényein, valamint  a világ-
hírű Muzsikás Együttes kiemelt koncertjeinek állandó vendégeként.

Szakmai munkájukban nagy hangsúlyt kap a közvetlen, helyszí-
nen történő ismeret- és tapasztalatszerzés is. A próbatermi munka 
mellett táborok, gyűjtő utak alkalmával tanulják meg egy-egy vidék 
táncait. Műsoraikban mindig azokat a formákat és kifejezési módo-
kat keresik, amelyekkel a XXI. század embere számára is élvezhető 
és izgalmas élményt adhat a folklór.

Együttes- és művészeti vezető: De� end Irén (Inci) a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes táncos szólistája



14.20 Pravo Zenekar
A Pravo zenekart 1997-ben alakította Boros Csilla és Gera Attila 
a békéscsabai Balkán Táncegyüttes kísérőzenekaraként. A pravo 
szó jelentése a  szláv nyelvekben: igaz, egyenes, ugyanakkor ez 
a neve a Balkán-félsziget egyik jellegzetes táncának is. A zenekar 
repertoárjába autentikus szerb, makedón és bolgár hangszeres, 
valamint énekes dallamok és saját feldolgozások is szerepelnek. 
A Pravo, amely a kezdeti időkben csak tánckísérettel foglalkozott, 
idővel kinőtte magát önálló koncertező zenekarrá. Mindezt a fo-
lyamatos tagcserék, új zenészek belépései tették lehetővé, így 
a zenekar 2002. év végére elérte jelenlegi arculatát. Az új zené-
szek, a  7-8 fős, változtatható hangszer-összeállítású állandó fel-
állás lehetőséget teremtett a repertoár kiszélesítésére, többfajta 
műsorszerkezet kialakítására. 

Az idő múlásával – a tagok iskolai és munkahelyi elfoglaltságá-
ból adódóan – a Pravo zenekar részben fővárosi zenekarrá vált. 
Ennek ellenére a békéscsabai helyőrségi klubban (FEK) a mai na-
pig havi rendszerességgel tartanak táncházat. 

Mérföldkövet jelentett a zenekar életében, hogy 2002. elején 
elkészíthette első saját CD-jét: a „Tűzön járó hangok”-at. Zene-
karukkal 2002-ben a  Duna Televízió műsort készített, valamint 
2004-ben szerepeltek a  Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdi-
ójának adásában is. 

Mindemellett számos fesztiválon és nagyobb szabású rendez-
vényen is felléptek. 



15.35 Forrás Néptáncegyüttes
A Forrás Néptáncegyüttes 1984-ben alakult meg Érden a Vörös-
marty Mihály Gimnáziumban; tagjai az ott tanuló diákok voltak. 
1985 ősze óta működik Százhalombattán, ahol az éppen felépült 
művelődési központ adott otthont a csoportnak. Az eltelt évek 
alatt meghatározó része lett a százhalombattai kulturális életnek. 
Működésével új hagyományok teremtődtek, meghonosodott 
és népszerűvé vált a  népművészet. Sajátos közösség alakult ki 
az együttes körül, amely kör folyamatosan bővül a táncosokhoz 
kötődő rendezvények által. Ilyenek pl. a Summerfest, a Forrás Bál, 
a  százhalombattai kultúráért rendezvénysorozat, a  forrásos mű-
sorok, stb.

A Forrás szakmai munkájára, sokszínűségére jellemző, hogy 
a próbatermi munkát az ország legnevesebb alkotói, koreográfu-
sai irányítják. Az autentikus művek bemutatása mellett az együt-
tes tematikus művek bemutatására is vállalkozik. Így kerülhetett 
bemutatásra 1997-ben a Honvéd Együttes szakmai munkájának 
segítségével Novák Ferenc: Kocsonya Mihály házassága, majd 
A helység kalapácsa című tánckomédia.

2000-ben egy egészen új arcát mutatta meg az együttes a kö-
zönségnek. A  százhalombattai Régészeti Parkkal együttműkö-
désben bemutatta a  Somogyi István rendezésében elkészített 
Máglyák a Duna felett című szertartásjátékot, mely a halomsírok 
korát, annak kultúráját próbálta megjeleníteni. A közönség kitörő 
lelkesedéssel fogadta, így a darab bemutatásra került 2001-ben, 
és 2002-ben is.

Az együttes vezetése nagy � gyelmet szentel a  szakmai mun-
ka jó minőségére. Célja, hogy a Forrás egy olyan műhely legyen, 
amelyben a különböző generációk hosszútávon képesek biztosí-
tani az együttes szakmai munkáját. Mostani táncosai közül töb-
ben a Táncművészeti Főiskolai hallgatói.



15.35 Jászság Népi Együttes
A Jászság Népi együttes 1971-ben alakult. Az  első igazi sikert 
1977-ben érte el, miután megnyerte az  országos KI MIT TUD 
versenyt. Ezen a  versenyen 1983-ban szólókategóriában nyert 
egy pár, 1988-ban az elődöntőig, míg 1996-ban a döntőig jutott 
az együttes. Céljuk a magyar paraszti tánc és zenei folklór még élő 
hagyományainak felkutatása, ápolása, feldolgozása. Ezt a  fontos 
nemzeti értéket igyekszik a Jászság Népi Együttes a legalaposab-
ban elsajátítani, és színpadra állítani. A tánc és a zene mellett a tán-
cos szokások, a régi viselet megismerésére is törekszik az Együttes

Számos rangos hazai fesztiválon szerepelt az együttes megala-
kulása óta, melyeken szinte minden évben értékes díjakat nyer-
tek a táncosok. Művészeti munkájuk egyik legnagyobb elismeré-
seként megkapták az „Örökös Kiváló Együttes” címet. A Jászság 
Népi Együttesben számos szólótáncosi díjjal, Népművészet I� ú 
Mestere kitüntetéssel rendelkező táncos tevékenykedik, akik itt-
hon és külföldön egyaránt oktatnak tanfolyamokon, táncházakat 
vezetnek, koreográ� ákat készítenek együtteseknél. Elenged-
hetetlenül fontos feladat az  utánpótlás nevelés, mely alapköve 
a felnőtt együttes sikeres működésének. Jelen pillanatban négy 
közvetlen utánpótlás csoportja van az Jászság Népi Együttesnek: 
a Jártató I� úsági Táncegyüttes, Árendás, Barkóca, és a Galagonya 
Gyermek táncegyüttesek, melyek már több alkalommal is szere-
peltek hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt.

A Jászság Népi Együttes 1981 óta szervezi a  Nemzetközi 
Táncház és Zenésztábort, és 1991 óta főrendezője a Csángó Fesz-
tiválnak és a Kisebbségek Folklór Fesztiváljának. 

A hazai néptánc mozgalom egyik legjelentősebb képviselője 
az „Örökösen Kiválóan Minősült” és „Bartók díjas” Jászság Népi 
Együttes. 2003-ban mutatták be első önálló táncprodukciójukat 

„A kor falára” címmel, ezt követte 2006-ban a „Bartók a  Jászság-
ban”, 2007-ben a „Boldog lelkek tánca” és 2011-ben a „Tiszta szív-
ből” című egyrészes színpadi művük.



16.20 Góbé zenekar
A Góbé 2007 novemberében alakult Budapesten a  Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola diákjaiból. Később a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen folytatták klasszikus és népzenei ta-
nulmányaikat.

A zenekar megalakulása után rögtön belevetette magát a bu-
dapesti underground táncházas/folk életbe, és az  ezt követő 
néhány évben számtalan klubban, táncházban, népzenei és 
néptánc fesztiválon feltűnt. Idővel több koncerthelyszín, közös-
ségi színtér állandó és visszatérő résztvevője lett. A tradicionális 
népzenei vonal mellett más zenei irányokba is kitekint, saját él-
ményeiből és környezetéből táplálkozva. Feltett szándéka, hogy 
a népzene, mint többnemzetiségű kultúrkincs a hazai és nemzet-
közi könnyűzenei paletta szerves részévé váljon.

2011-ben megnyerték a Talentométer tehetségkutató fesztivál 
népzene-világzene kategória- és közönségdíját, ennek eredmé-
nyeképp felvehették első lemezüket, amely 2013-ban jelent meg 
Góbé címmel. Itt elrugaszkodtak az addigi tradicionális irányvo-
naluktól, és az autentikus népzene ápolása mellett sajátos meg-
oldásokat, egyéni inspirációikat alkalmazva dolgozták fel ked-
venc népdalaikat. Második lemezük Ez van! címmel jelent meg 
2015-ben, és szintén ezt az  irányvonalat követte, de a  zenekar 
épp annyira aktívan és lelkesen muzsikál táncházakban, folklóre-
seményeken, mint könnyűzenei fesztiválokon. Célja, hogy divat-
ba hozza a népzenét, új, mindenki számára élvezhető, közérthető 
formában, átlépve a stílusok és kategóriák szabta határokon.



18.00 Ferenczi György és a Rackajam
A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és 
a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi haj-
nali, Pető�  és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rend-
kívül energikus produkció mosolya bearanyozza a  velük töltött 
tartalmas, információban, és humorban gazdag estét. Számos 
ponton utal a rock’n’roll forradalom, az amerikai zenei kultúra és 
a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

A zenekar tagjai:
Ferenczi György – szájharmonika, hegedű, ének
Apáti Ádám – Wurlitzer zongora, basszusgitár, ének
Pintér Zsolt – mandolin, ének
Bizják Gábor – Wurlitzer zongora, kürt, ének
Jankó Miklós – cajon, énekJankó Miklós – cajon, ének



20.00 Rendhagyó Prímástalálkozó
„A Rendhagyó Prímástalálkozó nem más, mint a  népzene, a  jazz, 
a rock és a klasszikus zene területéről érkező zenészek szupercsapa-
ta, a kapcsolódási pont pedig a magyar zenei hagyományok iránti 
mély tisztelet.”               (Simon Broughton, Songlines Magazine)

A Rendhagyó Prímástalálkozóban a magyar zenei élet kimagasló 
egyéniségei muzsikálnak együtt, akik ugyan különböző zenei műfa-
jokat képviselnek, közös zenei anyanyelvük azonban a magyar nép-
zene. A formáció tagja a hegedűvirtuóz Pál István Szalonna, a világ 
egyik legjobb cimbalmosaként számon tartott Balogh Kálmán, vala-
mint Bede Péter (szaxofon), Both Miklós (gitár), Gombai Tamás (he-
gedű), Doór Róbert (nagybőgő), Mester László (brácsa). A Prímásta-
lálkozó két kiváló énekesnője: Herczku Ágnes és Korpás Éva. 

A zenekar különlegessége, hogy mindenki prímás, hiszen veze-
ti a zenét, adja a jeleket, mindenki egyedi, különleges, a zenekar 
közösen mégis megbonthatatlan egységet képvisel a színpadon.

E minden tekintetben rendhagyó formáció tagjai külön-külön 
is számos rangos díj birtokosai, s első albumuk is a legnagyobb 
elismeréseket aratta: a  neves 
világzenei szaklap, 
a brit Songlines ma-
gazin 2010-ben be-
válogatta Top of the 
World listájára, 2011-
ben pedig a zenekar 
megkapta az autenti-
kus népzene kategó-
ria Fonogram-díját.

elismeréseket aratta: a  neves elismeréseket aratta: a  neves elismeréseket aratta: a  neves 

megkapta az autenti-megkapta az autenti-
kus népzene kategó-



10.00–20.00 Folk utca
Az idei utcabálon az igazi népi hangulatot a Folk utcában találják 
látogatóink, amelynek szervezője az  Angyalföldi Vadrózsa Tánc-
együttes. Az utcában részt vehetnek vendégeink a népi játszóház 
programjain, megszépíthetik frizurájukat a  hajfonodában, felpró-
bálhatják a  népi viseleteket és fotózkodhatnak benne, megismer-
kedhetnek, Rákospalota századfordulós szokásaival, valamint meg-
tekinthetik Majnik Zsolt és Gorácz József képeiből készített kiállítást. 

10.00–20.00 VISELET KIÁLLÍTÁS – HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Kiállításunkon magyar tájegységek viseleteit mutatjuk be pró-
bababákon, korhű környezetben. Az  Angyalföldi Helytörténeti 
Gyűjtemény a ’90-es évek enteriőrjét mutatja be a 25. évforduló 
alkalmából.    

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 sajátíthatóak el: növény-
füzér, 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 sát-
rakba települnek ki, ahol zenével, tánccal, hangszerbemutatóval, 
különböző játékokkal, oktatási programokkal, növény-és fegy-
verbemutatóval, ingyenes egészségügyi szolgáltatással, kézmű-
ves foglalkozással, régi autók kiállításával várják a  látogatókat, 
akik tevőlegesen részt is vehetnek a programokban. 



Résztvevő szervezetek sátrakban: 
- Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány
- Magyar Vöröskereszt XIII. Kerületi Szervezete
- XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete
- Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
- Békefenntartók Bajtársi Egyesülete
- Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
- Herman Ottó Bonsai Egyesület
- Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Egyesülete
- Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület
- Progin Zenei Egyesület
- Szabad Evangéliumi Gyülekezet
- Tégy Magadért és Másokért Egyesület
- Református Egyház

Kiállítás szabadterületen:
XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete: autók a 80-as évekből 
korabeli kemping környezetben. Ülj be és lefotózunk!

8.00–12.00 ÍZEK UTCÁJA
Ki lesz az  idei utcabálon „Angyalföld Tiszteletbeli Főszakácsa”?  
A főzőversenyre jelentkezett baráti társaságból, lakóközösségek-
ből álló maximum 10 fős csapatok a  könyvtár melletti kiskert-
ben a  nyilvánosság előtt megfőzhetik az  általuk megálmodott 
ételeket és a győztes megszerezheti a fentebb említett címet is, 
amelyet a jövő utcabálig viselhet. A győztes csapat ételreceptje 
ezenkívül bekerül a „XIII. kerületi Hírnök” újságba, a verseny ered-
ményhirdetésére a nagyszínpadon kerül sor!



A főzőcsapatok:
• Duna terasz
• Csiga csapat
• Dagály utca
• Lokálpatrióták-Balassi csapat
• Tahi utca
• Koleszterinmentes
• Vizafogó Baráti Társaság
• ATTE Atlantisz Gym
• Eszünk és Védünk
• Gyertyafény
• FőzZéeRTé
• ATTE – Red Gym
• Gyertyafény
• Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes

10.00–18.00  PorTÉKA
A FSZEK Dagály utcai Könyvtára PorTÉKA címmel, családi prog-
rammal várja az Utcabál résztvevőit. Teljes könyvtári szolgáltatás-
sal és az  állományból kivont könyvek vásárával. Budavári Klára 
népi játék és kismesterség szakoktató segítségével pedig szél-
forgót, hajóhintát, ciripelőt, fonalbabát, és vízen nyíló kalocsai 
virágot készíthetnek a könyvtárba látogató gyereke és családja-
ik. A játékok kipróbálására is lehetőségük lesz a könyvtárban és 
a  könyvtár előtt, ahol óriásbuborékokat is eregethetnek. Népi 
mesterségek tematikájú kvízünk kitöltésével részt vehetnek sor-
solásunkon, ahol értékes gyerekkönyvek találnak majd gazdára. 

• Lokálpatrióták-Balassi csapat



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.

10.00–18.00  Gondos Gazdi program
A Gondos Gazdi Program sátrában  kutyás foglalkoztatóval, ta-
nácsadással és gyerekprogramokkal várunk minden kutyabará-
tot! 15.30-tól zenés kutya bemutatót is tartunk a Mozgástér terü-
letén. A kutyáknak pedig kutyajátszótérrel készülünk. Idén sem 
kell otthon hagyni a blökit!

VIDÁMPARK
Elmaradhatatlan kelléke a  rendezvénynek a  vidámparki forga-
tag, ahonnan nem hiányzik majd idén sem a dodgem, a körhinta, 
a lánchinta, a kisvasút, és a póni lovaglás.



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 metróval a Forgách utca vagy Árpád híd megálló-
tól 5 perc séta, 1-es villamossal a Népfürdő utcai megállótól 5 perc gyalo-
gosan, valamint a 15-ös busszal a Dagály fürdő megállóhelyig.

Forgalmi változás
A Dagály utca a Népfürdő utca – Karikás Frigyes utca között teljes hosz-
szában 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 27. 0.00-tól augusztus 28. 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




