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Tegnap este ért véget a Budapesti Főutca Fesztivál, a Miénk a Belváros Főutcája 

programsorozat azonban még vasárnap is várja az érdeklődőket. A zenés 

programokon több ezren énekeltek együtt kedvenceikkel. A fesztiválon fellépett a 

Balkan Fanatik, az Intim Torna Illegál, a Péterfy Bori és a Love Band, a Napra, a 

Mrs. Calumbo, a Szabadság téren pedig  szomszédkonform csend-diszkóval 

zárták a zenei programokat. 

 

Több mint húszezren vettek részt május 22-25. között a „Belvárosi Főutca 

Fesztiválon” és a „Miénk a Belváros Új Főutcája” programsorozaton. A két 

rendezvény méltó lezárásai, ünneplése volt a „Belváros Új Főutcájának kiépítése 

– II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” európai uniós 

projektünknek. Május 22-25. között a két rendezvényen több száz program, 

koncert, gasztronómiai és zenei program valamint 110 órányi koncert közül 

lehetett választani.  

 

A három nap alatt olyan sztárzenekarok is felléptek, mint a Balkan Fanatik, a 

Péterfy Bori és a Love Band, a Napra, a Mrs. Coloumbo, vagy az Intim Torna 

Illegál. A Belvárosi Főutca fesztivált szombaton egy digitális szomszédkonform 

köztéri buli, a csend-diszkó zárta a Szabadság téren.  

 

A Miénk a Belváros Főutcája programsorozat azonban még vasárnap is várja az 

érdeklődőket. Az Egyetem téren még mindig látogatható a könyvbörze, a 

Szabadság téren kerékpárversenyeken lehet részt venni, az Erzsébet téren 

kézműves- és biovásár, a Hild téren öko design műhely, a Kristóf téren pedig 

óriáskirakó vár mindenkit.  

 

A programsorozat keretében meghirdetett drámairóverseny eredményhirdetését 

pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartjuk 18:15-től, ahol a  zsűri elnöke Molnár 

Piroska, Kossuth- és Jászai Mari díjas színművész lesz.  

 

Kelt: Budapest, 2014. május 25. 
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