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Gingalló- Szalóki Ági gyermekkoncertje
A Gingalló című korongon - ahogy azt Ágitól már megszok-
hatta a közönség – népdalfeldolgozások és énekelt versek 
kaptak helyet, ezúttal József Attila, Tamkó Sirató Károly, 
Weöres Sándor és az erdélyi származású fiatal költőnő, 
Szabó T. Anna versei. A lemezen Cserhalmi György mesél.
Egy ilyen, az egész családnak szóló lemez hallgatása a meg-
szokottól eltérően szülőnek, gyereknek nem csak szórako-
zást, de közösen átélt művészi élményt nyújt, oly módon, 
hogy közben minden korosztály azt kapja, amiért igazán 
fontos, hogy a zene és a vers a mindennapok részévé váljon. 
Az ilyen közös élmények azok, amelyek újraidézik, újra 
átélhetővé teszik a bennünk rejlő, gyermekkorunk óta meg-
búvó emlékeket, és előhozzák a képességeket, amelyekkel 
zenei, népzenei és irodalmi örökségeinket, értékeinket 
továbbadjuk, megőrizzük.

Városi Fúvószenekar és Hód-Kristály Majorette csoport 
fellépése

Árendás Néptáncegyüttes és a Kender zenekar

Kankalin Néptáncegyüttes és a Kender zenekar

Almási István alpolgármester ünnepi beszéde

Keresztes Ildikó koncertje
A kétszeres eMeRTon-díjas magyar pop-rock énekesnő 
koncertjén garantáltan remek nyárzáró hangulatot teremt.

Bergendy Utcabál
Az elmúlt 40 évben végigjátszották a beat és a rock korszak 
minden vállfaját Magyarországon és szinte egész Európában, 
klubokban, televíziókban, fesztiválokon. A 20-30-as évek 
tánczenéje mellett a swing, az 50-es évek rock’n’rollja, 
valamint a beat és soul stílusán át a napjaink rock és disco 
muzsikájának megszólaltatására is képesek.

További információ:
www.hodmezovasarhely.hu oldalon.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2012. szeptember 1-jén a

Tornyai János Kulturális Városnegyed
átadó ünnepségére

BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT 7.)

A pincétől a zsinórpadlásig
Nyílt nap a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ bemuta-
tásával. A csoportok fél óránként indulnak az épület aulá-
jából.

Bessenyei Ferenc, a színészóriás
Kiállítás a hódmezővásárhelyi születésű színészóriásról,
Bessenyei Ferencről a Bajor Gizi Színészmúzeummal 
együttműködésben.

Játékos tudomány kiállítás
A fi zika rejtelmeit játékos kísérletekkel bemutató kiállítás. 
A legkisebbektől a középiskolásokig mindenki talál itt szá-
mos látnivalót, de a felnőttek is nagy örömmel feledkeznek 
bele a kísérletezésbe.

TÁNCTEREM

Bóbita-, Kiscsillag- és Kalamajka gyermek néptánccsoportok
Promenád Táncsport Egyesület bemutatója
NRG Tánciskola
Fogarassy Judit Balett- és Jazztáncstúdió bemutatója

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZERB ORTODOX TEMPLOM
(DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT 7.)

Kiállítás a Hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Templomban
A felújított Hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Templom 
kincseit, és a helyi ortodox közösség történetét bemutató 
kiállítás egész nap megtekinthető.

TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT 16-18.)

Csernus Tibor műtermében – válogatás a KOGART-
gyűjteményéből
A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 
ünnepélyes megnyitója.

Köszöntőt mond: Lázár János országgyűlési képviselő, 
valamint Kovács Gábor, a KOGART alapítója

A kiállítást megnyitja: Fekete György, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke

Közreműködik: Bársony Bálint, Artisjus- és Fonogram-díjas 
szaxofonművész és Bábel Klára, kétszeres Fischer Annie-
ösztöndíjas hárfaművész.

Csernus Tibor több mint fél évszázados életműve nemcsak 
a magyar képzőművészetben tölt be meghatározó szerepet, 
hanem az egyetemes festészet történetének is szerves részét 
képezi. Már fi atal korában Magyarországon külön iskola jött 
létre körülötte, Párizsban pedig olyan új festői világot alakított 
ki, amely Európában és a tengerentúlon egyaránt egyedülálló. 
Csernus 1964 óta egészen 2007-ben bekövetkezett haláláig 
alkotott a francia fővárosban.

DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT NAGYSZÍNPAD

Kézműves vásár
A vásárban népi iparművészek árulják portékáikat és mutatják 
be mesterségüket: fazekas, csuhéfonó, nemezelő, szalma- 
és levendulafonó, faékszer-készítő. Árulnak házi készítésű 
lekvárt, mézet, szörpöt, szappant.
A vásár területén bemutatkoznak a Bessenyei Ferenc Művelő-
dési Központ szakkörei, kézműves foglalkozások keretében. 
A kitelepülő szakkörök munkájába be lehet kapcsolódni, ki 
lehet próbálni a különböző kézműves technikákat: hímzés, 
szövés, tűzzománc, foltmozaik, kötés, horgolás, gyöngyékszer 
készítés.
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