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Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

Államalapító 
Szent István király

tiszteletére rendezett 

ünnepségre és fesztiválra
2016. augusztus 18. és 21. között

P R OGR A MOK

2016. augusztus 18. (csütörtök)

KO SS UT H  T ÉR

16.00  Térzene

Közreműködik: A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásár-
helyi Helyőrségi Zenekara, vezényel: Kovács István őrnagy

16.30 Ünnepi zászlófelvonás

Közreműködik: A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásár-
helyi Helyőrségi Zenekara, vezényel: Kovács István őrnagy 

BORF ES ZT I VÁ L  S Z Í N PA D
( D R .  RAPCSÁK  AND RÁS  ÚT )

16.45 A XII. Bor- és Pálinkafesztivál megnyitója

A XII. Bor- és Pálinkafesztivált megnyitja: Almási István polgármester

Borverseny eredményhirdetése és a Vásárhely Bora cím átadása.

Közreműködik: A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásár-
helyi Helyőrségi Zenekara, vezényel: Kovács István őrnagy, 
valamint a Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi Műhely.

A XII. Bor- és Pálinkafesztivál augusztus 18-21. között várja a borok 
kedvelőit a Kossuth téren és a Dr. Rapcsák András úton felállított 
pavilonokban. A kiváló borok mellett megjelennek a helyi 
gasztronómiai specialitások, mint a vásárhelyi túrós lepény és 
barátfüle, kemencében sült kenyérlángos, parázson sült 
kürtőskalács és sok más finomság.

A Dr. Rapcsák András úton felállított Borpódium színpadon neves 
borászokkal hallgathatnak meg beszélgetéseket augusztus 19-20-
21-én 16:00 órától, de készíthetnek szelfit is egy borospince 
bejáratánál. 
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A zászlófelvonást követően a Szárnyas Sárkány Gólyalábas 
Kompánia HOSSZÚ LÉPÉS című interaktív, látványos és szórakoztató 
mutatványos utcai felvonulása tekinthető meg, hatalmas 
zászlókkal. 

19.00 Kelemen Kabátban

A Kelemen Kabátban 2011-ben debütált, mára pedig hazánk egyik 
meghatározó pop zenekarává nőtte ki magát. A ''Maradjatok 
Gyerekek'' c. daluk az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere lett. A 
Kelemen Kabátban sikerének titka a humoros, karakteres 
dalszövegek és a sokszínű zenei hangzásvilág ötvözetében rejlik.

21.30 Byealex

ByeAlex Kedvesem című dalával robbant be a köztudatba és azóta 
is több országosan ismert dalt írt. Zenekarával folyamatos 
látogatói a fesztiváloknak és kluboknak. 2015-től a csapat már 
ByeAlex és a Slepp néven járja az országot és írja a dalokat. Az 
elsőként megjelent dal "Még mindig..." máris a magyar rádiók  
egyik legtöbbet játszott dala.

KO SS U TH  T ÉR I  GYE R EKS Z IGET

16.00 - 19.30  A  Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága 

Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet 
kapnak különböző ügyességi,- és logikai játékok; fizikai 
jelenségeket bemutató eszközök, óriás nagyító, Camera Obscura 
vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi népi játékok is, így 
lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOS SU TH  T É R I  N AGYSZ Í N PA D

18.00  Unique

A Unique a magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen, egyik 
legegyedibb hangzásvilággal bíró popzenei formációja, számos 
zenei elismerés tulajdonosa. Völgyesi Gabriella, a trió énekesnője 
a magyar zenei-, és közélet állandó szereplője, és egyik 
legszuggesztívebb egyénisége. A Unique fellépésein a fiatalabb és 
az idősebb generációknak egyaránt tartalmas, minőségi 
szórakoztató programot nyújt. 

20.00 Kozmix

A Kozmix 1995-ben alakult és azóta kilenc önálló nagylemezt 
jelentetett meg.  A Kozmix ma már nehezen határolható be csupán 
egy zenei műfajba, dalaik elektronikus jellege jelenti az egyetlen 
közös pontot. A Kozmix azon ritka csapatok egyike, amely több, 
mint 20 éve, együtt, eredeti felállásban, gyakorlatilag megszakítás 
nélkül működik. A formáció egyik alapító tagja Lányi Lajos (Lala), 
aki Hódmezővásárhelyen született és tanult zenét édesapjától, 
valamit zenetanáraitól a zeneiskolában. Társa, Horváth (Hozso) 
Zsolt, Budapesten született és a színpadon a billentyűs 
hangszereket szólaltatja meg. 

20 16. augusz tus 19. (péntek)

BORF ES ZT I VÁ L  S Z Í N PA D
( D R .  R APCSÁK  AND RÁ S  ÚT )

18.00 Stratégia

A zenekar 1996-ban alakult Hódmezővásárhelyen. Kezdetben 
nemzeti rock együttesek dalait játszották, majd zenei stílusuk a 
heavy metal felé fordult. Dalaikban nagy hangsúlyt kap a 
hazaszeretet. 2000-ben vették fel első nagylemezüket, amelyet 
még három másik követett. 

20.00 Palmetta

A zenekar egy olyan örökséget szeretne megőrizni, mint a magyar 
népdal. A zenekar kemény, metálos és lágyabb akusztikus 
hangszerelésben komponálja a népi hagyományos kiejtésben és 
formában lévő népdalokat. A modern rockzene és a hagyomány-
őrzés összeillesztésével kívánják eljuttatni olyan rétegekhez is a 
népdalaikat, akik más körülmények között nem hallgatnak, nem 
hallgatnának ilyen stílusú zenét.

22.30 Ismerős Arcok 

Az Ismerős Arcok - az elmúlt 16 év egyik legtöbbet koncertező  
zenekara - a jelenkor divatzenei irányzatának alternatívájaként 
kínálja azt a jellegzetes, izgalmas és magával ragadó hangzást és
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egyedi gondolatokat, amely kiemeli az együttest a kortárs magyar 
rockzene táborából. A zenéjükben megtalálhatók a rock, a blues, a 
jazz, a pop és a világzene stíluselemei is. Rendszeresen fellépnek a 
Kárpát-medence szinte valamennyi területén, de sikerrel 
turnéztak már Kanadában, az Egyesült Államokban és 
Svédországban is.

KOSSUTH  TÉRI  GYEREKSZIGET

16.00 - 19.30  A  Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága 

Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet 
kapnak különböző ügyességi,- és logikai játékok; fizikai 
jelenségeket bemutató eszközök, óriás nagyító, Camera Obscura 
vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi népi játékok is, így 
lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOS SU TH  T É R I  N AGYSZ Í N PA D

17.00 Kankalin Néptáncegyüttes 

A Kankalin Néptáncegyüttes 1962-ben alakult Hódmezővásár-
helyen, B. Szűcs Istvánné Sárika néni irányításával. Jelenleg 
egyesületi formában működik, amelynek célja a magyar néptánc 
művelése, népszerűsítése, a magyar nyelvterületen élők 
hagyományainak őrzése, ápolása, továbbadása, ismertetése minél 
nagyobb területen. 

19.00 Pál Utcai Fiúk 

A Pál Utcai Fiúk 1983 nyarán  alakult barátokból, iskolatársakból. 
A zenekar egy szigetszentmiklósi garázsból nőtte ki magát 
országosan ismert zenekarrá. 1990-ben adták ki első lemezüket, 
majd 1994-ig folyamatosan jelentek meg az albumok. A húszéves 
jubileumot követő egyéves csendes pihenő után a zenekar újra 
alkotni és koncertezni kezdett. A 2008-ban 25 éves Pál Utcai Fiúk 
zenekar friss energiákkal és lendülettel újabb fejezetet nyitott 
történetében a Legelő című nagylemezével. A PUF jelenleg is 
folyamatosan koncertezik és dolgozik az új album anyagán.

21.00 Kiscsillag   

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi

garázszenekarként definiálta magát az akkor még aktív Kispál és a 
Borz árnyékában, mára Magyarország elsőszámú art-rock 
zenekarának tekinthető. A mindig gitáralapú, de számos eltérő 
stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, 
Lovasi András emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó 
éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarak-
teresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre 
megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot. 

2016. augusztus 20. (szombat)

S ZENT  I S T VÁ N  T ÉR

09.00 Ünnepi Szentmise a Szent István templomban
A misét celebrálja: Dr. Kiss- Rigó László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke

10.00 Városi Ünnepség Szent István király tiszteletére, 
 kenyérszentelés és áldás

Ünnepi beszéd: Almási István polgármester és 
 Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő

Az új kenyeret megszenteli: Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke

Áldást mond: Bán Csaba ótemplomi református lelkész
 Közreműködnek: 
 Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Liszt 

Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai, a Városi Vegyeskar és a 
Fandante Kamarakórus Búza András vezényletével, valamint a 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekara Kovács István őrnagy vezényletével.

BORF ES ZT I VÁ L  S Z Í N PA D
( D R .  R APCSÁK  AND RÁ S  ÚT )

15.00 Fourtissimo - gyerekkoncert

A zenekar igazán népszerű rajzfilmet, a Jégvarázst építette 
gyerekműsorába. Énekesnőjük Elza hercegnőként lép színpadra,
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aki magával hozza húgát, Annát és együtt kalauzolják a gyerekeket 
a hangszerek csodálatos világába. Ismert rajzfilmslágerek, 
magyar népdalok, gyermekversek zenés feldolgozásai szerepelnek 
a műsorban (Jégvarázs: Legyen hó, Szófia Hercegnő, Micimackó, 
Angry birds, Vuk, Érik a szőlő, Bóbita...). A gyerekműsor egyben 
hangszerbemutató is, mely során gyerekek különleges hang-
szerekkel ismerkedhetnek meg.

17.00 Sunny Dance Band 

Magyarország legnépszerűbb, több mint két évtizedes fennállással 
büszkélkedhető, női-férfi énekeseket és fúvósokat is magában 
foglaló nagy létszámú koncert-, tánc- és party zenekar. Műsoruk 
mind zenei korszak, mind pedig zenei stílus tekintetében nagyon 
színes: a 20-as évektől napjainkig, a jazz-től a rock and roll-on, a 
latin zenén át egészen a funky disco-ig minden megtalálható 
igényes, saját hangszerelések formájában.

22.30 Irie Maffia 

A 2005-ben alakult Irie Maffia rövid idő alatt a fiatal magyar 
közönség egyik kedvenc koncertzenekarává nőtte ki magát. Nem 
csoda, hiszen a reggae, hiphop, rock és funk határait egymásba 
mosó bandának a frontvonalában koncentrálódnak az újgenerációs 
kedvencek.

KO SS U TH  T ÉR I  GYE R EKS Z IGET

16.00 - 19.30  A  Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága 

Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet 
kapnak különböző ügyességi,- és logikai játékok; fizikai 
jelenségeket bemutató eszközök, óriás nagyító, Camera Obscura 
vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi népi játékok is, így 
lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOS SU TH  T É R I  N AGYSZ Í N PA D

19.30 Operett Kalandok 2016

A Budapesti Operettszínház legszínesebb operett-repertoárjából 
ad elő válogatást: a közönség találkozhat jól ismert klasszikus 
operett-melódiákkal, olyan darabokból, mint Kálmán Imre

Csárdáskirálynője, mely az idei évadban ünnepelte századik 
születésnapját, ugyanakkor hallanak majd olyan különleges 
dalokat is, amelyeket az idei évad fedezett fel újra, és mentett meg 
a meg nem érdemelt elfeledettségtől - mint például A chicagói 
hercegnő ugyancsak Kálmán által írt, magyar és amerikai 
ritmusokkal fűszerezett dalai. 

Fellépnek: Fischl Mónika, Bordás Barbara, Boncsér Gergely, Dolhai 
Attila, Vadász Zsolt, Oszvald Marika, Vágó Zsuzsi, Laki Péter, Peller 
Károly

Közreműködik: a Budapesti Operettszínház Balettkara és Zenekara

Vezényel: Makláry László

Rendező: Kero®

22.00 Tűzijáték 

20 16. augusz tus 21 . (vasárnap)

TO R NYAI  J ÁNOS  M ÚZ E U M
( D R .  R APCSÁK  AND RÁ S  ÚT )

11.00 Fejér Csaba festőművész emlékkiállítása

 A kiállítást megnyitja: Lázár János miniszter, országgyűlési 
 képviselő

BORF ES ZT I VÁ L  S Z Í N PA D
( D R .  R APCSÁK  AND RÁ S  ÚT )

10.00 Mandula Színház- Egynapos király című Mátyás 
 király mesedarab

A Mandula Színház interaktív előadása Lusta Péterről szól, aki 
naphosszat csak henyél, sosem dolgozik. Péter fejébe veszi, hogy 
király lesz, hiszen a királynak soha nincs dolga. Pihenhetne 
napkeltétől-napnyugtáig, ehetne-ihatna és mulatna. A bölcs 
Mátyás király kapva-kap az alkalmon, hogy a léhűtőt megleckéz-
tesse, így egy napra királlyá teszi. Péter rá is döbben gyorsan, hogy 
nem is olyan egyszerű ez, mint ahogyan azt ő gondolta…
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15.30 Blues Bell 

A Blues Bell zenekart 1993-ban Hrabovszky Tamás és Török Péter 
hívta életre, elsősorban az improvizatív örömzenélés közös 
szeretete okán. Repertoárjukban a blues kereteit kitágítva funky-s, 
rock 'n' roll-os, jazz-es színek is megjelennek. A zenekar erőssége 
a kimondottan igényes, de táncolható, igazi buli hangulatot 
varázsoló széleskörű, de karakteres zenei felhozatal.  

18.30 Pravo

A zenekar 1997-ben alakult. Mai arculata és hangszer össze-
állítása, újabb tagok belépésével, 2002-re alakult ki. Reper-
toárjában autentikus szerb, makedón, bolgár hangszeres, valamint 
énekes dallamok és saját feldolgozások szerepelnek. A zenekar 
tagjai, a fiatal magyarországi bolgárokkal együtt, fontosnak 
tartják, hogy minél szélesebb körben terjesszék a balkán, ezen 
belül Bulgária folklórját. 

21.30 Storyville Jazz Band

A Storyville Jazz Band 1997-ben alakult Szegeden tehetséges, fiatal 
muzsikusokból. Zenéjük az 1900-1920-as évek New Orleans-i 
hangulatát idézi, mint ahogy nevük is. Repertoárjuk sokszínű. 
Nevükhöz híven számaikat a műfaj tradicionális és revival 
slágereiből állították össze, megidézve ezzel is a kor és a hely 
hangulatát. Hazai fesztiválok, koncert színpadok közkedvelt 
vendégei.

KO SS U TH  T ÉR I  GYE R EKS Z IGET

16.00 - 19.30  A  Játékos Tudomány - Furfangos csudavilága 

Tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára, ahol helyet 
kapnak különböző ügyességi,- és logikai játékok; fizikai 
jelenségeket bemutató eszközök, óriás nagyító, Camera Obscura 
vagy óriás buborék, de megelevenednek a régi népi játékok is, így 
lehet majd hordón lovagolni, vagy éppen gólyalábon sétálni.

KOS SU TH  T É R I  N AGYSZ Í N PA D

17.00 X. Dél-Alföldi Katonazenekari Fesztivál

Fellépnek: a MH. Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, a MH.

Debrecen Helyőrségi Zenekar és a MH. Székesfehérvár Helyőrségi 
Zenekar. Közreműködik: a Pavane Történelmi Táncegyüttes és 
Kónya Krisztina operaénekes.

20.00 Kamilka és a Pesti Sikk

A Pesti Sikk zenekar stílusa sikkes, elegáns, néha extravagáns. 
Megvan a saját nyelvezete, újszerűen fogalmaz meg örök témákat, 
emberi kapcsolatokról, az elegancia és a kor kifinomult, 
szenvedélyes módján. Mire számíthatunk az előadás során? 
Szerelemre, inspirációra, vidám társaságra, sikkes mulatságokra, 
színes és erős életigenlésre és sok-sok zenére, 21. századi 
köntösbe bújtatva.  

Rossz idő esetén a programok védett, beltéri helyszínen
kerülnek megrendezésre 

(Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Fekete Sas díszterme).

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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