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TÓALJ - KASZAP UTCA KERESZTEZŐDÉSE

1600  Máté István: Mercurius című  
körforgalmi szobrának  
avatási ünnepsége 
Avató beszédet mond: 
 Almási István  
 alpolgármester
Közreműködik: a Városi Fúvószenekar 
Vezényel: Vágó János karnagy

KOSSUTH TÉR

1630  Hot Jazz Band koncert
Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band napjainkra 
Magyarország egyik legsikeresebb zenekarává 
vált. Annak a zenei világnak a képviselője, melyet 
jazz-korszaknak nevezünk. A ’20-as, ’30-as, ’40-es 
évek, a korai jazz, a swing és a dixieland kel életre 
tolmácsolásukban. Repertoárjukon megtalálhatók  
az e korszakból származó magyar szerzemények is.
Akinek a „hot jazz” kifejezés nem hangzik ismerősen, annak néhány 
név a sztárok közül: Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke 
Ellington, Django Reinhardt, Artie Shaw, Bix Beiderbecke, Fred Asteire.

Néhány név a szerzők közül: Gershwin, Irving Berlin, Duke Ellington, 
Fats Waller, és néhány a korszak táncaiból: Charleston, shimmy, 
foxtrott, swing, sztepp...

KOSSUTH TÉR

1000 Nemzetközi Néptáncgála
A világ számos országából érkező fellépők 
gondoskodnak róla, hogy a táncot kedvelő közönség 
egy igazi, színes, forgatagnak lehessen résztvevője.

1100  IV. Borfesztivál
A programsorozat része a hagyományossá vált 
Borfesztivál, amely mindkét nap 11 órától 24 óráig 
várja a vendégeket. A Kossuth téren felállított 
pavilonokban Magyarország számos borvidékének 
pincészete képviselteti magát. A kitűnő borok mellett 
ízletes ételeket is fogyaszthatunk.

1515  Térzene
Közreműködik: a Városi Fúvószenekar 
Vezényel: Vágó János karnagy

1530  Ünnepélyes zászlófelvonás
Megnyitót mond: 
 Dr. Kószó Péter 
 alpolgármester 
Közreműködik: a Városi Fúvószenekar 
Vezényel: Vágó János karnagy



1930  Miklósa Erika koncertje 
Miklósa Erika a fiatal magyar 

operaénekes generáció egyik legnagyobb tehetsége. 
Alig múlt 30 éves, amikor nevét itthon és külföldön 
már egyaránt ismerték. A Szegedi Liszt Ferenc 
Konzervatóriumban tanulmányait a négy év helyett 
két év alatt fejezte be. A vissza nem térő lehetőség 
húsz évesen érkezett el a koloratúr szoprán művész 
számára. A Magyar Állami Operaházban 1991-ben 
„Papagénaként“ debütált.  
Ezzel egy időben az „Interoperett“ koncertek állandó 
résztvevője, rendszeresen szerepel a televízióban.  
1992-ben a brüsszeli operaházból indult nemzetközi 
karrierje. Zeneakadémia helyett a világ opera 
színpadain képezte magát. Ösztöndíjasként tanult 
Milánóban és Amerikában. Előadásaival sikert sikerre 
halmozott hazájában és Európa szinte valamennyi 
dalszínházában.  
A több mint 200-szor előadott Éj Királynője (Mozart:  
A varázsfuvola) áriája az énekesnő „védjegyévé“ vált.  
A New York-i Metropolitan Opera 2004 őszén, az 
első, bemutatkozó előadást követően három évre 
szerződtette. Számos más amerikai nagyváros 
operaháza – többek között San Francisco, Los 
Angeles, Washington és Chicago – szintén szerződést 
ajánlott a fiatal művésznőnek.
Vendég: Nyári Zoltán - tenor 
Közreműködik a Salieri Zenekar 
Vezényel: Pál Tamás
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Műsoron: Mozart – Kis éji zene, Verdi: Rigoletto  - Az asszony ingatag 
- Gilda áriája - Gilda – Herceg duett, Mozart: Figaró házassága – 
nyitány, Bizet: Carmen – Virág ária, Delibes: Lakmé – Csengettyű 
ária, Mozart: Divertimento - részlet, Lehár: Mosoly országa – Vágyom 
egy nő után, Bernstein: Candide – Kunigunda áriája, Verdi: Traviata – 
Brindisi Ráadás: Kálmán: Csárdáskirálynő – Táncolnék a boldogságtól 

2130  Republic koncert
Az együttes 1990. februárjában alakult, és azóta  
a magyar könnyűzenei élet meghatározó zenekara.  
Tagjai: Tóth Zoltán, Boros Csaba, Nagy László Attila, 
Patai Tamás és Bódi László - Cipő, valamint az évek 
óta velük játszó Szabó -Bundás- András.  
A 60-as években született zenei irányt viszik tovább: 
zenéjükben folk, pop és rock elemek keverednek. 
A kezdeti, punkos hangzás az évek során népzenei 
elemekkel keveredett. A banda számára a kezdés 
igencsak jól sikerült: még 1990-ben megnyertek egy 
tehetségkutató versenyt. Éppen a 67-es út kezdeténél, 
Lellén, a „Repül a bálna” című dalukkal nyertek.
Az új zenekar egy csapásra sikeres lett. Közérzeti és 
lírai dalaik egyaránt meghódították a slágerlistákat. 
Tudnak vadócok, nyersek, szókimondóak lenni, de 
nem csak társadalmi problémákra érzékenyek,  
a szívhez is képesek szólni. 28 megjelent albumukból 
a rajongók több mint egymilliót vásároltak. 
Számos szakmai díjat gyűjtöttek: 1991-ben eMeRTon, 
1993-ban és 1995-ben pedig Arany Zsiráf-díjat nyertek.

SZENT ISTVÁN TÉR

900  Szentmise  
a Szent István templomban
A szentmisét celebrálja: Dr. Kiss-Rigó László  
Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke

1000  Városi Ünnepség  
Szent István tiszteletére,  
kenyérszentelés és áldás
Köszöntőt mond: 
Dr. Lázár János 
polgármester, országgyűlési képviselő
Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Martonyi János  
a Magyar Köztársaság volt külügyminisztere
Az új kenyeret megszenteli: 
 Dr. Kiss-Rigó László  
 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöke
Áldást mond: 
 Tőkés László  
 Európa Parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki 
 Református Egyházkerület Püspöke
Az új kenyeret megáldja:
 Bán Csaba  
 Ótemplomi református lelkész
Verset mond: 
 Cseke Péter  
 Jászai Mari-díjas színművész, rendező
Közreműködik: a Városi Fúvószenekar,  
a Városi Vegyeskar és a Fandante Énekkar  
Vezényel: Vágó János karnagy
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Szólisták: Kalocsai Zsuzsa, Oszvald Marika, Lukács 
Anita, Szendy Szilvi, Vágó Zsuzsi, Cselóczki Tamás, 
Mészáros Árpád Zsolt, Peller Károly,  Szabó Dávid, 
Vadász Zsolt

2130  Tűzijáték

2215 Rúzsa Magdi koncert
A Kishegyesről érkezett Rúzsa Magdit a magyar közönség a TV2 tehet-
ségkutató műsorának harmadik szériájában ismerte meg. A zsűri és  
a közönség úgy döntött, hogy szükség van egy ilyen tehetséges, 
színpadra termett, alázatos és mégis öntudatos énekesre. Magdi 
előadásaiban újjászülettek a dalok, mindig meglepte közönségét. Volt 
kőkemény rock-leány, és volt színpadon kuporgó csalódott szerelmes. 
Volt horrorisztikus musical-színész, és volt tünde lány, aki énekével 
felemelte a lelket. Énekelt szerbül, tombolva bulizós szerelmes 
kamaszként. Születésnapjára jelent meg első önálló lemeze, mely 
már címében is Magdit hordozza: Ördögi Angyal. A lemez néhány hét 
alatt dupla platina fokozatot ért el. Rajongók ezrei keresték Magdit de-
dikáló körútjain az ország városaiban. Az albumon szereplő dalokból 
hallhatunk egy másfél órás, fergeteges koncertet.

SZABADSÁG TÉR

1400 Műfüves labdarúgópálya  
avató ünnepség
Köszöntőt mond: 
Dr. Lázár János 
polgármester, országgyűlési képviselő
Avató beszédet mond:  
Dr. Deutsch Tamás 
országgyűlési képviselő
Albert Flórián  
aranylabdás, hetvenötszörös magyar és  
kétszeres világválogatott labdarúgó
Benkő László 
a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke
Az ünnepélyes átadást követően kiemelt NB I-es U13-as és U15-ös 
bajnoki labdarúgó mérkőzéseket láthatunk. 

KOSSUTH TÉR

1600  „Kettőnk titka” 
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas színésznő  
és Kováts István színész előadása 
Zongorán közreműködik: Gyarmati István
Heltai Jenő és Molnár Ferenc lírai, vidám versei,  
Tóth Árpád és Buda Ferenc szerelmes versei, illetve ismert,  
sokak által kedvelt sanzonok hangzanak el.

1900  Ünnepi Operett  
és Musical Gála
A vásárhelyi közönség számára elmaradhatatlan  
produkciót idén is meghallgathatjuk. Válogatás Strauss,  
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő legismertebb  
műveiből, valamint a legnépszerűbb musicalekből  
a Budapesti Operettszínház szólistáinak, zenekarának  
és balettegyüttesének közreműködésével.

Augusztus 20-án kispályás labdarúgó tornát szervez a Hódtói Sport és 
Szabadidő Központ.Nevezés: augusztus 20-án 815-kor a helyszínen.  
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat

A kétnapos fesztiválon, a Kossuth téren, a színes kirakodóvásár mellett 
a Jó Étvágyat Kft. látja el a programokra érkezőket étellel és itallal.

A rendezvények ideje alatt a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria 
kiállításai és az Emlékpont Múzeum látogathatók.

A közlekedés rendjéről, a parkolási, étkezési és szállás lehetőségekről 
bővebb információt találhat városunk honlapján:  
www.hodmezovasarhely.hu
A belépés minden programunkra ingyenes.




