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péntek

18:30 (Kossuth tér)
Ünnepi zászlófelvonás
Közreműködik: A Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrség 
Zenekara, vezényel: Gömöri Balázs százados,
Európai Borlovagok Magyarországi Rendje.

19:00 (nagyszínpad)
A XV. Bor-, és Gasztrofesztivál
megnyitója
A fesztivált megnyitja: dr. Márki-Zay Péter 
polgármester. Közreműködik: Európai Borlovagok 
Magyarországi Rendje.

19:30 (kis színpad)
Zenevan együttes
A hódmezővásárhelyi Zenevan együttes 
2015-ben alakult. Főleg pop-rock feldolgo-
zásokat játszik. A Taylor Dance Studio nö-
vendékeivel lépnek színpadra. A közel egy 
éve alakult stúdió show táncot, színpadi 
táncot oktat. A hangsúly a látványosságon 
van, amit akrobatikus elemekkel, dobálással, 
ugrásokkal és emelésekkel érnek el. Az egye-
sület alapítója: Szabó Márta Kata.

21:00 (nagyszínpad)
Gypo Circus
2011 őszén öt, gyökeresen eltérő zenei és társadalmi 
háttérrel rendelkező muzsikus létrehozta a “Gypo Cir-
cus”-t. A tagok régi álma volt egy olyan zenekar létre-
hozása, ahol a balkáni ethno, a gipsy, valamint a punk 
műfajok találkoznak, ezzel bár stílust nem teremtve, 
Magyarországon eddig nem hallott hangzást felépítve.

22:30 (kis színpad)
PopArt
A PopArt 2013-ban alakult. A zenekar kezdettől fogva igyekezett olyan dalok közül vá-
logatni és beemelni ezeket a repertoárba, amelyek bár ismertek, jól előadhatók, a kö-
zönség is szereti, mégsem számítanak agyonjátszott, úgymond “kötelező” slágereknek.

nagyszínpad
Kossuth tér

kis színpad
Dr. Rapcsák András sétálóutca

Az ünnepségsorozat teljes időtartama alatt Vitéz Hegyi Flórián fafaragó művész hagyatékából rendezett 
kiállítás lesz a tájházban. Vitéz Hegyi Flórián 1927-ben Hódmezővásárhelyen született, 1942 óta munkásként 
dolgozott kötőszövő segédként. 1972-ben érzett rá a faragás ízére, s az elkövetkező években számos alkotás 
született, melyek főként a paraszti élet kínzó, gyötrelmes mivoltát örökítik meg.



augusztus 17. szombat augusztus 18. vasárnap

19:00 (kis színpad)
Noa Noa
A zenekar alapító tagjai 2017 júniusa óta zenélnek együtt. A zenekar névválasz-
tása – Noa Noa – nehezen lefordítható, leginkább „fűszeres illat”-ként adható 
vissza. A kifejezést a francia festőtől, Gauguin-től kölcsönöztük. A dalokat a kü-
lönböző pop, funky, acid jazz, elektronikus zenei stb. műfajokból választjuk.

20:30 (kis színpad)
Koncz Barbara és Bugyi József 
koncertje
Lassan két éve, hogy megismerkedtünk, és a 
kapcsolatunk eleje óta együtt zenélünk. Vegyes a 
repertoárunk és igyekszünk bővíteni is azt. Néhány 
dalban közreműködik zenésztársunk, Kővágó Krisztián.

21:30 (kis színpad)
Moonlight Duo 
Zenekar utcabál
18 éve együtt muzsikálunk, 
a kedves közönség igényeit 
mindig szem előtt 
tartottuk és nagy hangúlyt 
fektettünk a minőségi 
megszólalásra.

20:00 (nagyszínpad)
DENIZ
Deniz hiteles példája annak, hogy egy lakótelepi kisszobából 
sem lehetetlen eljutni az országos ismertségig kellő 
alázattal és kitartással. Kétszeres Fonogram díjas előadó 
(2014, 2016) és hétszeres jelölt. Bár DENIZ szóló előadó, 
és a hip hop zene nem követeli meg, hogy valaki feltétlenül 
koncertezzen, 2012-ben DENIZ mégis úgy döntött, hogy 
a minőségi szórakoztatást és zenei élményt szem előtt 
tartva zenekart alapít. Az évek során az összes nagy 
fesztiválon játszottak, és több klubturnén is túl vannak már.

18:00 (kis színpad)
Parno Graszt
A zenekar hiteles cigányzenét játszik. A „Parno Graszt“ Romani fogalom, 
jelentése „Fehér ló“ (a fehér szín a tisztaság jelképe a ló a szabadságé). 
A „Parno Graszt“ együttest 1987-ben alapították. Úgy magyarul, 
mint Romani nyelven énekelnek, egy dalban is cserélik a nyelvet, vagy 
egyszerre énekelnek mindkét nyelven. A svájci zenei szakfolyóirat, 
a Vibrations 2005-ben Parno Grasztot a tíz legjobb zenekar közé sorolta.

22:30 (nagyszínpad)
Twentees
A Twentees tagjai az MTV-korszak gyermekei – délutánonként ott 
ültek suli után a TV előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket 
avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és 
zenélni kezdtek, ez volt számukra a közös nevező: popos, fülbemászó 
gitárzenéjükben a magyar szövegeket egyedülálló módon ötvözik 
angolszász zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene 
és a garázsbandák hatása is. A több szakmai díjat is magáénak tudó 
zenekar eddig három nagylemezt adott ki.

20:00 (nagyszínpad)
QUIMBY
Huszonhét évvel ezelőtt, egy dunaújvá-
rosi próbateremben csendült fel először 
az a pár akkord, amiből később az egész 
Quimby univerzum megszületett, és 
amivel megkaparintották a szíveket.
Szimbolikus szövegeikkel, szenvedélyes 
előadásmódjukkal koncertjeik min-
dig egy picit olyanok, mintha egy őrült 
színházi darabba csöppennénk: egyik 
pillanatban romantikus musicalt, más-
kor vígjátékot vagy szívfacsaró drámát 
nézhetünk, melybe a közönséget is ma-
gukkal rántják – ők pedig örömmel meg-
adják magukat a Quimby dölyfös rock 
and rolljának, mámoros melódiáinak és 
hipnotikus sámán boogie-jának. 

21:30 (kis színpad)
Traubi
A Traubi zenekar már több mint két évtizede, töretlen lendülettel szórakoztatja a 
klasszikus rock slágerek kedvelőit. A zenekarral elsősorban Hódmezővásárhelyen 
lehetett találkozni, de Budapesten és több vidéki városban is voltak már fellépések.

22:30 (nagyszínpad)
Black Five
A Black Five zenekar 2011. nyarán alakult azzal a szándékkal, hogy 
egy olyan együttest hozzunk létre, amely magas színvonalú, igényes 
zenével képes szórakoztatni a közönségét. Mindemellett repertoárja 
mindannyiunk zenei ízlését tükrözi. A zene gyermekkorunk óta 
meghatározza az életünket.

15:00 (kis színpad)
Romano Glaszo

16:15 (kis színpad)
Amaro Shavore 

A délután folyamán
Gasztroudvar (cigány és 
német közösség készít 
nemzeti ételeket)

15:00-16:30 (nagyszínpad)
A város jövője
Dr. Márki-Zay Péter 
polgármester beszélget 
Sebestyén Tiborral a 
város főépítészével

14:00 (kis színpad)
Peter&Pan gyerek zenekar

15:00 (kis színpad)
Árendás néptáncegyüttes

15:00
Borséta Csáki Zsolttal

16:00 (kis színpad)
Mizsei Zoli és Harmonika Zenekara, 
Mizsei Nosztalgia Trió és
Őszi Rózsa Népdalkör

16:00-17:30 (nagyszínpad)
A város múltja
Dr. Márki-Zay Péter polgármester 
beszélget vendégeivel és Hegyi Endre 
fotókiállítása

17:30 (Szelfi pontban)
Benkő B. László könyvének bemutatója: 
Vásárhelyi pálinka, bor, sör. Csáki Zsolt 
beszélget az íróval

18:00 (kis színpad)
Borverseny eredményhirdetés és a
Vásárhely Bora cím átadása



15:00 (kis színpad)
Vackor interaktív zenekar 

16:00 (kis színpad)
BFMK néptánccsoportjai

16:30 (kis színpad)
Talent Énekstúdió 

17:30 (kis színpad)
Takács Éva népzenész 

09:00 Szent István tér
Városi Ünnepség Szent István király 
tiszteletére, kenyérszentelés és áldás
Ünnepi beszéd: Dr. Márki-Zay Péter polgármester 
Közreműködnek: Steiner Béla Városi Kórus, 
Fandante Kamarakórus és a Magyar 
Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi zenekara 
Ünnepi áldást mond: Kocsis Tamás az Újvárosi 
Református Egyházközség lelkésze

Az ünnepi kenyeret megszenteli: Száva Szabolcs a 
Szent István király plébánia katolikus lelkésze
10:00 Szent István templom
Ünnepi Szentmise a Szent István
templomban

16:00 (kis színpad)   
Diószegi Ágnes bábelőadása

augusztus 19. hétfő augusztus 20. kedd

18:00 (nagy)
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara
Vezényel: Gömöri Balázs százados

19:00 (kis színpad)
Naked Szesz
A NAKED SZESZ az egyetemi verspályázatok verseiből, 
verseskötetek híres verseiből, és a rendszeres egyetemi színházas 
fellépéseiből született verszenésítős játék és zenekar.

16:00 (nagyszínpad)
Kankalin Táncegyüttes
Az 1962 óta működő hódmezővásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes óvodás, kisiskolás, 
iskolás és ifjúsági, valamint felnőtt csoportjaiban jelenleg több mint százan táncolnak és 
mutatják be színpadon is az autentikus magyar néptáncot. Céljuk az archaikus táncok 
megismertetése, értelmezése és egyben előadása úgy, hogy egy-egy koreográfiával a 
különböző népi hagyományokat is bemutathassák. 

15:00 (nagy színpad)
Városi Fúvószenekar
Vezényel: Vágó János karnagy

19:30 (nagyszínpad)
Operagála
Benedekffy Katalin és művészvendégei gálaműsora
Nagyszerű előadók tolmácsolásában, szimfonikus zenekari kisérettel 
csendülnek fel az operairodalom és a musical slágerek legszebb gyöngyszemei, 
táncbetétekkel színesítve a programot.
A világ klasszikusai és a Hungarikumok ötvözete fergeteges és önfeledt 
szórakozást ígér világszínvonalon.
Hagyja magát elvarázsolni, Puccini, Verdi, Donizetti, Mozart, Erkel, Kodály, 
Lehár, Kálmán és Bernstein legszebb dallamaitól.
Közremüködik: Benedekffy Katalin- szoprán, Gregorio Díaz- tenor 
(Spanyolország), Turpinszky Gippert Béla -tenor, A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar élén vezényel Gyüdi Sándor. A műsort táncbetétekkel színesíti a 
Nemzetközi Szilver Táncegyüttes.

17:00 (kis színpad)
Szépkorúak Tánccsoportja
és Aranykalász Népdalkör

18:00 (kis színpad)
Rakonczai Dorina és
Meixner Lili koncertje

18:30 (kis színpad)
Lugasi Linett és zenésztársai 

21:30 (kis színpad)
Watchtower
1993-ban alakult mint Jimi Hendrix emlékzenekar. Az Őrtorony nevet Jimi 
Hendrix: All Along the Watchtower c. feldolgozás alapján vették fel. A zenekar 
stílusa a blues és a hard-rock keveréke. A zenekari felállás trió, esetenként herfli és 
billentyűs kiegészítésével. Repertoárjuk elsősorban saját dalokból illetve Jimi Hendrix 
feldolgozásokból áll.

20:00 (nagyszínpad)
MobilMánia
Az egykori P.Mobil legendás tagjaiból alakult zenekar, sok 
elismeréssel büszkélkedhet, hiszen a Fonogram díj mellett voltak 
már az Év Koncertzenekara, a Fénypokol című albumuk egy 
országos szakmai szavazáson az év lemeze lett. Régi nagy slágereik 
mellett mellet koncertjeiken, főleg a fiatalok nagy lelkesedéssel 
fogadják új lemezeik dalait is. Mindössze pár együttes mondhatja 
el ma Magyarországon, hogy rajongóik a tizenévesektől kezdve, 
egészen a hatvanas korosztályig tart. Minden MobilMánia 
koncert siker, hiszen nincs olyan ember aki ne ismerné legalább 
4-5 slágerüket.

22:00 (nagyszínpad)
Stratégia
A Stratégia zenekar 1996-ban alakult Hódmezővásárhe-
lyen. Kezdetben nemzeti rock együttesek dalait játszot-
ták, majd zenei stílusuk a heavy metal felé fordult. Da-
laikban nagy hangsúlyt kap a hazaszeretet. 2000-ben 
vették fel első nagylemezüket, amelyet még három másik 
követett. A koncerten billentyűs hangszereken fellèp a ze-
nekarral koràbbi zenèsztàrsuk Kovács Róbert is.

22:00
Tűzijáték

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Rossz idő esetén a programok védett, beltéri helyszínen kerülnek megrendezésre 
(Bessenyei Ferenc Művelődési Központ), amennyiben lehetséges.


