
A megvalósult részletes program ismertetője 

 

 

2019. augusztus 29. 

 

10.00  Beharangozó vigasság – Hűvösvölgyi végállomás 

Szórakoztató időtöltéssel, mulatsággal kezdődött a fesztivál. 

Közreműködött Micsik Béla – Vajdaság, Kovács Marcell – Felvidék, Bella Péter 

18.00       Fesztivál nyitány Gála – A Knabenmusik Meersburg és a Pénzügyőr zenekarok 

koncertje volt megtekinthető 

 

20.00       „Ne bánkódjék senki köztünk” – Sebő együttes koncertje volt megtekinthető 

 

 

 

2019. augusztus 30. 

 

14.00 órakor a gyermekek nagy örömére megnyílt a mesekert, ahol az alábbi elfoglaltságok közül 

választhattak az érdeklődők: 

Tündérhinta – Égigérő domb 

Bartha Tóni csúzlizdája – Sárkányfal 

Űrállomás – Griffmadár fennsík 

Ős jurta, őseink játékai – Óperenciás udvar 

Mindentudó szövő-fonó asszonyok – Régi mesterségek sátora  

Toma mester varázslatai 

Tekergőtér – Égigérő domb 

Tintaló Cirkusz 

Circus Mechanicus 

 

15.00 órakor az Álomzug Bábszínház Az üveghegyen túl, avagy a Tengerlépő cipő című előadását 

tekinthették meg az érdeklődők. 17.00 órakor Rutkai Bori lépett fel, Űrdöngölők című interaktív 

mesekoncertjükkel megörvendeztetve a közönséget. 16.30 órakor a Klebelsberg Kastélyban 

Oroszorszái Aquarell Stúdió kiállítása volt megtekinthető. 17.30 órakor pedig Murphy törvényei című 

komédiára került sor. 18.00 órakor a Zentai Magyar Kamaraszínház Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 

barack című előadását tekinthették meg az érdeklődők. 19.00 órakor a Klebelsberg Kultúrkúriában Ady 

Endre nagyváradi életéből nyílt kiállítás. 19.00 órakor került sor az ünnepi fesztiválköszöntőre, melyet 

Dr. Láng Zsolt polgármester tartott, utána pedig Cseh Tamás Emlékgála következett. 

21.30 órakor vette kezdetét Kéméndi Tamás harmonika-virtuóz koncertje. 

 

 

2019. augusztus 31. 

 

8.00 – 13.00 óráig tartott a Legügyesebb horgász elnevezésű horgászverseny, melyre szép számmal 

voltak nevezők. 

 

7.15 órától futóverseny vette kezdetét, 9.30 órakor pedig a futóverseny eredményhirdetésére került 

sor. 

 



10.30 órakor lehetett megtekinteni a Zentai Magyar Kamaraszínház Lúdas Matyi című előadását, 12.00 

órakor pedig a Maszk Bábszínház A furfangos csodadoktor című előadását tekinthettek meg az 

érdeklődők. 14.00 órakor a Cimbora Együttes, 14.45 órakor pedig a Szekérszínház Tulipános láda című 

előadása várta a közönséget. 15.30 órakor vette kezdetét Habók János bűvészműsora, 15.30 órakor 

pedig a Tabulatúra régizene-együttes koncertje szórakoztatta a nagyérdeműt. 16.00 órakor Solymász-

bemutatóra került sor a Vadászmadár Kft. jóvoltából, 17.00 órakor vette kezdetét a Gyógytea 

bemutató. 16.30 órakor az Árgyélus Színház Az elveszett bárány című előadása szórakoztatta a 

nagyérdeműt, majd 17.30 órakor a Bab Társulat Betyárok innen-onnan című előadás következett. 

18.15 órakor a Toborzó című zenés látványbemutató következett. 20.00 órakor a Kecskeméti Katona 

József Színház Színház …és már senki sem! című előadása következett a Kultúrkúria szabadtéri 

színpadán. 22.30 órakor pedig táncos mulatság zárta a napot. 

 

 

2019. szeptember 1. 

 

Az utolsó napon 10.00 órától 18.00 óráig vehették birtokukba a mesekertet a gyerekek és szüleik, 

kísérőik. 10.30 órakor pedig a Kolompos Együttes Jönnek a huszárok! című mesejátéka következett. 

11.45 órakor a Mese a juhászbojtárról című előadást tekinthették meg az érdeklődők a Rozsnyói 

Meseszínház előadásában. 15.00 órakor a Ládafia Bábszínház előadása következett, 17.15 órakor pedig 

a Zöldág divatbemutatót nézhették meg az érdeklődők. 16.00 órakor a Jóka ördöge című előadást 

tekinthették meg a fesztiválozók a kassai Csavar Színház előadásában, 16.00 órakor pedig Ady korának 

építészete címmel művészettörténet előadás következett. 17.30 órakor a Daniel Speer Brass Mézga 

Géza és a Nagy Ho-ho-ho horgász című interaktív koncertje következett, 18.30 órakor pedig az 

Ezüstbojtár című zenés játékot tekinthették meg az érdeklődők. 

 

A fesztivált a 19.30 órakor kezdődő O’Sole Mio olasz operaénekesek gálakoncertje zárta. 

 

 

 

 


