
NEMZETI KATONAZENEKARI FESZTIVÁL 

2017. június 17. szombat 

 

Az ország legjelentősebb katonazenekari találkozója 1977 óta tölti meg ritmussal és 

pezsgéssel Debrecen tereit. A kétévente megrendezett fesztiválon – immár négy évtizede – 

hazai és külföldi zenekarok, karmesterek mutatják be hangszeres és katonai tudásuk 

legjavát, látványos zenés felvonulások, térzenék, alaki bemutatók és koncertek keretében. A 

honvédelmi évfordulóinkhoz igazítva, 2017-ben első alkalommal rendezik meg a Nemzeti 

Katonazenekari Fesztivált. Az egynapos eseményen újra felharsannak a fúvósok, döngenek 

majd a dobok, s megszólalnak a kedvelt dallamok, öt hazai katonazenekar tolmácsolásában. 

Városszerte zenés felvonulások, térzenék, látványos alaki bemutatók és koncertek várják a 

közönséget, a Hortobágy Házhoz jön programjaival karöltve. 

 

Meghívott együttesek: Debrecen Helyőrségi Zenekar, Hódmezővásárhely Helyőrségi 

Zenekar, Kaposvár Helyőrségi Zenekar, Magyar Honvédség Központi Zenekar, 

Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar. A programok ingyenesen látogathatók. 

 

9:30    Hatvan utca - Pusztai felvonulás (A Hortobágy házhoz jön programja) 

9.40 – 10:00  Kossuth tér - A hortobágyi menetet a Debrecen Helyőrségi Zenekar térzenéje 

fogadja 

10:15   Simonyi-kapu - A hortobágyi menet érkezése, Simonyi óbester   

  emléktáblájának koszorúzása 

10:25  Simonyi-kapu – Nagyerdei Kultúrpark - A pusztai felvonulás zenés kísérete: 

  Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar 

10:30  Nagyerdei Kultúrpark - A hortobágyi menetet a Debrecen Helyőrségi Zenekar 

  térzenéje fogadja 

11.00 – 17.00 Nagyerdei Kultúrpark - A Hortobágy házhoz jön programjai 

 

13:00  Nagyerdei Stadion Északi Rendezvénytér - Katonai eszköz- és járműbemutató, 

  gyermekprogramok 

16:20  Nagyerdei Stadion Északi Rendezvénytér - Katonazenekarok bevonulása 

16:30  Köszöntők 

16:40  Szakalaki bemutatók (gyepshow) 

17:40  A zenekarok összevont koncertje 

20.30   Nagyerdei Szabadtéri Színpad - (esőhelyszín: Kölcsey Központ) 

A Magyar Honvédség Központi Zenekarának koncertje világhírű musical-

részletekkel 

 

A Nemzeti Katonazenekari Fesztivál záróakkordjaként a Magyar Honvédség Központi 

Zenekara világhírű musical-előadásokból válogatva ad koncertet Ress Hajnalka és Egyházi 

Géza, a budapesti Madách Színház magánénekeseinek közreműködésével.  

 

Hazánk legnagyobb létszámú katonazenekarának elsődleges feladata a legmagasabb szintű 

állami, nemzeti, katonai és egyházi protokolláris rendezvények zenei kiszolgálása. 

Repertoárjuk sokrétű, a hagyományos fúvószenétől a kortárs műveken keresztül a 

könnyűzenéig terjed.  



 

Vezényel: Kovács Tibor alezredes, Szabó Imre őrnagy. A belépés ingyenes. 

 

Az Északi Rendezvénytér zenés programjainak és a Központi Zenekar koncertjének 

esőhelyszíne a Kölcsey Központ (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) Az egyéb szabadtéri 

rendezvények (térzenék, felvonulás) rossz idő esetén elmaradnak. A műsorváltozás jogát 

fenntartjuk. 

 

 

További információ: www.fonixinfo.hu  

 

http://www.fonixinfo.hu/

