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A városnapi ünnepség az idén nemcsak a főtéren, hanem a Harcosok sorakozója lakótelepen, Csantavéren és Bajmokon is zajlik

– A városnapi rendezvénysorozat az idén is 2.4 millió dinárba került – tudtuk meg Saša Vučinić polgármestertől, aki elmondta, a
rendezvénysorozat augusztus 27-e és szeptember 4-e között zajlik le.

Szombaton, augusztus 27-én Bajmokon 20 órától színházi előadást láthat majd a közönség. Ugyancsak szombaton 23 órától immár
hagyományosan a Corvin Mátyás utcában kerül sor az Orange partyra, amelyen a Perpetuum Mobile lép fel.

Vasárnap a Harcosok sorakozója lakótelepen amerikaifutball-bemutató lesz 11 órától, 18 órától pedig a Fasizmus áldozatainak
terénél lévő körforgalomnál gokart-bemutatót szerveznek. 19 órától a Szent Teréz-székesegyházban orgonán és üstdobon zenélnek
majd egy kórus közreműködésével.

Hétfőn, augusztus 29-én 11 órakor a Palicsi Állatkertben átadják a szurikátaházat, 18 órakor pedig Tolnai Ottó munkásságát bemutató irodalmi est lesz a Városi
Könyvtárban.

Augusztus 30-án a palicsi Ökoközpontban a 18. Technológia, kultúra és fejlődés elnevezésű tudományos találkozó nyílik meg.

Augusztus 31-én írják alá a Szerbia Európa ritmusában elnevezésű megállapodást. A Képzőművészeti Találkozó Modern
Galériájában Slobodan Jevtić-Pulika Csillagok alfabétája című kiállításának megnyitóját 20.30-kor a Szabadkai Filharmónia
koncertje követi a főtéren, ahol Bobány Rebeka, Alenka Ponjavić és Cseh Antal működik közre. 22 órától Harminc éves a Zöldhajú
lány címmel Lengyel Gábor és a Retro Party Band lép színpadra.

Szeptember 1-jén 9.45-től a Városháza díszbejáratánál vonják fel a város zászlaját, majd 10 órakor a díszteremben, a városi
képviselő-testület ünnepi ülésén adják át a Pro Urbe díjakat és a Díszpolgári címeket. Az azt követő fogadást ezúttal rendhagyó
helyen tartják meg, arra ugyanis 13 órakor kerül sor az 51. Hadosztály és a Partizán bázisok kereszteződésében lévő
körforgalomnál. 20.30-tól Wolf Kati, 22 órától pedig Željko Joksimović lép színpadra a főtéren.

Pénteken 17 órától a Városi Stadionban szervezik meg a Stevan Vilotić-Ćele nemzetközi labdarúgó-tornát, amelyen Szerbia
Magyarországgal mérkőzik meg. 18 órától a Harcosok sorakozója lakótelepen kerül sor a Hagyomány ízei fesztiválra, szintén 18
órától a Raichle Ferenc parkban lépnek fel fiatal együttesek, 19 órától a Városháza előcsarnokában Szabadka a régi térképek
tükrében címmel nyílik kiállítás, 19.30-tól pedig a Városháza dísztermében mutatják be Tomislav Žigmanov könyvét.

Szombaton, szeptember 3-án is zajlik majd a lakótelepen a Hagyomány ízei fesztivál 11 és 23 óra között. Ugyancsak szombaton 11
és 23 óra között Csantavéren is tartanak majd ünnepséget. 15 órakor a Sugárúton fejeződik majd be a vajdasági nemzetközi
kerékpárverseny, 17 órakor pedig az eszéki labdarúgókkal mérkőzik meg a Spartacus. 19 órakor a Képzőművészeti Találkozó
Modern Galériájában Bela Duranci könyvének bemutatójára és kiállításának megnyitójára kerül sor.

Vasárnap 13 órakor a Sugárúton nyitják meg a Szabadka Nagydíja nemzetközi kerékpárversenyt.

A rendezvények mindegyikén ingyenes a részvétel.
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