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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

Legfrissebb számunkat leginkább a nyíregyházi kollégák figyelmébe  
ajánlanám, mert a debreceni karneváli hét után most Nyíregyházán 
kezdődik egy 9 napos fesztivál. A Vidor fesztiválról van szó, amely az 
idén ünnepli 20 éves fennállását és amelynek neve az eltelt idő során 
garanciát jelent a minőségi időtöltésre, egy jóízű nevetésre, vagy a 
gondjainkról való elfeledkezésre. Rendkívül színes programok között 
lehet válogatni, nagyon-nagyon sok ingyenes lehetőség vehető 
igénybe, többek között lesz ingyenes Majka & Curtis koncert is! A 
kínálat olyan lenyűgöző, hogy talán még Debrecenből is érdemes 
átlátogatni egy-egy jó program kedvéért!   

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

Kedves Olvasók!  

Aktuális számunk tartalmához igazodva, az alábbiakban két vidámságra 

késztető olvasmányt ajánlunk a nyár végére: 

P. G. Wodehouse: Folytassa, Jeeves! 

Sir Pelham Grenville Wodehouse regényeiről és novelláiról vált közismertté, de 

tehetséges drámaíró és dalszövegíró is volt, többek között Molnár Ferenc 

társszerzőjeként is számon tartják. A The Times így írt róla: „tréfás zseni, akit az 

ő korában elismertek, mint a komédia klasszikus és vén mesterét”. 

Jeeves-sorozatának két főhőse Bertie Wooster, a fiatal, pénzben, rokonokban és 

barátokban bővelkedő, de észbeliekben kevéssé gazdag angol úriember, és 

inasa, a feddhetetlen modorú, ördögien leleményes Jeeves. Attól kezdve, hogy 

Jeeves, az inas belép Bertie Wooster életébe, Bertie el sem tudja képzelni, 

hogyan is tudott létezni nélküle azelőtt. Jeeves minden téren nélkülözhetetlenné 

válik: szerencsétlen Bertie-t megszabadítja számtalan nagynénjének karmai 

közül, valamint a rámenős lányoktól és a hívatlan vendégektől. Egyszóval Jeeves 

a komornyikok gyöngye 

Ujváry Zoltán: Menyecske a kemencében 

Neves néprajzprofesszorunk adomagyűjteményét a gömöri palóc nép 

folklórjából válogatta. Helyet kapnak az elbeszélők saját élményei és 

vándoranekdoták is, amelyek jól jellemzik e népi közösség sajátos világát. A 

közel háromszáz szellemes történet a paraszti életet, népi közösségek világát 

mutatja be, tematikus csoportosításban. Külön figyelemre érdemesek a 

jellegzetes zsáneralakok, erotikus történetek, pajzán versek és humoros 

sírfeliratok is.  

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő könyvtáros 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár könyvtárai 

Nyitva tartanak.  

Nyitva tartásunk: 

Debrecen 

Hétfő-Csütörtök:  

7.30-16.00-ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

Hajdúhadház 

Hétfő-Csütörtök:  

8.00-12.00-ig 

            13.00-16.00-ig 

Péntek: 8.00-12.00-ig 
 

Kiadja: MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár Kulturális részleg 

Debrecen 

Szerkesztő: Turcsán Judit 

Felelős szerkesztő:  

Csákvári Sándor 
 

 



Kulturális Hírlevél 2021                10. szám     2  

   

A nyíregyházi Vidor Fesztivál programja 

2021. augusztus 27. és szeptember 04. között 

 

Ezen a fesztiválon is több helyszín, megannyi színes program vár benneteket, amelyekről a jobb 

átláthatóság érdekében szintén napokra lebontva tájékoztatlak benneteket! Mivel a távolság nem túl 

nagy a két megyei jogú város között, egy-egy nagyon jó előadás vagy zenei produkció kedvéért 

érdemes ellátogatni Nyíregyházára! 

1. nap (2021. augusztus 27. péntek): 

 KRÚDY GYULA ART MOZI: 17:30 – Free Guy (amerikai akció-vígjáték, 2021) A Twentieth Century Fox 
nagyszabású kaland-vígjátékában egy banki alkalmazott rádöbben, hogy valójában háttérszereplő egy nyílt világú 
videojátékban. Úgy dönt, kezébe veszi az irányítást és ő maga lesz saját története főhőse. 

 
                                                                                   

 
                   Jegyár: 900 Ft 

                                    (Az előadás augusztus 28-án szombaton is látható 17:30- tól.) 

                                           

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 19:00 – TORTUGA INGYENES KONCERT (A zenekar a Mámor tér 3. cí mű 
dalával bejutott a Dal 2020. műsorba, amelyben a végső döntőig jutott. A műsor több elismerést is hozott a 
formációnak: a Dal 2020. szakmai zsűrijétől megkapta a Petőfi zenei dí jat: Az év felfedezettje, A Dal 2020: Az év 
felfedezettje dí jakat, majd 2021-ben újra bejutott A Dal 2021 Top 20 előadója közé, a ’Törnek az Ablakok’ c. új 
dalával.) 

                              
                                         (A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

 KRÚDY KAMARASZÍNPAD: 19:30 – FEDÁK SÁRI (Szűcs Nelli önálló estje) Az előadás azzal a céllal jött 
létre, hogy felelevenítse a XX. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét. 

 
 
Jegyár: 2800 Ft között 

   (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 
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 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - ANNA AND THE BARBIES INGYENES KONCERT (Az Anna And The 
Barbies Magyarország egyik legsokszínűbb és -vagányabb együttese. Pásztor Anna és zenekara kendőzetlenül 
őszinte és felemelően pozitív dalszövegeikkel, lüktető és magával ragadó rockos ütemeikkel és verhetetlen 
színpadi jelenlétükkel hódították meg a közönségüket és a magyar zenei szakmát. 

 
 

 

 

 

 KORONA HALL (VIDOR Szalon): Együtt koccinthatsz a VIDOR Fesztivál Sztárjaival! INGYENES részvétel 
 

Fellépők:  
Melounge Duo Zenekar 

    2021. augusztus 27. (péntek) 21.00 óra 
 Ukulele Trió  
                                                                  2021. augusztus 28. (szombat) 21.00 óra 

Csernák Tibor bárzongorista 
               2021. szeptember 3. (péntek) 21.00 óra                                        
                                                              Melounge Zenekar 
                                                                          2021. szeptember 4. (szombat) 21.00 óra 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 – PERISCOPE INGYENES KONCERT (A pócspetri, máriapócsi 
és ófehértói gyökerekkel is rendelkező Periscope már közel 6 éve tűnt fel a magyar rockzenei palettán. A srácok 
ez idő alatt több kislemezt és EP-t is megjelentettek.)  

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - DJ VÁCZY ZOLI (Avicci Emlékest) 20 éves pályafutással a háta mögött Kelet-
Magyarországon szinte senkinek nem kell bemutatni a nevét, hiszen az elmúlt 2 évtizedben nem csak rádiós 
műsorvezetőként szórakoztatja a hallgatókat a megyében nap mint nap, hanem DJ-ként is fiatalok ezrei buliznak 
a zenéire hétről-hétre. 

 

            
                      
 
 
 
                                                                    (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

2. nap (2021. augusztus 28. szombat): 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - BRANKO GALOIĆ & FRANCISCO CORDOVIL 
(Horvátország/Portugália) INGYENES KONCERT (A Balkan találkozik Iberiaval - Egy robbanó Guitar találkozás.) 
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 KOSSUTH TÉR, BELVÁROSI FORGATAG: NYÍR1FLOW (street work out) A Nyír1Flow (ejtsd: Nyíregyfló) 
csapata 2016 elején alakult, Nyíregyházán elsőként jöttek létre, mint street workout csapat. Erő és akrobatikus 
mozdulatokat hajtanak végre zenei aláfestéssel. 

 
                     A program időpontjai: 
                2021. augusztus 28. (szombat) 18.00-20.00 óra 
               2021. augusztus 30. (hétfő) 18.00-20.00 óra 
            2021. szeptember 1. (szerda) 18.00-20.00 óra 
                       
                      (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

 
 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD 19:00 – PÉTERFY BORI & LOVE BAND INGYENES KONCERT  
(A működésének eddigi tizenhárom éve alatt összesen hét stúdióalbumot megjelentető banda rendszeresen járja 
az országot, és mindenhol maximális energiával ad fesztivál- és klubkoncerteket.) 

 
 
 

                       (A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD 20:30 – CUARTETO TAFI (Argentína – Franciaország) INGYENES 
KONCERT 

(A formáció eredeti és személyes lenyomata a világzenében már a francia zenei szcénában való első megjelenése 
óta tetten érhető. Az Argentínában eltöltött évekre visszautaló édes nosztalgiával következetesen spanyolul 
megszólaló költészet, a Földközi-tenger keleti medencéjének bouzouki hangjával, a flamenco gitár ügyességével 
és az afro-latin ütőhangszerek elbűvölő ritmusával teljesedik ki.) 

 

 

                       (A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 
 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - ORPHEUM MADAMS Swing & Love INGYENES KONCERT 
 (A swing-korszak legendás dalai három énekesnő és egy öttagú zenekar tolmácsolásában.) 

 

 

 

 
 
 

 VIDOR KERT: 23:00 – DJ TOKAI (Zenei pályafutása a debreceni egyetemi bulikon kezdődött, majd az évtizedek 
alatt az éjszakai zenés- táncos szórakozóhelyek állandó fellépője, rezidense lett. Hitvallása: formálni, közvetíteni 
a zene üzenetét és törekedni mindig a minőségi szórakoztatásra.) 
 
 
 
 
 
                                
 
                                                             (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 
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3. nap (2021. augusztus 29. vasárnap): 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - MARINA & THE KATS INGYENES KONCERT (Az eredetileg 
három tagból álló, ám most már kvartett felállású Marina & The Kats, az egyik legizgalmasabb és stílusukban 
úttörőnek számító zenekar Ausztriában. Marina vérében van a swing, a jazz legnépszerűbb stílusa.) 

 

 

 

 

 

 KRÚDY GYULA ART MOZI: 17:30 - Becsúszó szerelem (magyar vígjáték, 2020) Gyula, az elkötelezett 
fociultra és felesége, Mariann gyereket szeretnének. Miután kiderül, hogy a férfi meddő és az örökbefogadás 
lehetősége is elszáll, Mariann utolsó esélyként megállapodik egy roma lánnyal, Lüszivel, hogy a hamarosan 
születendő gyermekét magukhoz veszik. A terv mindannyiuk életét fenekestül forgatja fel. 

 
 

        Jegyár: 900 Ft 

                                    (Az előadás augusztus 30. (hétfő) és augusztus 31. (kedd) is látható 17:30-tól.) 
 

 
 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - MONGOOZ AND THE MAGNET INGYENES KONCERT  
 (A Mongooz and the Magnet, a pécsi norvég-magyar-ír trió, mely együttes elsősorban blues köröket róva hódítja 

                meg a közönséget.) 
 

 

 
(A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 
 

               

                                         
 MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - FRANCIA RÚDUGRÁS (szextett két részben) 

„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar – a férfi nőt – a nő férfit.” (Karinthy Frigyes) 

A Francia rúdugrásban három nő és három férfi van egymás mellett, alatt, felett, előtt, mögött, minden elképzelhető 
formációban. 

 
 

Jegyár: 4100-6400 Ft között 
   (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 
 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 – BLAHALOUISIANA INGYENES KONCERT (A Blahalouisiana 2012 

nyarán alakult. A zenekar első single-je, a 'The Wanderer' három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as 
listájának dobogóján.) 

 
                              (A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 SZINDBÁD SZÍNHÁZTÖRTÉNETI RENDEZVÉNYTÉR SZABADTÉRI PÓDIUMSZÍNPADA: 20:00 - PILINSZKY 
ÉS ÉN (A Térey-est sikerein felbuzdulva Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska, Pilinszky János idén esedékes 100. 
születési évfordulója alkalmából egy újabb zenés irodalmi előadással készül, ezzel is tiszteletüket kifejezve a 
huszadik századunk egyik legjelentősebb költőjének.) 

 

 

Jegyár: 1800 Ft 
     (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 
 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - MINDHALÁLIG 
BEATLES! INGYENES KONCERT (2007-ben egy színház úgy gondolta, (ha adott a recept) négy zenélni tudó 
színész, aki imádja a beat zenét, és ezt egy előadás keretében be is tudja mutatni, akkor miért is ne próbálhatnák 
meg létrehozni ezt az előadást? Rappert-Vencz Gábor és István István álmodták meg, mely álmot igenis 
meghatározott 1988-ban, az Arizóna Színház 250-ik előadása, Mikó Istvánnal és színésztársaival.) 

 

 
 

 

 
 
 

 KOSSUTH TÉR, VÁROSHÁZA ELŐTTI ÓRIÁS LED-FAL: 22:00 – HAB (romantikus vígjáték, 2020)  
  INGYENES ELŐADÁS (Van egy teszt, ami állítólag 99%-os pontossággal megmutatja, hogy az ember valóban a   

                 nagy Ő-vel él-e.) 
 

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 – DJ NÉMETI (Több évtizede Kelet-Magyarország ikonikus lemezlovasa.) 

 

 

 

 
                                                     
                                                                               
                                                                               (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

 
 
 
 
 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/


Kulturális Hírlevél 2021                10. szám     7  

   

4. nap (2021. augusztus 30. hétfő): 
  

 HŐSÖK TERE 9.: 16:00 - MAJORKA SZÍNHÁZ - PÁRTÁS KIRÁLYLÁNY INGYENES ELŐADÁS (Avagy a király, 
aki nem akarja férjhez adni a lányát. Magyar népmese alapján készült a mese, amelyből kiderül, hogy a szívnek 
nem lehet parancsolni.  

 
  

 

 

 KRÚDY KAMARA: 17:00 - ÉN, TE, MI – HALADUNK A KORRAL (párkapcsolati komédia) Mit kezd egymással 
egy férfi és egy nő, ha az egyik mást akar, mint a másik? Ha más a ritmusuk? Ha más dolgok fontosak számukra, 
mást gondolnak a gyermeknevelésről? Mennyire kell megfelelni egymásnak és mi változik az évek során? Össze 
lehet-e valaha hangolódni? Az előadás célja, hogy egy olyan komplex közösségi színházi élményt nyújtson a 
résztvevők számára, amelyben lehetőségük nyílik saját kapcsolati mintáikra, problémáikra és élethelyzeteikre 
rátekinteni, azokra reflektálni, azokról közösen gondolkodni. 

 

    Jegyár: 2800 Ft 
        (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 
 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - PENGETŐS TRIÓ INGYENES KONCERT (A citera, a tambura, 
a koboz, mint rég nem látott rokonok találkoznak a Pengetős Trió muzsikájában és bőven van mit megbeszélniük 
egymással.) 

 

 

 

 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 19:00 – KONYHA INGYENES KONCERT „Mert mindig a Konyhában van a 
legjobb buli. És a hűtőben mindig ég a villany”  (A háromfős Konyha az LGT által teremtett hazai popzenei 
hagyomány XXI. századi zászlóvivője.) 

 
 
          
 
(A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 
  

 NYÍREGYHÁZI ZSIDÓ HITKÖZSÉG ZSINAGÓGÁJA: 19:00 - KLAJZNBURGTÓL A MARSEILLAISE-IG 
               EGY ESTE A LEGÜNNEPELTEBB ZSIDÓ KOMPONISTÁKKAL (A 80 perces műsorban örökzöld zsidó melódiák, 
               héber-jiddis-angol nyelvű örökzöldek hangzanak el. Emellett zsidó komponisták dalműveiből, operettekből és  
               musicalekből is felcsendülnek jól ismert dallamok.) 
 
                                                                                                                Jegyár: 3500 Ft 
                                                  (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 
 

 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - HOGY SZERET A MÁSIK (vígjáték két részben) 
Három házaspár. Két hely. Két idő. Ezek között kell ugrálni, különben baj lesz! 

 
                                        

Jegyár: 4100-4900 Ft között 
                                                               (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 
 

 BENCS VILLA: 19:30 - BENCS ZENÉS ESTEK (Máté Péter Emlékest) 
Csernák Tibor zongorista visszaidézi a gyerekkorától rajongva tisztelt nagy előd 

játékát és énekstílusát, és teszi ezt nagy alázattal, olyan egyszerű, tiszta módon, mint ahogyan Máté Péter is zenélt 
annak idején.  

 
 

Jegyár:1500 Ft 
    (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 
 

 

 

 KOSSUTH TÉR, VÁROSHÁZA ELŐTTI ÓRIÁS LED-FAL: 22:00 - PESTI BALHÉ (akció-vígjáték, 2020) 
               INGYENES ELŐADÁS (Gyerekkorukban elválaszthatatlan haverok voltak. Csak kicsit rosszak: ártatlan 
               kalandozásaik nyomában lángoló gyerektáborok és rémült pedagógusok maradtak. Azután felnőttek - de 
               nem komolyodtak meg.)  
 
 

 

 

 

 

 RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD: 20:30 – MENOPAUZA (musical) Mindenkivel megeshet – mármint ha nő, 
és elmúlt annyi… A mi történetünk ma játszódik, a new york-i Bloomingdale’s áruházban – de játszódhatna a világ 
bármelyik más áruházában. 

 
 

Jegyár: 3400-5900 Ft között 
   (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

           Az előadás augusztus 31. (kedd) 20.30 –tól is látható, esőnap: szeptember 1. (szerda)   
       20.30 óra  

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - BOHEMIAN BETYARS INGYENES KONCERT (Evés, ivás, duhajkodás, 
szerelem és sírva vigadás. A Bohemian Betyars 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta 
magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe speed-folk-freak-punkos, magával ragadó, energikus 
formációjával.) 

 
 
 

(A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - SWING Á LA DJANGO INGYENES KONCERT (A Swing à la 
Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar.) 
 

 
 

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - SIMON ROLI – KOVÁCSMESTER (A legjobb Funky, Disco és House klasszikusokból és 
               minőségi újdonságokból válogatnak egész este. Várnak mindenkit szeretettel, aki szereti az igazi húzós groove- 
               okat. 
 
 

 

 

 

(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

5. nap (2021. augusztus 31. kedd): 

 HŐSÖK TERE 9.: 16:00 - MAJORKA SZÍNHÁZ – RIBISZKE INGYENES ELŐADÁS (Ribiszke olyan tündökletes 
szépségű leány, hogy fájlalhatnánk, ha apácának állna. Pedig már csak néhány nap választja el ettől, amikor 
meglátja, és feleségül kívánja őt három királyfi.) 

 

 

 

 

 NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM: 16:30 – ORGONAHANGVERSENY (Az idei fesztiválon Kristófi 
János Zsigmond orgonaművész, a nagyváradi székesegyház orgonistája és karnagya, a Partiumi Keresztény 
Egyetem egyetemi tanára ad orgonakoncertet.) 

 
 

 

                   (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

 
              

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 – KONTRASZT INGYENES KONCERT (Letisztult hangzás, 

erőteljes zenei elemek, csontig hatoló szövegek. Mirtse Kori (ének) és Csizmazia Zsolt (gitár) 2019-ben alakult 

formációja, melyben az akusztikus hangzást elektronikus pedálok teszik teltebbé, a szövegek pedig olyan 

témákat dolgoznak fel, amelyeket a legtöbben a szőnyeg alá söpörnek. ) 
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 BENCS VILLA: 17:00 - TÖBBSZEMKÖZT SZULÁK ANDREÁVAL (A jubileumi VIDOR Fesztiválon Szulák Andrea 
színész-énekes-műsorvezető lesz Kováts Dénes vendége a Bencs Villa pódiumszínpadán.) 

 

 

Jegyár: 1400 Ft 
   (jegyek az alábbi linken érhetőek el:  

https://www.jegy.hu/program/bencs-estek-tobbszemkozt-szulak-szulak-andreaval-125161) 
 

 

 KRÚDY KAMARA: 17:00 - MINDEN JÓT, ELLING! (skandináv komédia) Elling és Kjell, hosszabb vidéki 
„szanatóriumi” pihenés után, Oslo központjában kapnak ideiglenesen egy lakást, hogy akklimatizálódjanak.  

 

 

Jegyár: 2800 Ft 

      (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - HARCSA VERONIKA – GYÉMÁNT BÁLINT DUÓ INGYENES KONCERT 

 (Harcsa Veronika énekes és Gyémánt Bálint gitáros kidolgozták, hogyan lehet a legteljesebb hangzást elérni 

             mindössze egyetlen gitárral és énekhanggal humort magukban hordozó dalaikban.) 

 

 

 
(A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

 MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ, NAGYSZÍNPAD: 19:30 - FIGARO HÁZASSÁGA (vígjáték) Figaro semmi egyébre 
nem vágyik, mint nyugodt, boldog családi életre. És mi az akadálya? HÁT ÚGY NAGYJÁBÓL MINDEN. A JELEN, 
A MÚLT, A BARÁTOK, A CSALÁD. AZ ÉLET. Ismerős?  

 

 

Jegyár: 4100 – 6400 Ft között 
 (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - ERIK SUMO BAND INGYENES 
KONCERT (Liza, a Rókatündér filmzenealbum, My Rocky Mountain, The Trouble Soup, Mount Fuji – tehát minden 
Tövisházi Ambrus dalszerző-producer életművéhez köthető zene, a megújult felállású, 2005-ben alakult Erik Sumo 
Band előadásában.) 

 

 

 
(A koncert eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 

 

 

 

 

 

https://www.jegy.hu/program/bencs-estek-tobbszemkozt-%20%20%20%20%20%20%20szulak-szulak-andreaval-125161
https://moriczszinhaz.jegy.hu/
https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 KOSSUTH TÉR, VÁROSHÁZA ELŐTTI ÓRIÁS LED-FAL: 22:00 - DRAKULICS ELVTÁRS (vígjáték, 2019) 
INGYENES ELŐADÁS (A vámpírok köztünk járnak! De aggodalomra semmi ok: a kémelhárítás tagjai már a 
nyomukban vannak, és a szokásos eszközökön kívül akár fokhagymát is bevetnek.) 

 
 

 

 

 

 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - KATONA PETRA (A DAL 2021 műsorban tűnt fel, ahol első, 
„Viszlát Múlt” című dalával bejutott a verseny döntőjébe, és megnyerte Az Év felfedezettje díjat.) 

 

 
          (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - DJ ANTHON (Több, mint 10 éve a régió meghatározó lemezlovasa! Olyan világsztárokkal 
játszott már együtt, mint (Robin Schulz, Timmy Trumpet, Tony Junior). Kis pihenőt követően az elmúlt évben 
újraindította zenei karrierjét és az #XXLbyNémeti party sorozat égisze alatt, hétről hétre a legjobb bulik állandó 
fellépője lett!) 

 

 

 

       

 

 

 
(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

6. nap (2021. szeptember 01. szerda): 

 HŐSÖK TERE 9.: 16:00 - KISMALAC ÉS A FARKASOK  INGYENES ELŐADÁS (Ki ne ismerné a hős kismalac 
meséjét, aki ügyessége és okossága lévén elbánik a mihaszna farkasokkal?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUSTÁRHÁZ (Szent István u. 20.): 10:00 - MOLDVAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ A VIDOR FESZTIVÁL ALATT A 

MUSTÁRHÁZBAN KICSIKNEK. (Játszik: A Dalszövő zenekar) A moldvai csángó népzenét játszó formáció 2006-ban alakult. 
Nevükhöz fűződik Nyíregyháza első rendszeres Csángó táncházának megszervezése. 

 

 
                              (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 
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 KRÚDY GYULA ART MOZI: 17:30 - ROSA ESKÜVŐJE (spanyol-francia vígjáték, 97 perc, 2020) Rosa nemsokára 
45 éves lesz, és rájön, hogy eddig egész életét csak mások szolgálatának szentelte. Elhatározza, hogy mindezt 
maga mögött hagyja, a kezébe veszi az életét, és valóra váltja régi álmait. 

 

 
Jegyár: 900 Ft 

                                    (Az előadás szeptember 02. (csütörtök) is látható 17:30-tól.) 
 

 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - ÖTÖDIK ÉVSZAK INGYENES KONCERT (A zenekar tagjai több 
formációban (Lajkó Félix, BudafolkBand, Dresch Vonós Quartett, Magyar Állami Népi Együttes, Ifjú Szívek 
Táncszínház stb.) tettek tanúbizonyságot a zene szeretetéről.) 

 

 

 

 

 

 

 

 MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - LILIOMFI (zenés komédia) „Szigligeti Ede műve alapján 
írta Mohácsi István és Mohácsi János műve alapján átdolgozta Horváth János Antal, majd a Kanyari Színitársaság, 
végül belekerült Vecsei H. Miklós, mint tárkony a csülkös babba. 

 

 
Jegyár: 4100- 6400 Ft között 

  (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - ANCONAI SZERELMESEK 
INGYENES ELŐADÁS (Az Anconai szerelmesek két óra felhőtlen szórakozás, némi cinkos összekacsintással, egy 
csipet erotikával és bőséges humorral nyakon locsolt nosztalgiával, azaz a legjobb kulturális koktél egy fárasztó 
nap utáni felüdüléshez.) 

 

 

 

 
(Az előadás eső esetén a Continental Arénában kerül megrendezésre.) 

 
 

 KOSSUTH TÉR, VÁROSHÁZA ELŐTTI ÓRIÁS LED-FAL: 22:00 – SEVELED (vígjáték, 2019) INGYENES 
ELŐADÁS (A Poligamy és a Coming Out rendezője, Orosz Dénes a legjobb magyar színészek több generációját 
hívta meg új, korunk párkapcsolati bajait, örömeit és botrányait feltérképező, önfeledt romantikus vígjátékába.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - LK BEAT INGYENES KONCERT (Az L.K. Beat együttes 1998 
óta szórakoztatja a közönséget országszerte. Több ezer fellépéssel a háta mögött 2021-ben is aktív zenekar. 
Repertoárjukban megtalálhatóak a legnagyobb magyar és külföldi slágerek az 1930-as évektől napjainkig. Ahol ott 
vagyunk, a zene mindig elkábít!) 
 

 

 

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - DJ OLASZ (2008 óta a nyíregyházi Sunshine FM műsorvezetője, és 2016-tól pedig a reggeli 
Keltető c. műsor vezetője.) 

 

 

 

 

 

  
(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

7. nap (2021. szeptember 02. csütörtök): 

 HŐSÖK TERE 9.: 16:00 -“CILIKE A HISZÉKENY EGÉRKE” INGYENES ELŐADÁS (Cilike a kisegér éppen szállást 
keres magának, mert az előzőt kihízta. Talál is egy megfelelő odút, pont Brekegi Barnabás a béka mellett, akivel 
összebarátkozik. Eközben Sima Sámuel, az éhes róka is a közelben ólálkodik…) 

 

 

 

 

 

 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - LAKATOS MÓNIKA & CIGÁNY HANGOK INGYENES KONCERT 
(A Cigány Hangokat azért hívta életre, hogy a hagyományos oláh cigányzene egy másik, a gyors, lüktető, elsöprő 
lendületű arcát mutassa be, oly módon, hogy a ritmushangszerekre épülő többszólamú vokális zene őserejét a 
maga letisztultságában ismerjék meg a hallgatók.) 

 

 

 

 

 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD:19:00 - SAYA NOÉ INGYENES KONCERT (Melankolikus, alternatív 
elektropopját hiphop és trap ritmusokkal, modern hangokkal fűszerezi.) 
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 HOTEL PAGONY területén található TIMPEX ARÉNA (Fedeles Lovarda): 19:30 – KINCSEM (A legyőzhetetlen 
csodakanca epikus története, családi musical 2 felvonásban.) A szerelem, ármány és bosszú mind megtalálható 
ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem 
történetét és korát. 

 
 

Jegyár: 4900-6900 Ft között 

 
    (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - MAJKA & CURTIS INGYENES KONCERT (Hazánk egyik legnépszerűbb 
rap formációja másfél év után újra Nyíregyházán koncertezik! Hatalmas show és különleges látvány várható a közel 
két órás műsor alatt, ahol a zenekar új énekesnője, Nika közreműködésével felcsendül majd valamennyi nagy 
sláger is.) 

 

 

 

 

 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - PINK & THE PANTHERS INGYENES KONCERT (A Pink & The 
Panthers a jazz és a pop határvidékén kalandozó, üdítően friss és dallamos zenét játszó zenekar.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - DJ NÉMETI (Több évtizede Kelet-Magyarország ikonikus lemezlovasa.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

8. nap (2021. szeptember 03. péntek): 

 HŐSÖK TERE 9.: 16:00 - A RÉPATORTA INGYENES ELŐADÁS (Születésnapja van ma a Nyuszipostásnak, aki 
meghívta barátait, Cilikét a kisegeret és Brekegi Barnabást a békát is. A legfinomabb répatorta titkos receptjéhez 
elengedhetetlen a tojás, de valaki folyton kilopja az összeset a veremből…) 

 

 

 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 KOSSUTH TÉR, BELVÁROSI FORGATAG: BMX BEMUTATÓ (A csapat 1991 óta rendszeresen tart 

bemutatókat városi és iskolai rendezvényeken, család illetve sportnapokon, Magyarországon és külföldön 

egyaránt.) 

 

           A program időpontjai: 

                2021. szeptember 3. (péntek) 16.30 óra  
    2021. szeptember 3. (péntek) 17.00 óra  
     2021. szeptember 4. (szombat) 17.00 óra  
   2021. szeptember 4. (szombat) 18.30 óra  
 
                    (A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 
 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - RODOPI (Görögország) INGYENES KONCERT (A zenekar tagjai 
az 1990-es évek óta dolgoznak együtt Thrákia és Macedónia területén; Észak-Görögország azon területei, ahol az 
emberek ténylegesen együtt élnek, létrehozva ezzel egy egyedi kulturális nyelvet, mely csak rájuk jellemző.) 

 

 

 

 

 

 

 
 KRÚDY GYULA ART MOZI: 17:30 – ŰRPIKNIK (magyar sci-fi dráma, vígjáték) A különc egyetemista lány, Panna 

(Walters Lili) gyerekkorától kezdve próbál az űrbe küldeni jeleket, válaszra várva. Annak ellenére, hogy az 
egyetemen senki nem veszi őt komolyan, elmélete mégis bizonyítást nyer: hatására ugyanis a Földre érkezik a 
saját világában hasonlóan kirekesztett űrlény Fiú (Takács Zalán). 

 

 
Jegyár: 900 Ft 

                                    (Az előadás szeptember 04. (szombat) is látható 17:30-tól.) 
 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD:19:00 - CIMBALIBAND ÉS TALAMBA INGYENES KONCERT (A világ legjobb 
ütőegyüttesei közé tartozó Liszt- díjas Talamba és a magyar világzenei élet zászlóshajója a Fonogram-díjas 
Cimbaliband fúziója igazi világzenei körutazásra csábítja a közönséget.) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ, NAGYSZÍNPAD: 19:00 - ILLATSZERTÁR (vígjáték 3 felvonásban) A helyszín egy 
budapesti drogéria, ahol a mindennapi robotolásban megkeseredett alkalmazottak keresik a boldogságot, vagy épp 
helyüket az életben. 

    

  
Jegyár: 4100-6400 Ft között 

 (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 
 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
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 HOTEL PAGONY területén található TIMPEX ARÉNA (Fedeles Lovarda): 19:30 – SZILAJ (családi musical 2 
felvonásban) Szilaj, a betörhetetlen vadló kalandjairól mesél a Nemzeti Lovas Színház legújabb családi musical-e. 

 

Jegyár: 4900-6900 Ft között 
 (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - MAMADOU DIABATÉ & PERCUSSION MANIA (Burkina Faso) 
INGYENES KONCERT (Mamadou Diabaté virtuóz balafonjátékos, aki egy egyedülálló hagyományt képvisel.) 

 

 

 

 

 RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPAD: 20:30 - NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN (musical) Pedro Almodóvar 
a film világába a musical alapjául szolgáló filmmel robbant be 1988-ban, és rögvest 25 különböző díjat be is zsebelt. 
Sajátosan, ugyanakkor végtelen kedvességgel hangolt fordulatos történet lányokról, asszonyokról, elhagyott és 
elhagyás előtt álló nőkről. 

 

 
 

Jegyár: 3000-5300 Ft között 
       (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://moriczszinhaz.jegy.hu/) 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - BORDÓ SÁRKÁNY INGYENES KONCERT (A Bordó Sárkány 
hazánkban egyedülálló zenei stílust, „középkori világzenét” játszik.) 

 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - DJ PÉGÉ (Pavlovics Gergely) 1999-től dolgozik lemezlovasként. Több, mint másfél évtizede 
a Sunshine FM DJ-je, 12 éve Magyarország legnagyobb egyetemi bulijának – a debreceni Campus Partynak - egyik 
házigazdája. 

 

 

 

(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 

 

https://moriczszinhaz.jegy.hu/
https://moriczszinhaz.jegy.hu/


Kulturális Hírlevél 2021                10. szám     17  

   

9. nap (2021. szeptember 04. szombat): 

 Művész Stúdió: 17:00 - A VII. NYÍRSÉGI LIMERICK BAJNOKSÁG DÖNTŐJE (Hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre a VIDOR Fesztivál egyik legkedveltebb, a rekeszizmokat jócskán megtornáztató sportrendezvénye: 
a Nyírségi Limerick Bajnokság. Illyés Ákos és a Móricz Zsigmond Színház társulatának válogatottja idén sem 
vállalkozik kevesebbre, minthogy fejest ugrik az ötsorosok medencéjébe a közönség szórakoztatására…) 

 
Jegyár: 500 Ft 

  (jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://www.jegy.hu/program/a-vii-nyirsegi-limerick-bajnoksag-

dontoje-125162/730662) 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 17:30 - CABARET MEDRANO INGYENES KONCERT („A nagyvárosi élet 
cirkuszát elevenítik meg csodálatraméltó vehemenciával és részletességgel.”) 

 

 

 

 KOSSUTH TÉR, NAGYSZÍNPAD: 20:30 - GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA (Omega musical) INGYENES 
KONCERT  
(2016. március 12-én a RaM Colosseum színpadán nagy sikerrel került bemutatásra a „Gyöngyhajú lány balladája” 
című musical, mely egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg a Balaton 
part, a tó ősi mitikus legendáit. A darabban olyan slágerek csendülnek fel, mint a Trombitás Frédi, Régi Csibészek, 
Ezüst Eső, Petróleum Lámpa, Ha én szél lehetnék vagy a Gyöngyhajú lány…) 

 

 

 

 VIDOR KERT, SUNSHINE KISSZÍNPAD: 22:00 - KELET BRASS BAND INGYENES KONCERT (A Kelet Brass 
Band saját dalain kívül, örökzöldeket és mai modern slágereket szólaltat meg különleges hangszereiken.) 

 
 

 

 

 VIDOR KERT: 23:00 - JAYKID Neve egybeforr az igényes hangzással! 

 

 

 
                                

(A rendezvényen való részvétel ingyenes!) 
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Közérdekű Információ 

 

Azokat az előadásokat, amelyekre már nem lehet jegyet venni a betelt helyek miatt, nem tettem bele 
az újságba. 

Mielőtt kimentek egy programra, nézzétek meg az aktuális híreket, mert a szervezők fenntartják a 
jogot, hogy az aktuális járványügyi szabályok miatt változtassanak a feltételeken. 

 

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is elolvashatjátok! 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 

 

 

 A Hírlevelet készítette: Turcsán Judit 


