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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

Egy rendhagyó különszámmal jelentkezem, melyben az államalapításunk 
ünnepéhez kapcsolódó karneváli hét programjait szeretném követhető 
formában összefoglalni. Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy idén a 
programok nem a megszokott módon fognak zajlani! A Debreceni 

Virágkarnevál 1966 óta íródó történetében 2020 előtt mindössze négy olyan 
év volt, amikor nem rendezték meg városunk ikonikus felvonulását. Bár a 
pandémiás helyzet idén sem teszi lehetővé, hogy több tízezren kövessük 
figyelemmel a művészeti alkotások útját a városon keresztül, de a  
virágkocsik megcsodálására lehetőség lesz, és számtalan színes program 
is vár benneteket!  

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

Kedves Olvasók!  

Ünnepi számukban nem szokványos, hanem az alkalomhoz illő olvasnivalóval 

készült Kolléganőm számotokra! Lássuk tehát: 

Hivatalos állami ünnepünk, augusztus 20-a kapcsán ajánljuk az 

érdeklődő olvasók figyelmébe ezt a cikkgyűjteményt, ami röviden, de átfogóan 

mutatja be az ünnep történetét, és sokrétű kapcsolatát Szent István királyunkkal. 

A három írásból álló gyűjtemény első darabja az ünnep Árpád-házi legendákig 

visszanyúló gyökereivel foglalkozik. Ehhez kötődően, tankönyvi ismereteinken 

túl, érdemes közelebbről rálátást nyerni az ünnep központi történelmi 

személyiségére, akinek uralkodói jelentőségét nemcsak Magyarország 

történetében elfoglalt kiemelkedő helye, hanem az ünnepéhez kacsolódó régről 

megtartott népi hagyományok is mutatják. 

https://mult-kor.hu/20140820_mit_unnepeltunk_regen_augusztus_20an 

https://honvedelem.hu/hirek/istvan-kiraly-elete-es-halala.html 

http://unnepekoldala.hu/augusztus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

https://mult-kor.hu/20140820_mit_unnepeltunk_regen_augusztus_20an
https://honvedelem.hu/hirek/istvan-kiraly-elete-es-halala.html
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Kulturális programok és a karneváli hét programjai 

2020. augusztus 12. és augusztus 22. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

Több helyszín, megannyi színes program a kínálatban, amelyekről a jobb átláthatóság érdekében 

napokra lebontva tájékoztatlak benneteket! Érdemes megnézni, mert a megszokottól eltérő módon és 

helyszíneken zajlik majd a karneváli hét. Lássuk tehát: 

1. nap (2021 augusztus 12. csütörtök): 

 Szabadtéri Stég Színpad: 10:00 – Hagyományok Háza szakmai nap (Szakmai nap kézműves kirakodó 

vásárral, kézműves foglalkozásokkal, népmese előadásokkal, szakmai eszmecserékkel, népdal tanulással a 

Szabadtéri Színpad előtti téren és annak környezetében.) A színpad összes programja ingyenes! 

 

 

 

 

 Székelyek parkja: 16:30 – Világok virága: Rózsaültetés az összefogás jegyében (Böjte Csaba a Nemzeti 
Színház és a Nemzeti Táncegyüttes tagjaival közösen vesz részt a városi rózsaültetésen, a Székelyek Parkjában.)  

 

 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – Kolozsvári Piactéren (A Magyar Állami Népi Együttes varázsolja 
színpadra a piac hangulatát) 

 
 
Jegyár: 3200-5200 Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 

                                                                                 
 

 Régi városháza udvara: 21:30 – A kékszakállú herceg vára (A rendezés a férfi és női lélek önállóan is 
érvényes sajátosságait, és azok komplex kapcsolatát mutatja be.) 

 
Jegyár: 2500 Ft   

   (Jegyek az alábbi linken érhetőekel: https://jegymester.hu/production/121698/regi-varoshaza-a-
kekszakallu-herceg-vara/12006118)                                                                                                              
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2. nap (2021 augusztus 13. péntek): 

 Piac u. 1-3.: Kézműves vásár (egész napos program) 

 

 

 

 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Ötödik évszak zenekar (Népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zene, a 

tavaly megújult tér egyedi hangulatát pedig a koncert mellett fényjáték is színesíti.) 

 

 

A program ingyenes, de védettségi igazolvány köteles. 

 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – A miskolci gyökerek (Aranyosi Péter és Vida Péter közös stand 

up műsora)     

 

         

Jegyár: 3500-4500 Ft között  
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 
 
 
 

 Kossuth tér: 20:00 – Csíksomlyói passió (A bibliai történet 18. századi interpretációja a Nemzeti Színház és a 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes felejthetetlen előadásában.) 

 

Jegyár: 500 Ft (helyre szóló jegyek!)  
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 
 

            

 

 Nagyerdei Park: Cseh Sörterasz (Amúgy a cseh sörben van egy láthatatlan összetevő: az életszeretet elixírje. 
Hrabal, a cseh sör mellett ücsörögve jött rá: „Édesjóistenem, ez az élet mégiscsak bolondulásig gyönyörű!” ) 
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3. nap (2021 augusztus 14. szombat): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) és a Cseh Sörterasz 

 

 Dósa nádor tér: 18:00 – FruzsikáS koncert (Dallam Művészeti Egyesület – Erdős-Tóth Fruzsina és Tóth Zsolt 

műsora. Fruzsina énekesnő, népdalénekes, számtalan népzenei verseny győztese. 2020-ban Debrecen városa 

Csokonai díjjal tüntette ki a kulturális életben való részvételéért.)  
 

 

 

A program ingyenes, de védettségi igazolvány köteles. 

 

 

 Régi városháza udvara: 19:00 – Romantikus dalok magyarul (Boncsér Gergely önálló  estje, aki a Debreceni 

Ünnepi Játékok egyik fontos fellépője lesz, hiszen fellép egy saját dalprodukcióval (augusztus 14-én), illetve a 

Bánk bánban (augusztus 17-én), Ottó szerepében járul hozzá a fesztivál sikeréhez.) 

 
 
Jegyár: 2500 Ft  

     (Jegyek az alábbi linken érhetőekel: https://old.jegymester.hu/eng/Event/12006119/Boncser-Gergely )    
               

                                         
 

 

4. nap (2021 augusztus 15. vasárnap): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) és a Cseh Sörterasz 

 Vidámpark: Galiba Gyermekfesztivál augusztus 15-től – 22-ig. (A bejáratnál a Debreceni Hajdú Táncegyüttes 

várja a vendégeket. Lovagi tábor és lovagi kastély várja a kis vitézeket. Az Elvarázsolt Kastély mellett egész héten 

légtornász akrobatika várja a látogatókat. A dombtetőre állított jurtában minden nap más kézműves foglalkozást 

lehet kipróbálni.) 

 

                        A Galiba Gyermekfesztivál idején a Vidámparkba a belépés ingyenes. 

         (A sok színes, tartalmas programból az alábbi linken választhattok: 

https://debreceniviragkarneval.hu/program/galiba-gyermekfesztival-3/ ) 
 

 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Térzene – Szimfonikus napfürdő a Klasszikusok éjszakáján és kb. 23:15 – Kis éji 

zene a Kodály Filharmonikusok művészeinek előadásában a Klasszikusok éjszakája zárásaként. 

 

 

A program ingyenes, de védettségi igazolvány köteles. 

 

 

https://www.facebook.com/debreceniunnepijatekok
https://www.facebook.com/debreceniunnepijatekok
https://old.jegymester.hu/eng/Event/12006119/Boncser-Gergely
https://debreceniviragkarneval.hu/program/galiba-gyermekfesztival-3/
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 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje    

(A zenekar a legjobb hazai hagyományokra építve ápolja a magyar katonazene ügyét. Több mint négy évtizede 

házigazdája a Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválnak, állandó szereplője a Debreceni Virágkarneválnak, és 

rendszeres résztvevője mind a város, mind a környékbeli települések kulturális életének.) 

 

          A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a regisztrációs karszalagok 

korlátozott számban a Kölcsey Központ információs pultjánál vehetők át  

           8.00 és 16.00 óra között. 
 

 

 Kossuth tér: 20:30 – Kodály Filharmónia Koncert Cziffra György emlékére (A Cziffra György-emlékév 
és a Kodály Filharmónia Debrecen közös hangversenye.) 

                               
Jegyár: 500 Ft 

                                                                          (jegy vásárlás itt: https://www.kodalyfilharmonia.hu/ ) 

 

                                          

5. nap (2021 augusztus 16. hétfő): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz és a Galiba Gyermekfesztivál 

 Szabadtéri Stég Színpad: Virágszobor kiállítás 

 

                                                                  

 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Muzsikás (A magyar népzene nemzetközileg is ismert állócsillaga Debrecenben) 

                                           20:30 – Táncos flashmobok 

           

                 A Muzsikás együttes koncertje ingyenes! 

                           

 
Több helyszínen a debreceni virágkarnevál táncos programsorozata. Idén a város 
karneváli hangulatának elengedhetetlen és becses színfoltjai, a táncos csoportok 
a belvárosban és a Nagyerdőn mutatkoznak be, elkápráztatva a nagyérdeműt 
látványos és változatos műsorukkal. 
 
 (teljes program itt: https://debreceniviragkarneval.hu/program/tancol-a-varos-2/ ) 

https://www.kodalyfilharmonia.hu/
https://debreceniviragkarneval.hu/program/tancol-a-varos-2/
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 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – Rost Andrea és a Hot Jazz Band (A Kossuth- és Liszt- díjas 

operaénekesnő, a New York-i Metropolitan, a milánói Scala, a bécsi Staatsoper, a párizsi Bastille Opera, a londoni 

Royal Opera House sztárja, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras és José Cura partnere, a szintén 

Kossuth díjas Hot Jazz Band közreműködésével ezúttal sajátos jazzes hangvételben mutatja meg fiatalságának 

meghatározó slágereit.) 

 

                                                                                  Jegyár: 2900-4400 Ft között 

               (jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 

 

 

6. nap (2021 augusztus 17. kedd): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz, a Galiba Gyermekfesztivál és a 

Virágszobor kiállítás 
 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Fusio Group (Egyedi hangvételű fúziós jazz Szendőfi Péter és zenésztársai 

előadásában) 

                              20:30 – Táncos flashmobok 

 

 
        A koncert ingyenes! 

 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 18:30 – Ifjúsági Világzenekar koncertje (A több mint tíz nemzet képviselőiből 

álló Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, Vásáry Tamás zongoraművész, karmester vezetésével lép fel.) 

                                  

                A koncert ingyenes! 

 

 Kossuth tér: 20:30 – Bánk bán előadás (Opera három felvonásban, két szünettel a Kossuth-díjas 
Vidnyánszky Attila 2020-as rendezésében) 

 

 
Jegyár: 500 Ft 

          (Jegyek vásárolhatók a jegymester.hu oldalán és a Csokonai Színház jegypénztárában.) 
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7. nap (2021 augusztus 18. szerda): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz, a Galiba Gyermekfesztivál és a 

Virágszobor kiállítás 

 Csapó utca sétálóövezet: 39. Magyar Sajtófotó Kiállítás (A díjazott képekből, illetve a kiállítás rendezője által 
a pályázatra beérkezett egyéb fotókból összeállított kiállítás minden évben sok látogatót vonzó esemény – ezúttal 
szabad téren.) 

 

 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Bordó Sárkány Régizene Rend (Középkori világzene a lírai dallamoktól a dinamikus 
tánczenékig.)                             
                           20:30 – Táncos flashmobok 

 

                     

                     A koncert ingyenes! 

 

  

 Régi Városháza udvara: 19:00 – Jávorkai Brothers (Az Operettissima bemutatja: A virtuozitás titka - 
Teufelsgeiger operaparafrázisok.) 

 
 

Jegyár: 2500 Ft  
      (Jegyek vásárolhatók a jegymester.hu oldalán és a Csokonai Színház jegypénztárában.) 

         
 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – Havasi Balázs (Pure Piano koncert, a koncert műsora az elmúlt 
években legnépszerűbbé vált HAVASI-tételeket tartalmazza.) 

 
 
Jegyár: 9900-19900 Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 

      

8. nap (2021 augusztus 19. csütörtök): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz, a Galiba Gyermekfesztivál, a 

Virágszobor kiállítás és a 39. Magyar Sajtófotó Kiállítás 

 Dósa nádor tér: 18.00 - Debrecen Big Band (Akik nélkül nincs Virágkarnevál)  
                                 20:30 – Táncos flashmobok 

         A koncert ingyenes! 
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 Régi Városháza udvara: 19:00 – Virtuózok (A zenekar a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató elmúlt 
évadainak kiemelkedő tehetségeiből alakult 2019-ben.) 

 
Jegyár: 2500 Ft  

      (Jegyek vásárolhatók a jegymester.hu oldalán és a Csokonai Színház jegypénztárában.) 

 

 Egyetem tér: 19:00 – III. Night Ride felvonulás (Borítsd fényárba a kerékpárod és vigyél fényt az éjszakába! 
Tekerd körbe Debrecent több száz kerékpárossal közösen augusztus 19-én este!) 

 
 
A program ingyenes, a részvételi feltételeket és az útvonalat itt találod: 
(https://debreceniviragkarneval.hu/program/iii-night-ride-felvonulas/ ) 

 

 Kossuth tér: 20:00 – Menyegző (Ásó, kapa, nagyharang. A Kárpát-medence legszebb lakodalmi szokásai, 
viseletei és autentikus táncai egyfelvonásos táncjátékba szerkesztve 200 táncos és zenész részvételével 
Debrecen Város Főterén.) 

 

Jegyár: 500 Ft  
(jegy a Kölcsey Központ jegypénztárában kapható). 

 

9. nap (2021 augusztus 20. péntek): 

 Kossuth tér: 8:45 – Ünnepélyes zászlófelvonás 
                       20:30 – Hungarikum Gálakoncert (A hangverseny öt oszlop – a népzene, az operett, az opera, a 
magyar nóta és a világzene – köré épül, és vezet végig minket egy egész estés utazás keretében a több mint 
ezeréves kultúránk történelmén. 

 
 
Jegyár: 500 Ft 

          (Jegyek vásárolhatók a jegymester.hu oldalán és a Csokonai Színház jegypénztárában.) 

 

 Dósa nádor tér: 9:00 – Szent István-szobor megkoszorúzása és az új kenyér megáldása 
                                         20:30 – Táncos flashmobok 

 

 

 

 

https://debreceniviragkarneval.hu/program/iii-night-ride-felvonulas/
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 Szabadtéri Stég Színpad: Virágszobor kiállítás 
                                                       12:00-14:00 – Művészeti együttesek bemutatói 
 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz, a Galiba Gyermekfesztivál és a 

39. Magyar Sajtófotó Kiállítás 

 

 Kölcsey Központ Bálterem: 11:00 – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának díjátadója 
 

 Nagyerdei körút, Északi rendezvénytér: Virágkocsi-korzó (A karneváli felvonulás ékköveit, a virágkocsi-
kompozíciókat ebben az évben is kiállítás formájában láthatja a közönség, augusztus 20-án a Nagyerdei körúton, 
augusztus 21-22. között pedig a Kossuth téren és a Piac utcán kerülnek kiállításra. Augusztus 20-án 21 és 24 óra 
között esti fényben, kivilágítva is megtekinthetőek lesznek a virágkocsi-kompozíciók.) 

         A kocsik megtekintése ingyenes! 

                               A virágkocsi-kiállítás pontos időbeosztása: 
augusztus 20. 8.00-24.00 | Nagyerdei körút 
augusztus 21. 8.00-24.00 | Kossuth tér és Piac utca 
augusztus 22. 8.00-20.00 | Kossuth tér és Piac utca 

 

 Perényi Pál Salakmotor Stadion: 15:00 - Salakmotorverseny (Immáron 46. alkalommal kerül 

megrendezésre Magyarország legnagyobb hagyománnyal bíró és legtöbb nézőt vonzó salakmotor-versenye, a 

Debrecen Nagydíj. 

 
Helyszín: Debrecen, Gázvezeték utca 
Jegyár: Szektorfüggő 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://www.speedwolf.hu/ ) 
 
 
 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 10:00-14:00 – Művészeti együttesek bemutatói. Ingyenes program 
         18:30-Csík Zenekar koncertje  
         (Vendég: Grecsó Krisztián és Vecsei H.Miklós) 

 
 
Jegyár: 4400-5900 Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 
 

 

 Egyetem tér: 22:00 – Utcabál (Rácz Gergő és zenekara) Ingyenes program 
 

 

 

 

 

https://debreceniviragkarneval.hu/program/salakmotorverseny/
https://www.speedwolf.hu/
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10. nap (2021 augusztus 21. szombat): 

 Ezen a napon is tart a Kézműves vásár (Piac u. 1-3.) a Cseh Sörterasz, a Galiba Gyermekfesztivál, a 

39. Magyar Sajtófotó Kiállítás és a Virágkocsi-kiállítás a Piac utcán és a Kossuth téren 

 Rózsa utca: Népi kézműves alkotói vásár 

 

 

 

 Kossuth tér: 16:00-20:00 – Művészeti együttesek, flashmobok 
 

 Dósa nádor tér: 18:00 – Lituus Rézfúvós Zenekar 
                                          20:30 – Táncos flashmobok 

 

                  A koncert ingyenes! 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00-Nyáresti Valceremónia (A Valcer Táncstúdió és a Big Band műsora 
Gájer Bálinttal és a Debrecen Big Banddel. A műsorban látható: palotás, keringő, standard és latin-amerikai táncok, 
karneváli produkciók és mazsorett parádé.) 

  

         A műsor ingyenes! 

 

11., utolsó nap (2021 augusztus 22. vasárnap): 

 Ezen a napon is tart a 39. Magyar Sajtófotó Kiállítás, a Virágkocsi-kiállítás a Piac utcán és a Kossuth 

téren valamint a Kézműves alkotói vásár a Rózsa utcán 

 

 Nagyerdei Szabadtéri Színpad: 20:00 – Bess Wohl: Válaszfalak (Az Orlai Produkciós Iroda legújabb 
vígjátékában Kern András és Hernádi Judit először együtt a Szabadtérin.) 

 
 
Jegyár: 4900-6900 Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: debreceniszabadteri.hu) 
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

 2021 augusztus 13. péntek: 

 Rózsakert Szabadtéri Színpad: 20:30 - Czibor, a rongylábú (Czibor Zoltán, az Aranycsapat legendás 

balszélsője, a kiszámíthatatlan „Bolond”, a „Rongylábú”, az örök mókamester pályafutását bemutató musical a 

Czibor 90 emlékév kiemelt elemeként készült.) 

 
 
Jegyár: 3000-5300 Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://programturizmus.jegy.hu/program/czibor-a-rongylabu-
124479/725638 ) 

 

2021 augusztus 17. kedd: 

 Bencs Villa: Többszemközt (Színházi újraindulás a pandémia után. Vendégek: Horváth Illés, a Móricz Zsigmond 
Színház művészeti vezetője, Urbán-Szabó Fanni és Jenővári Miklós színművészek. A házigazda, Kováts Dénes 
az előttünk álló színházi évad érdekességeiről, előadásokról, rendezésekről és szerepekről faggatja őket.) 

 
 
Jegyár: 900 Ft 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://programturizmus.jegy.hu/program/tobbszemkozt-szinhazi-
ujraindulas-a-pandemia-utan-125005/729191 ) 
 

2021 augusztus 20. péntek és  21. szombat: 

 Birthday Summer Festival 2021 (Mégis lesz Nyíregyházán fesztivál! A 99,4 Sunshine FM, valamint a Sosto 
Open Air szervező csapata eldöntötte, hogy mégsem hagyja Nyíregyházát fesztivál nélkül. A Város 20 éve 
tradicionális rendezvénye augusztusban a Sunshine FM születésnapi bulija. Idén a szervezők ebből a buliból 
varázsoltak egy két napos nyári fesztivált.) 

 

Helyszín: Sóstó Garden 
Jegyár: 2700-2900 Ft között 
(Részletes program itt: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyiregyhaza-fesztival.html ) 

 

https://programturizmus.jegy.hu/program/czibor-a-rongylabu-124479/725638
https://programturizmus.jegy.hu/program/czibor-a-rongylabu-124479/725638
https://programturizmus.jegy.hu/program/tobbszemkozt-szinhazi-ujraindulas-a-pandemia-utan-125005/729191
https://programturizmus.jegy.hu/program/tobbszemkozt-szinhazi-ujraindulas-a-pandemia-utan-125005/729191
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nyiregyhaza-fesztival.html
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2021 augusztus 21. szombat: 

 Rózsakert Szabadtéri Színpad: 20:30 - Legénybúcsú (Az új élet küszöbén Simonnak is kijár az, ami minden 
jobb sorsra érdemes vőlegénynek: a legénybúcsú. Legalábbis így gondolja ezt Simon legjobb barátja és kollégája, 
Alex, aki igyekszik is feledhetetlenné tenni a szabadság utolsó estéjét. Egy szállodai szobában készülnek a 
fergeteges eseményre, s a kreatív cimbora be is szerez mindent, ami ilyenkor dukál..) 

 
Jegyár: 3400-7400Ft között 
(jegyek az alábbi linken érhetőek el: https://programturizmus.jegy.hu/program/legenybucsu-
117804/725789 ) 

 
 

 
 
 

 Sóstói Múzeumfalu: 10:00- Zsindelyes Fesztivál (A régi hagyományok újraélesztésével és jó néhány év 
elteltével az idén ismét lesz Zsindelyes Fesztivál! A Zsindelyes életérzéssel most ismételten mindenki újra 
megismerkedhet, hiszen 2021. augusztus 21-én délelőtt 10:00 órától a Sóstói Múzeumfaluban (Nyíregyházán) 
kezdetét veszi az Összművészeti haddelhadd! Két színpaddal, számos fellépővel és szuper programokkal várunk 
kicsiket és nagyokat!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://programturizmus.jegy.hu/program/legenybucsu-117804/725789
https://programturizmus.jegy.hu/program/legenybucsu-117804/725789

