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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
A Kulturális Hírlevél külön számát olvashatjátok, melynek az adja az 
apropóját, hogy augusztus végén Kelet-Magyarország 2 jelentős 
megyeszékhelyén rendeznek országosan is kiemeltnek tekinthető 
rendezvényt. Ez a két esemény a debreceni Virágkarnevál, a másik 
pedig a nyíregyházi VIDOR Fesztivál. Az előző számban már írtam a 
karneválról, most pedig a vidámság és derű fesztiváljának, a VIDOR 
programjainak ajánlóját készítettem el számotokra! Ajánlom 
figyelmébe mindazoknak, akik szeretnének részt venni a 
programokon, mert hasznos információkat gyűjtöttem össze az 
előadásokról, kísérő programokról, helyszínekről, árakról! Jó olvasást 
kívánok az érdeklődőknek!   

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Müller Péter: Benső Mosoly: 

Müller Péter Kossuth- és József Attila- díjas magyar író, dramaturg, 
forgatókönyvíró, előadó. A hazai spirituális irodalom egyik legismertebb alakja. 
Önmagán mutatja be a benső mosoly-meditációt. Valósággal látható közelségbe 
hozza azokat a titkokat, amelyeket a kötetben leírt, s megfűszerezi egy meghitt 
beszélgetéssel. Gondolatai erőt, nyugalmat adnak a mindennapokban. 
Elgondolkodtatók ebben a könyvében megfogalmazott bölcs gondolatai és örök 
érvényűek mindenki számára.  

Barbara Erskine: Suttogás a homokban: 

Egy magával ragadó, izgalmas regény, mely a különösen titokzatos 
Egyiptomban játszódik, ahol múlt és jelen összeolvad. Anna a válása után úgy 
dönt, azzal vigasztalja magát, hogy részt vesz egy hajókiránduláson, melyen 
követi dédnagyanyja, Lousa 19. század közepén tett utazását. Magával viszi 
Lousa egykor két fontos kincsét: egy ősi egyiptomi illatszeres üvegcsét és egy 
rajzokkal illusztrált naplót, mely az eredeti út alkalmával készült, és több mint 
száz éven át olvasatlanul hevert. Az olvasó számára ez az utazás nem várt 
izgalmakat és rémisztő végkifejletet tartogat.  
 

 

 
 

             

                                                                                

Készítette: Antal Tamásné szkv. könyvtáros (Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző Bázis) 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár könyvtárai Nyitva 

tartanak, de az aktuális 

járványügyi szabályoknak 

megfelelően lehet látogatni 

bennünket. 

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 
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Egy kis kultúrtörténet 

 

Mit érdemes tudni a VIDOR Fesztiválról 

 

A VIDOR Nyíregyháza és az észak-alföldi régió legjelentősebb kulturális eseménye. A vidámság és derű 

országos seregszemléje ez az összművészeti rendezvénysorozat, amely 2017-ben a Minősített Fesztivál címet 

is elnyerte. A legkiválóbb hazai és külföldi előadókat, előadó-művészeti produkciókat gyűjti csokorba. Jelentős 

turisztikai forgalmat generál az utószezonnak számító időszakban és fontos többletbevételhez juttatja a 

különböző helyi vállalkozásokat. Az elmúlt években valamennyi hazai fesztivál közül a legtöbbet tett azért, hogy 

a kulturális esélyegyenlőség jegyében mindenkihez anyagi, társadalmi és egészségi helyzetétől függetlenül 

eljuttassa a minőségi kultúrát. Amellett, hogy mindazok ingyenesen hallgathatják meg a legnevesebb 

világsztárok koncertjeit, akik nem engedhetik meg maguknak a koncertjegyek megvásárlását, de megyeszerte a 

művelődési központok, általános iskolák és óvodák is részesülhetnek a programokból. 
 

2002-ben került megrendezésre az első fesztivál, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A 
fesztivál egyik alappillére a színházi versenyprogram, melyben igen magas színvonalú előadásokat láthat a 
közönség. A másik a zenei koncertsorozat, mely a különböző népek hagyományaiból és a legújabb irányzatokból 
szemezget. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az tény, hogy a fesztivál nem szakmai vitákról, mélyen szántó elemzésekről híres, hanem arról, hogy a 

közönség és maguk a fellépők is jól érzik magukat. A jegyeket a nézők az előadásokra nagyon hamar 

szétkapkodják. Benépesül Nyíregyháza főtere a Kossuth tér, ahol estefelé már nem lehet közlekedni, 

filmvetítéseket, koncerteket tartanak. Koltai Róbert filmjét, a Világszámot pl. több ezren nézték végig a rendezővel 

együtt. Koltai azt nyilatkozta: „Nagyon jó volt ekkora tömeggel együtt nézni a filmet, nevetni a poénokon.” Szerinte 

a Vidor Fesztivál kiemelkedően a legjobb a színházi szakmában, mert nem elit rendezvény, de kitűnő produkciók 

láthatóak.  

 

 

 

 

Tasnádi Csaba, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház egykori igazgatója munkatársaival hagyományt 

teremtett, amely hagyomány 20 évre tekint vissza. Azt mindenképp meg kell említeni, hogy a programsorozat 

ideje alatt a színház teljes társulata hihetetlen mennyiségű munkát végez, hiszen az előadások 6-7 helyszínen 

különböző időpontokban zajlanak, és akkor még a kísérő rendezvényekről, koncertekről nem is beszéltünk. 
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A VIDOR Fesztivál karaktere az idők során változott, formálódott. A folyamatos változás, fejlődés a 
fesztivál lebonyolításában és megjelenésében is megnyilvánul: a Móricz Zsigmond Színház csapata és új 
igazgatója Kirják Róbert, évről-évre igyekszik új műsorelemeket, helyszíneket találni, és a felületeiken korszerű, 
innovatív megoldásokkal emelni a fesztivál színvonalát. A sok ingyenes program és a felhőtlen hangulat 
családbarát jellegével jelentős közösségformáló erővel is bír, a színház célja pedig az, hogy olyan 
közönségrétegek számára is érdekessé tegyék a fesztivál kínálatát, akiket eddig nem tudhattak a látogatók 
között. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A rendezvény az idén is fergetegesnek ígérkezik, akiknek kedvük és gusztusuk támad egy kis könnyed, 

vagy akár a maróbb iróniát sem nélkülöző derűre, azok látogassanak el Nyíregyházára és élvezzék a nagyszerű 
programokat, melyekhez nagyon jó szórakozást kívánok! 

 
 

 

 

 

 

 

Forrás: Népszabadság, 2004. augusztus 30. 
             Magyar Hírlap, 2005. november 30. 
             Magyar Nemzet, 2005. szeptember 03. 
             Népszava, 2008. szeptember 01. 
             https://www.moriczszinhaz.hu/vidor 

Fotók: 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsapHBUiVQ4ZgLBR6ItJ2jUzSDMDbQ:1660665125268&source=univ&tbm=isch&q=Vidor+fesztiv%C3%A1l+
fot%  

 

Szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

 

 

 

 

 

 

https://www.moriczszinhaz.hu/vidor
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 Programok 

2022. augusztus 26. és szeptember 03. között 

 

Minden jegy elkelt - A Győri Nemzeti Színház előadása 

A magyar színházművészet egyik legmeghatározóbb alakja a sokszor méltatlanul 

meghurcolt, kalandos életű színészlegenda, Fedák Sári. A mű három idősíkot ölel. A 

jelen Nyáregyháza, szobakonyha, ahol az egykori díva társalkodónőjével csendesen 

tengődve a nagy visszatérésre készül. Másik idősík a távoli múlt, ifjúkori nosztalgia, 

Fedák kezdeti szárnyalása és későbbi tündöklése. A harmadik, Fedák Sári, báb ítészek 

és hamis tanúk sorával folytatott tárgyalása, a híres Fedák per, ahol az ajtón kis cédula 

tudatta az érdeklődőkkel: " Minden jegy elkelt". 

Időpont: augusztus 26. (péntek) 19:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Nagyszínpad 
Jegyár: 5800 és 8950 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/minden-jegy-elkelt-137602/851712 

Az öldöklés istene – Szolnoki Szigligeti Színház előadása 
 
Az egyik házaspár kisfia bottal kiveri a másik házaspár kisfiának két fogát. Ám a 
szülők nem esnek egymásnak, hanem leülnek, hogy civilizáltan és kulturáltan 
megbeszéljék a dolgot, elrendezzék az elrendezni valókat, és átgondolják a 
teendőket. 
Négy nagyszerű színésznek ad lehetőséget a szerzőnő, hogy játékosságukat, 
humorukat, színészi gazdagságukat, temperamentumukat és virtuozitásukat 
megmutathassák e bohózatban. 
Időpont: augusztus 26. (péntek) 22:00  
Helyszín: Krúdy Kamaraszínpad 
Jegyár: 4150 FT 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/az-oldokles-istene-137582/851654 

 

Gyakran ismételt kérdések - Faq Színház előadása 

Kanyargós beszélgetésfolyam, ami azonban valós interjúkból lett összegyúrva. A 
két színész Gobbi Hilda és Őze Lajos bőrébe bújik – végül mégis saját magukról 
beszélnek. 
Időpont: augusztus 27. (szombat) 18:00  
Helyszín: Szinbád Rendezvényterem 
Jegyár: 1900FT 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/gyakran-ismetelt-

kerdesek-137600/851704 

https://programturizmus.jegy.hu/program/minden-jegy-elkelt-137602/851712
https://programturizmus.jegy.hu/program/az-oldokles-istene-137582/851654
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Az eltitkolt igazság – Kőhalmi Zoltán önálló estje 

Időpont: augusztus 27. (szombat) 20:00  
Helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad 
Jegyár: 3990-5990Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/az-eltitkolt-
igazsag-kohalmi-zoltan-onallo-estje-138124/864172 
 
 

Miért lett R. úr ámokfutó? – KV társulat előadása 

„R. úrnak van felesége és gyereke, a családjának van lakása és autója. R. úr a legjobb tudása 
szerint végzi a munkáját, és minden tőle telhetőt megtesz a családjáért. R. úr szeret 
nosztalgiázni a régi barátaival, szeret romantikus dalokat hallgatni a feleségével, és szívesen 
segít a fiának a tanulásban. R. úr igazán elégedett lehet az életével. Csak az a baj, hogy egyesek 
olykor nem engedik neki.” (Bíró Bence) 
Időpont: augusztus 28. (vasárnap) 17:00  
Helyszín: Bencs Villa 
Jegyár: 1900 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/miert-lett-r-ur-amokfuto-137599/851697 

 
Forró csokoládé – Teszter Nelli és Nógrádi Gergely zenés komédiája 

 
A fergeteges szórakozást ígérő előadásban, melynek rendező-koreográfusa a 
Kossuth-díjas Szakály György, operaházi és operettszínházi művészek mellett 
a hazai könnyűzenei élet kiválóságait is köszöntheti a Fesztivál közönség.  
A darab története: A világhírű énekesnő, Lotti húsz év után hazatér 
szülővárosába, hogy két jótékonysági áriaestet adjon a helyi kórház javára. 
A helyzet pikantériája, hogy a támogatni kívánt kórház igazgatója, Robin az 
énekesnő egykori szerelme.  

Időpont: augusztus 28. (vasárnap) 19:00  
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ 
Jegyár: 4500 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/forro-csokolade-137713/852828 

 

Énekes madár – Békéscsabai Jókai Színház előadása 

Két lánytestvér Gondos Eszter és Regina nevelik kishúgukat, de szeretni nem tudják 
őt. A lányok életét – főleg a falu szemében - a házasság tenné teljessé, ám udvarlóik, 
Bakk Lukács és Préda Máté a kézfogót csak halogatják. A felnövekvő Magdolna és 
szerelme, Móka tisztasága tart tükröt a korosodó lányok és legények számára, 
amelyben láthatják torzulásaikat és hiányosságaikat. Az Énekes madár című 
szerelmes játék Tamási Áron egyik legszebb története. 
Időpont: augusztus 29. (hétfő) 19:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Nagyszínpad 
Jegyár: 4600-7100 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/enekes-madar-137636/852242 

 

https://www.jegy.hu/program/az-eltitkolt-igazsag-kohalmi-zoltan-onallo-estje-138124/864172
https://www.jegy.hu/program/az-eltitkolt-igazsag-kohalmi-zoltan-onallo-estje-138124/864172
https://programturizmus.jegy.hu/program/miert-lett-r-ur-amokfuto-137599/851697
https://programturizmus.jegy.hu/program/enekes-madar-137636/852242
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„Mit ér epedő kebel…?” - Az ismeretlen Kölcsey Ferenc 

A Vörös Postakocsi, valamint a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle szerkesztői és 
munkatársai ebben az esztendőben Kölcsey eleddig ismeretlen műveit tárják a 
közönség elé. A szerzők éppúgy bemutatják a költő meg nem írt verseit és prózai 
alkotásait, mint leveleit, filozófiai elmélkedéseit, továbbá naplóbejegyzéseit. 
Időpont: augusztus 30. (kedd) 17:00  
Helyszín: Bencs Villa 
Jegyár: 900 Ft 

                                               Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/mit-er-epedo-kebel-az-

ismeretlen-kolcsey-ferenc-137720/852831 

39 lépcsőfok – Szegedi Nemzeti Színház előadása 

A 39 lépcsőfok Hitchcock klasszikus filmjének színpadi változata. Egy fergeteges 
akcióvígjáték, melynek egyik különlegessége és humorforrása, hogy mindössze 
négy színész játssza az összes karaktert. Menekülés szárazon és vízen ügynökök 
és szörnyek között, miközben az is rejtély, hogy a szerelmében bízhat-e ártatlanul 
üldözött hősünk. A színészeknek igazi jutalomjátékot, a nézőknek önfeledt 
szórakozást ígér az előadás. 
Időpont: szeptember 01. (csütörtök) 19:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Nagyszínpad  
Jegyár: 4600-7100 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/39-lepcsofok-137635/852237 

Többszemközt Náray Erikával 

Az elmúlt években a Menopauza című előadás szereplőjeként találkozhattunk a 
művésznővel Nyíregyházán, idén a Játékszín Dominógyilkosság című előadásában 
látható a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, de semmiképp sem szabad kihagyni ezt a 
kötetlen beszélgetést a Bencs Villában, melynek keretében közelebbről is 
megismerhetjük őt. 

Időpont: szeptember 02. (péntek) 17:00  
Helyszín: Bencs Villa 
Jegyár: 2900 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/tobbszemkozt-naray-erikaval-137688/852657 

Miss Daisy sofőrje - A Veres 1 Színház előadása 

A történet a ’40-es évek Atlantájában kezdődik, ahol a zsidó származású 
nyugdíjas tanárnő, Miss Daisy Werthan éli magányos, ám annál aktívabb 
életét. Az idős nő szentül hiszi, hogy mindent el tud intézni egyedül – így 
számos balesete után az autóvásárlást is, és mivel véleményét nem rejti 
véka alá, nem is siet senki a segítségére. Kivéve Hoke Colburn, aki Daisy 
fiának megbízásából sofőrként szegődik Daisy mellé. A kapcsolatuk nem 
indul zökkenőmentesen, ám az évek során barátsággá alakul. 
Időpont: szeptember 02. (péntek) 19:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Nagyszínpad  
Jegyár: 5800-8950 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/miss-daisy-soforje-137604/851719 

https://programturizmus.jegy.hu/program/mit-er-epedo-kebel-az-ismeretlen-kolcsey-ferenc-137720/852831
https://programturizmus.jegy.hu/program/mit-er-epedo-kebel-az-ismeretlen-kolcsey-ferenc-137720/852831
https://programturizmus.jegy.hu/program/39-lepcsofok-137635/852237
https://programturizmus.jegy.hu/program/tobbszemkozt-naray-erikaval-137688/852657
https://programturizmus.jegy.hu/program/miss-daisy-soforje-137604/851719
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Csárdáskirálynő - Nemzeti Lovas Színház előadása 

Edvin herceg rajong Szilviáért, a Pesti Orfeum csillagáért, de arisztokrata családja 
ellenzi a rangon aluli kapcsolatot. Edvin szülei mindent elkövetnek, hogy 
visszacsalják fiukat Bécsbe, hogy ott eljegyezze unokahúgát, Stázi grófnőt. A 
cselekményt a kedves, bolondos Bóni gróf és Feri bácsi, az orfeum törzsvendégei 
bonyolítják. A végén persze mindenki boldog lesz szíve választottjával. 
Időpont: szeptember 02. (péntek) 19:30  
Helyszín: Hotel Pagony - Timpex Aréna (Fedeles Lovarda) 
Jegyár: 5400-7600 Ft között 

                                                Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/miss-daisy-soforje-
137604/851719 

A dominógyilkosság – A Játékszín előadása 

Victoria, aki alig öt napja foglalta el a külügyminiszteri székét, örömmel fogadja a 
meghívást miniszterhelyettese, Barry hajójára, remélve, hogy így jobban 
megismerheti munkatársait. Egészen kellemesen indul az este, mígnem elő nem 
kerül egy levél. Innentől kezdve egészen másképp alakul a weekend, mint ahogy 
eltervezték. Lassan kiderül, hogy senki sem az, akinek látszik, mindenkinek van 
valami rejtegetnivalója… És a tengerről egyhamar nincs menekvés… 
Időpont: szeptember 02. (péntek) 20:00  
Helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad 

Jegyár: 3800-6800 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/a-dominogyilkossag-137649/852333 

 

A VIII. Nyírségi Limerick bajnokság döntője 
 

Nyolcadik 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… 
Időpont: szeptember 03. (szombat) 17:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Művész Stúdió. 
Jegyár: 600 Ft  

                                                     Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/a-viii-nyirsegi-

limerick-bajnoksag-dontoje-137712/852813 

Érettségi - A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása 

 
A „boldog békeidők”-ben játszódó történet egy leánygimnázium tanári szobájában 
bonyolódik, nem is lépünk ki ebből a térből, a szereplők „hozzák” be a külvilágot. Az 
alaphelyzet egy szemetes kosárból előkerült szerelmes levél és a kor erkölcsi 
mércéjének túl szigorú számonkérésével kezdődik. Az érettségi előtt álló lány 
kálváriája más konfliktusokat is felszínre hoz, sőt kiderül, hogy Ámor nyila nem csak 
a fiatal korosztályt találja el. 
Időpont: szeptember 03. (szombat) 19:00  
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház, Nagyszínpad  
Jegyár: 5800-8950 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/erettsegi-137605/851720 

 

https://programturizmus.jegy.hu/program/miss-daisy-soforje-137604/851719
https://programturizmus.jegy.hu/program/miss-daisy-soforje-137604/851719
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-dominogyilkossag-137649/852333
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-viii-nyirsegi-limerick-bajnoksag-dontoje-137712/852813
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-viii-nyirsegi-limerick-bajnoksag-dontoje-137712/852813
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Kísérő programok 
 

 
Kedves Olvasók! 
 
Szeretnék nektek némi tájékoztatást adni a fesztivált kísérő INGYENES programokról is, ami azonban nem 
egyszerű, mert egészen 2022. augusztus 16-ig titokban tartották a szervezők, hogy kiket láthat majd a közönség 
Nyíregyháza főterén. Nos, a sajtótájékoztatót megtartották, de még mindig nem tették fel a teljes programot! A 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti titkárától a következő információkhoz jutottam, remélem tudok 
vele segíteni az érdeklődőknek:  
2022. augusztus 26 – szeptember 3. között a kulturális seregszemlén összesen 150 program várja az 
érdeklődőket. A Kossuth téren a legnépszerűbb hazai együttesek lépnek fel, a korábbi évekhez hasonlóan. Csak 
néhány a sok fellépő közül: ByeAlex és a Slepp, Magna Cum Laude, Hooligans, Azahriah, Ganxstaa Zolee és a 
Kartel. 
Ezenkívül ezúttal is lesz ingyenes színházi előadás: A padlást láthatják az érdeklődők. 
 

Természetesen a világzene neves képviselőit is hallhatjuk, mint ahogy Dolhai Attilát, Falusi Mariannt és Horgas 

Esztert, sőt, a színház művészei is színpadra lépnek. A kisszínpadot a VIDOR Kertben állítják fel,  de a 

mutatványosok, artisták és a gasztroudvar marad a Kossuth téren, ahol egy hatalmas LED-falon is látható lesz a 

nagyszínpadi koncert. Timpex Aréna, a Rózsakert Szabadtéri Színpad,  a Bencs-villa és a Szindbád 

Rendezvénytér – utóbbi helyszínen a Móricz Zsigmond Színház történetét bemutató kiállítás nyílik.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remélem, az ajánlott programok elnyerik tetszéseteket!  
 
Csak olyan programokat szerkesztettem az újságba, amelyekre még lehet jegyet venni, sajnos vannak olyan 
előadások, amelyekre már elkeltek a jegyek. 
 

 
 

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

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok. 
  
 
A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

 
 


