


INVITÁLÓ

Máté Antal polgámester

KEDVES VÁROSLAKÓK!
KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!
Szeretettel köszöntöm a programfüzetünk olvasóit és örömmel ajánlom figyelmükbe az 
idei Bátori Nyár színes rendezvényeit!

A nyarat minden évben nagyon várjuk, mert végre jó az idő, élvezhetjük a szabadságun-
kat, és több időt tölthetünk együtt a családunkkal, a barátainkkal. Mivel nagyon nehéz 
hónapok állnak mögöttünk, van mit kipihenni és valóban szükségünk van a kikapcsoló-
dásra és feltöltődésre. A járványügyi szabályok maximális figyelembe vételével készül-
tünk fel a 2021-es nyárra.

A Bátori Nyár közel 30-35 rendezvényből álló programsorozat. Minőségi szórakozást, 
felhőtlen kikapcsolódást és új élményekben gazdag közösségi találkozásokat kínálunk a 
városlakóknak és az idelátogatóknak egyaránt. Minden korosztály megtalálhatja az ízlé-
sének és igényeinek leginkább megfelelő eseményeket és helyszíneket. Lesznek köny-
nyű- és komolyzenei hangversenyek, musical előadás és izgalmas sportesemények is. 
Országosan ismert előadók épp úgy szerepelnek a fellépők között, mint fiatal feltörekvő 
tehetségek.

Változatos helyszíneken várjuk majd az érdeklődőket. A Zenei Napok hangversenyei a 
hagyományoknak megfelelően műemléki környezetben fognak felcsendülni világszerte 
ismert közreműködőkkel. A rendezvényeink legnagyobb része ingyenes lesz. Minden in-
formációt megtalálnak a Bátori Nyár tervezett eseményeiről ebben a programfüzetben.

Kérem, hogy olvassák el és lapozgassák majd gyakran a nyári hónapokban! Ismerjék 
meg a rendezvények helyszínét, időpontját és az előadókat, illetve szereplőket! Jelöljék 
be, ami az Önök számára a legérdekesebb - remélem sok ilyen program lesz – és talál-
kozzunk a koncerteken, előadásokon, sporteseményeken!

Szeretettel várjuk Önöket a Bátori Nyárra!



FELSŐ TÍZEZER KONCERT

LOTFI BEGI KONCERT
A NYÍRBÁTORI FÚVÓSZENEKAR 

KONCERTJE

2021. JÚNIUS 11. (PÉNTEK) 19.45
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

A sodró gitárzenéjéről, nagyívű refrénjei-
ről és szeretetteljesen cinikus szövegeiről 
ismert Felső Tízezer 2015 óta létezik, azóta 
pedig már három nagylemezük jelent meg. 
A powerpop és az alternatív zene hagyo-
mányait ötvöző zenekar szoros kapcsola-
tot ápol a DIY/csináld magad-mozgalom-
mal is, ami tetten érhető videóklipjeikben, 
kiadványaikban és koncertjeiken egyaránt.

BELÉPŐ: 300 FT

2021. JÚNIUS 12. (SZOMBAT) 21.00
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

Lotfi Begi, a zenei alkimista DJ, akit ha-
zánkban már senkinek sem kell bemutat-
ni. A Music Fm indulása óta a Music Kil-
lers rezidense. Begi 16 évesen próbálta 
ki magát először a DJ-pultban. 2000-ben 
elindította a Pulzárt, az első rádiós műsort 
Magyarországon, ahol az elektronikus ze-

2021. JÚNIUS 19. (SZOMBAT) 18.00
NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT
(SZABADSÁG TÉR 8-9.)

Újra fúvós koncert Nyírbátorban! A mű-
sorkínálatban The Beatles, metal-egyve-
leg, Gershwin, Sway és egyéb könnyűzenei 
slágerek feldolgozásai. 

A BELÉPÉS INGYENES!

neipar színe-java felvonult. A Pulzár hozta 
össze Némethy Gáborral, azaz Collinsszal. 
Minden jelentős hazai rendezvényen nél-
külözhetetlenné váltak.

Begi megalapította a Compact Disco for-
mációt, az „I’m in Love” című zenéjüket és 
remixeit olyan világhírű lemezlovasok ját-
szották, mint pl. Tiësto vagy Ferry Corsten.

Begi olyan hazai előadóknak írt dalt és  
készített remixeket, mint Rúzsa Magdol-
na, Ivan and The Parazol, Karányi, Zséda, 
Majka és Curtis, Ákos, Radics Gigi, Bogi, 
ByeAlex, Hooligans, Margaret Island, Tank-
csapda. Dolgozott együtt Mező Misivel, és 
a Lotfi Begi feat. Herrer Sára - „By The 
Shore” című sláger lett a 2015-ös Balaton 
Sound himnusza. Idén 4 év után a Music 
Fm rádióból az újra induló Rádió 1-hez 
igazolt, ahol a Dj Factory műsor hétfő esti 
rezidense.

BELÉPŐ: 300 FT



NIKOLA TESLA:
VÉGTELEN ENERGIA

2021. JÚNIUS 23. (SZERDA) 19.00
NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT
(SZABADSÁG TÉR 8-9.)

Nikola Tesla: Végtelen Energia
Sebestyén Áron / Egressy Zoltán / Müller 
Péter Sziámi / Radó Denise
A TBG Production közreműködésével
2x55 perces musical show
(20 perc szünettel)

Nikola Tesla kétségtelenül minden idők 
egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek zse-
nialitását csak Arisztotelészéhez és Leo-
nardo da Vinciéhez hasonlíthatjuk, egész 
világunkat átalakító találmányait pedig 
már kortársai is a kerék és az egyiptomi 
piramisok jelentőségéhez mérték. Főként 
Tesla felfedezéseinek és szabadalmainak 
köszönhető, hogy az elmúlt évszázad so-
rán az elektronikai eszközök a minden-
napjaink nélkülözhetetlen részévé válhat-
tak, hiszen példának okáért az okostelefon 
vagy a vezeték nélküli elektromos töltés 
alapelveit is elsőként személyesen maga, 
Tesla fektette le.

A különleges személyiségű tudóst több 
ország is joggal érzi magáénak. Kevesen 
tudják, de a szerb származású, horvát te-
rületen született Tesla szakmai karrierje 
Budapestről, a Puskás Telefontársaság-
tól (első munkahelye) indult, később, már 
világpolgárként elérve Amerikába, ahol 

megvalósíthatta gyermekkori álmát, ami-
kor is megtervezhette a Niagara-víze-
sésre épített anno világcsodának számító 
erőművét. És mivel a tudós sok egyéb más 
emberi, baráti szállal is erősen kötődött 
Magyarországhoz, ez a tény remek apro-
póul szolgált arra, hogy a TBG Production 
új nagypremierje témáját ezen kiváló el-
mének szentelje. A két felvonásos, lendü-
letes és rendkívül látványos zenés darab 
így amellett, hogy ragyogó szórakozást 
ígér, segíthet újra felfedezni, új oldaláról 
megismerni a mára közismert név mögött 
rejtőző csodálatos zseni elmét és életének 
rejtélyeit!

A kétórás musical show a ma rendelkezé-
sünkre álló legkorszerűbb show technikai 
elemek alkalmazásával teremti meg azt az 
egyedi látványvilágot, amely ismét lenyű-
göz és elkápráztat, egyben izgalmas zenei 
és vizuális hátteret ad Tesla életének és a 
tizenkilencedik század hangulatiságának, 
bemutatva Smiljantól, Prágán, Budapes-
ten, Párizson, New Yorkon és a Chicagói 
Világkiállításon át egészen a Niagara víze-
sésig az akkori roppant színes és pezsdü-
lő nagyvilágot. A darab létrehozásában a 
szakma hazai kiválóságai vesznek részt. 
A dalokat az Artisjus- és Fonogram-díjas 
Sebestyén Áron jegyzi, a dalszövegekért 
és a dramaturgiáért pedig nem más, mint 
Müller Péter Sziámi felel. A szövegkönyvet 
Egressy Zoltán írta, a koreográfiát Szabó 
Anikó állította össze, a vizuális látvány- 
világot a Forward Productions csapata, a 
jelmezek egyedi hangulatiságát Kiss Márk 
jegyzi.

Főbb szerepekben:
Nikola Tesla: Pesák Ádám
Szigeti Antal: Szabó Máté / Kovács Áron
Szigeti Adél: Magyar Viktória
Thomas Alva Edison: Lux Ádám
Duka Tesla/Sarah Bernhardt: Janza Kata
George Westinghause: Kautzky Armand
Bacherol/Lenin: Maday Gábor



Rendező: Radó Denise
Kreatív ötletgazda: Vona Tibor
Arculat, kreatívok, grafikus: Tóth Attila
Fénytechnika: Menüett Production
Fotó: Béli Balázs

JEGYÁR: 5000 FT /// NYÍRBÁTOR VÁROSKÁRTYA 
ÉS BARÁT KÁRTYA KEDVEZMÉNNYEL: 4500 FT

VII. BÁTORI LOVAS NAPOK

RETRO NAPOK

2021. JÚNIUS 25-27.
(PÉNTEK-VASÁRNAP)
FEDELES LOVARDA ÉS KÖRNYÉKE 
(FÜRDŐ U. 14.)

A Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőr-
ző Egyesület idén 7. alkalommal rendezi 
meg a Bátori Lovas Napokat, a versenyek 
mellett izgalmas kísérő programokkal.

Június 25. (péntek) - Szabadidős lovas 
verseny /// Június 26. (szombat) - Regio-
nális díjlovas és díjugrató verseny /// Júni-
us 27. (vasárnap) - Fogathajtó verseny

A PROGRAM INGYENES!

2021. JÚLIUS 2-3. (PÉNTEK-SZOMBAT)
RÉGI 2-ES ISKOLA UDVARA
(ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

Az első nyírbátori Retro napokat 2019-ben 
rendeztük meg a Polip Band és vendég-
zenészeik,  a Miskolci Illés Emlékzenekar 

és a TNT együttes közreműködésével. A 
program várakozáson felüli sikert aratott, 
amely bízunk benne, hogy idén is felkelti a 
közönség érdeklődését.

1. nap: 2021. július 2. (péntek) 20:00            
Tessék választani! - A Polip Band és ven-
dégzenészeik műsora

A nyíregyházi Polip együttes a nagy sikerű 
“Volt egyszer egy Táncdalfesztivál” pro-
dukció után összeállította ezen  műsor 
folytatását, ami a „Tessék választani!” cí-
met kapta és a következő évtized legna-
gyobb slágereit tartalmazza  a teljesség 
igénye nélkül.

Ebben a műsorban már főleg a 70-es évek 
második felének nagy és örök slágerei 
hangzanak el olyan előadóktól, mint Korda 
György, Ihász Gábor, Solymos Tóni, Máté 
Péter, Cserháti Zsuzsa vagy az Apostol 
együttes.

A mintegy 2 órás műsorban 22, mindenki 
számára ismert és közkedvelt dal csendül 
fel  az 5 fős Polip Band és 3 vendégelőadó 
tolmácsolásában.

A koncert után: 22:00-0:00 - DJ

2. nap: 2021. július 3. (szombat) 20:00            
A Neoton Família Sztárjai

Nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs olyan 
ember Magyarországon, aki nem ismerné 
a nevüket. A Neoton Família Sztárjai már 
több, mint négy évtizede szórakoztatják 



a közönséget. Dalaik bejárták szinte az 
egész világot.

A kezdetben Neoton néven futó formáció 
1968-ban megnyerte az országos Ki mit 
tud?-ot, és ugyanebben az évben meg-
jelent első nagy slágerük is, a Kell, hogy 
várj. 1971-ben került a polcokra az első 
lemezük. 1983-ban megnyerték a Yamaha 
Music Fesztivál nagydíját a Holnap hajnalig 
dalukkal.

Az elmúlt négy évtized alatt született vagy 
300 sláger, és túl vannak a 8 millió eladott 
lemezen is. A mára legendássá vált együt-
tes olyan örökzöldekkel ajándékozta meg a 
közönséget, mint a Szép nyári nap, a San-
ta Maria, a Don Quijote vagy a 220 felett. 
A dalok népszerűsége mind a mai napig 
töretlen és a rádiók is szívesen játsszák.

A koncert után: 21:30-0:00 - DJ

A PROGRAM INGYENES!

STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG
2021. JÚLIUS 10-11.
(SZOMBAT-VASÁRNAP)
SÁRKÁNY WELLNESS
& GYÓGYFÜRDŐ (FÜRDŐ UTCA 1.)

Júliusban megújult formában várjuk a 
röplabda szerelmeseit az évente meg-
rendezett Strandröplabda Bajnokságra. A 
megszokottól eltérően idén az első három 
helyezett pénzjutalomban részesül.

Nevezési határidő: július 8. (maximális 
csapatlétszám eléréséig)

NAGYKONCERTEK
2021. JÚLIUS 16-17.
(PÉNTEK-SZOMBAT)
RÉGI 2-ES ISKOLA UDVARA
(ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

Nyírbátor Város Önkormányzata, a 2-es 
Pub és a Nyírbátori Kulturális Központ 
szervezői ezen a nyáron a hazai zenei élet 
négy közkedvelt előadóját hívta meg vá-
rosunkba. Július 16-án a Kowalsy meg a 
Vega, július 17-én pedig a Wellhello szóra-
koztatja a közönséget. Előzenekarok: Talk-
2Night, No Sugar.

1. NAP: 2021. JÚLIUS 16. (PÉNTEK)
18:30-19.30 - TALK2NIGHT KONCERT

A hangszeres modern popzenét játszó 
Talk2Night zenekar 2019-ben alakult. A fel-
állás; ének, gitár, basszusgitár, szaxofon, 
dob, billentyű. Énekesük, Vavra Bence a 
ByTheWay és a Fool Moon formációk tagja 
volt és kétszer indult A Dal című műsorban. 
A hangszeres szekció négy éven keresztül, 

Nevezési díj: 15.000 Ft / csapat (5 verseny-
ző/csapat). Fontos, hogy 3 játékos játszik 
egyszerre, melyből kötelezően legalább 1 
főnek női játékosnak kell lennie! Nevezés 
a www.dragonrace.hu oldalon.

A bajnokság menete: 
- Szombat: csoportmérkőzések
- Vasárnap: elődöntő és döntő mérkőzések 

Amit biztosítunk: épített pálya, profi körül-
mények, 2 napos strandhasználat, szom-
bat éjszaka: éjszakai fürdőzés. Rossz idő 
esetén a versenyt későbbi időpontban ren-
dezzük meg.



alakulásától zenélt a Wellhello formáció-
ban. Az élő-hangszerelések és koncertek 
alatt alakult ki egy nagyon szoros barátság 
 
 
 
 
 
 
 
és a minőségi közös alkotás szeretete. En-
nek gyümölcse, hogy Bencével kiegészülve 
létrejött a Talk2Night és 2020 júniusában 
megjelent első nagylemezük ’Ez Együtt Va-
lami’ címmel.

20:00-21.30 - KOWALSKY MEG A VEGA

A Kowalsky meg a Vega magyar rock-köz-
pontú együttes. Korai időszakában csak a 
funk rock műfajt erősítette Magyarorszá-
gon hip-hop stílusú énekkel fűszerezve, 
mostanában vegyesebb és populárisabb 
tematikájúra váltott. A zenekar frontembe-
re Kowalsky (Balázs Gyula), Vega viszont 
nem az együttes tagja, és nem is a vege-
tarianizmust szimbolizálja (noha Kowalsky 
valóban „vega”), hanem Vincent Vega, a 
Ponyvaregény egyik szereplője előtt tisz-
teleg. A zenekar zenéjének ars poeticájául 
az élet értelmének keresését állítja.

21:30-0:00 - DJ

2. NAP: 2021. JÚLIUS 17. (SZOMBAT)

18:00-19.30 - NO SUGAR

Bár 2010-ben alakultak meg, hosszas út-
keresés, illetve a tagcseréket és a kezdeti 

rögös időszakot követően inkább 2016-tól 
számolják a történetünket. Ekkor érkezett 
ugyanis hozzájuk a “főhősnőjük”, Lívia. Az 
összecsiszolódás nagyon rövid idő alatt 
sikerült. Még ebben az évben nyertek egy 
pályázatot a Cseh Tamás Programban, így 
2017-ben megjelenhetett az első nagy-
lemezük, a Pillanat. Komoly előrelépés 
volt a pályájuk során, hogy 2018 tavaszán 
a Kowalsky meg a Vega előzenekaraként 
több magyarországi és erdélyi helyszí-
nen is felléphettek. 2019-ben és 2020-ban 
a Hooligans, illetve a Magna Cum Laude 
előzenekaraiként zenélhettek a budapesti 
Barba Negra Music Pubban.

2020-ban megjelent a második nagyle-
mezük, a Jégvirág. 2021 telén pedig a Fa-
lak című daluk debütált, ami már volt első 
a Petőfi Rádió Top 40-es listáján, és ezzel 
szerepeltek az MTVA “A Dal 2021” ver-
senyében is. A céluk, hogy minél többen 
megismerjék a zenekarukat és a dalaikat.

20:00-21.30 - WELLHELLO

A Wellhello kollektíva a hip-hop előadó 
Fluor és a producer-énekes-dalszerző 
Diaz közös produkciója, mely elképesztő 
gyorsasággal vált hazánk egyik top zene-
karává. A sikerek és nézettségek önma-
gukért beszélnek, nincs, aki ne ismerné 
valamelyik időtlen sikerdalukat mint pl.: 
„Rakpart”, „apuveddmeg”, „Sokszor volt 
már így”, „Emlékszem, Sopronban”. Az el-
nöki kettős rövid idő alatt írta be magát a 
hazai popzene történelemkönyvébe. Viha-
ros gyorsasággal töltötték meg a klubokat, 
majd a legnagyobb fesztiválok nézőtereit. 
7 teltházas Budapest Park koncertet tud-
hatnak a hátuk mögött, amelyek mára „le-
gendás“ státuszba emelkedtek, többek közt 



az elképesztő show-elemekkel tarkított 
színpadi megérkezéseik miatt. Senki nem 
felejti el a fiúk helikopteres, pénzszórós 
nyitányát, vagy amikor egy igazi gőzmoz-
donnyal robogtak be a Parkba, ahogyan azt 
sem, mikor sárkányháton érkeztek meg a 
közönség feje felett.

2016 decemberében jött ki egész estés 
nagyjátékfilmjük, a #Sohavégetnemérős, 
amely a Wellhello dalai által inspirált törté-
netekből áll össze, természetesen a fiúk is 
feltűnnek benne több ponton. A film egy hó-
nap után a negyedik helyen végzett a 2016-
ban bemutatott magyar filmek toplistáján, 
a filmzene CD-n pedig az addigi összes 
daluk kijött egyben. A 2017-es évben több 
dal is megjelent a 2018-ban debütáló “Zsá-
ner” lemezről, az „Odaút“ című szerzemény 
több, mint 4 hónapon átvezette a rádiós 
listákat. Az utánuk napvilágot látott „Nem 
olyan lány“ pedig egy meglepően őszinte 
és csípős fricska, ahogy az „Az utolsó hi-
bám” című szimfonikus dal is, ami (ismét) 
új oldaláról mutatta be az elnöki srácokat. 
2019-ben két slágerrel is jelentkeztek: a 
“Barátom” című nagysikerű barátság-him-
nusz után napfényt látott az “Őszinte”, 
amely a kapcsolatokon belüli macska- 
egér játékokról és féltékenységi körökről 
szól. Az elnöki páros 2019-ben egy világhí-
rű énekes, Bryan Adams előzenekaraként 
is fellépett a Hősök terén. A sikeres évet 
december 30-án egy előszilveszteri bulival 
zárták az Akvárium Klub NagyHalljában.

A páros sikerei töretlenek, a dalok kivétel 
nélkül slágerek, a koncertek pedig telthá-
zasak: nem véletlenül.

21:30-0:00 - DJ

BELÉPŐ MINDKÉT NAPON:

- NEM NYÍRBÁTORI LAKCÍMMEL rendelke-
zők részére: 1000 Ft/nap, amelyből 500 Ft 
lefogyasztható a 2-es Pub kínálatából.
- NYÍRBÁTORI LAKCÍMMEL rendelkezők 
részére 500 Ft/nap, amely teljes egészé-
ben lefogyasztható a 2-es Pub kínálatából.
- 10 ÉVES KOR ALATT ingyenes.

BÁTORI KORZÓ

2021. JÚLIUS 23.
ÉS AUGUSZTUS 7. KÖZÖTT
(MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON)
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

A Bátori Korzó koncertsorozatával in-
gyenes akusztikus koncertekre várjuk az 
érdeklődőket minden péntek és szombat 
este a 2-es Pub teraszára.

JÚLIUS 23. (PÉNTEK)
19:00 - ZSÉKA

Zsombok Réka /Zséka/  dalszerző, éne-
kesnő. Ukulelén kíséri magát, és egy 
looper pedál segítségével építi fel a zenei 
aláfestését. Repertoárjában saját dalok és 
feldolgozások, magyar és külföldi dalok is 
megszólalnak.

Kicsi kora óta imádja a zenét, és imád szív-
ből énekelni az embereknek. Célja, hogy 
elvarázsolja őket és egy kis színt vigyen a 
szürke hétköznapokba.



Referenciái: 

A Dal 2019 - „Az év felfedezettje” díj az 
Acoustic Planet zenekarral
A Nyári zápor c. daluk azóta is rotációban 
hallható a Petőfi rádión. 

2019 - Utcazenészek Versenye Egerben - 
„Legjobb szóló/duó” kategória díj 
2019 - Szegedi Utcazene Fesztivál - Fődíj - 
I. hely (szóló) 
2020 - Veszprémi Utcazene Fesztivál - Fő-
díj - Megosztott I. helyezés (szóló)
2020 - Tokaji Utcazene Fesztivál - “Legjobb 
szóló utcazenész” díj

21:00 - SZIROTA JENNIFER ÉS CSERNÁK 
TIBOR DUÓ KONCERTJE

Lágy jazz muzsika, klasszikus magyar da-
lok, soul slágerek - erre számíthat a kö-
zönség. Felejthetetlen énekhang, egyedi 
zongorakíséret, sajátos előadásmód.
 
JÚLIUS 24. (SZOMBAT)
19:00 - OSSÓ BALÁZS

7 éve járja az országot egyszemélyes 
akusztikus műsorával, ahol gitár és egy 
loop pedál segítségével énekel élőben. Stí-
lusát tekintve napjaink popzenéjét vegyíti 
saját dalaival. 2021 nyarán jelenik meg az 
első angol nyelvű EP-je, aminek dalai már 
hallhatóak élőben.

Budapesten játszott például a Punnany 
Massif előtt a Budapest Parkban, a Mazel 
Tovban, Robotban, Barhole Music Pubban, 
Fogasházban, Központban, Ötkertben és 
számos élőzenés helyen. Vidéken volt már 
Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán, Szé-
kesfehérváron, Veszprémben, de Baján és 
Szegeden is rendszeresen fellép. 

21:00 - WOLFOLKS

A Wolfolks Ed Sheeran és Sheryl Crow 
munkásságának elegyítése energikus rit-
musokkal és keleties dallamokkal. A zene-
kart a természet iránti szenvedélye inspi-
rálja, ami mindig ismeretlen, felfedezetlen 
vidékekre vezeti őket Magyarország lágy 
berkei és kemény sziklái között. Mindegyik 
dal egy különös történetet mesél el lebilin-
cselő dallamok kíséretében. Az indie-folk 
dalok légköre változatos, a békés belső 
harmóniától egészen az örömteli táncra 
perdülésig terjed. A közönség számára 
az előadások olyan felvillanyozó élményt 
nyújtanak, aminek hatására mindig visz-
szavágynak az előadó világába.



JÚLIUS 30. (PÉNTEK)
19:00 - TORDAI DUO

A Tordai Duo 2017-ben alakult meg hiva-
talosan a budapesti We Will Rock You te-
hetségkutató versenyre, ahol kategória-
győztesként hagyhatták el a színpadot,  de 
valójában ez a formáció lassan már 14 éve 
fennáll. Emese és Levente egy testvérpár, 
akik már az óvodában is együtt zenéltek, 
akkor még édesapjuk segítségével. Ami-
kor iskolába kerültek, minden iskolai és 
városi rendezvényen részt vettek, fellépő-
ként. Bár ma már külön városban élnek, 
közreműködtek több zenei formációban is, 
nem hagyták abba a közös zenélést. Tordai 
Duo néven játszanak kulturális rendezvé-
nyeken és pubokban. Koncertjeiken sa-
ját akusztikus feldolgozásaikat adják elő, 
melyekben megtalálhatók megzenésített 
versek, magyar és angol pop- és rockslá-
gerek egyaránt. Saját koncertjeiken kívül 
szívesen tesznek eleget különböző ren-
dezvények, ünnepségek felkéréseinek is.  
Imádnak együtt zenélni és hatalmas biz-
tonságot nyújtanak egymásnak. 

21:00 - NORACOUSTIC
ÉS SÁRKÖZI EDINA (DINA)

Kaczander Nóra (MTVA HangHordozók I. 
helyezés) és Sárközi Edina (Veszprémi 
Utcazene különdíj) közös koncertje. Re-
pertoárjuk között szerepelnek ismert la-
tin-jazz standardek, pop dalok akusztikus 

feldolgozásai, valamint magyar nyelvű 
versmegzenésítések is. A produkciót egy 
gyerekkori barátság és a zene iránti szen-
vedély inspirálta. Az a bizonyos tempera-
mentumos hangulat garantált!

JÚLIUS 31. (SZOMBAT)
19:00 - THE SHARONZ

A Sharonz zenekar 2017 júniusában került 
fel a hazai könnyűzene térképére, amikor 
megjelent az Édentől Keletre című daluk 
és bemutatkozó koncertjüket tartották a 
budapesti Darshan Udvarban. Ezt követő-
en 2018 nyarán megjelent első kislemezük, 
ami a Te meg én címet kapta.

A lemez megjelenését követően nem kel-
lett sokat várni az első nagyobb szakmai 
elismerésre, hiszen 2018 őszén elnyerték 
a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló 
Programjának Induló Előadó Támogatását. 
A program segítségével elkészítették Illú-
zió című nagylemezüket, ami 2019. október 
1-jén jelent meg. A lemez első singleje a 
„Vadvirág” című dal, aminek a videoklipje 
kiemelkedő nézettséget hozott a zenekar 



számára. A zenekar számos alkalommal 
koncertezett Budapesten és vidéken egy-
aránt, “hangos” és akusztikus formában is. 
Felléptek neves hazai fesztiválokon, mint a 
Fishing on Orfű, Művészetek Völgye, szol-
noki Tiszavirág Fesztivál, illetve több váro-
si rendezvényen és falunapon.

A zenekar 2020-ban is kihasználta a lehe-
tőségeket. Megjelent három daluk, melyből 
kettő állandó rotációban forog a kecske-
méti Gong Rádióban és a Beat online rádi-
óban, session videót forgattak az elmaradt 
koncertek pótlására. A zenekar jelenleg 
második nagylemezén dolgozik.

Tagok:
Kasztel Réka
Almási Bálint
Tasnádi László
Kovács Olivér
Gyulai Sámuel

21:00 - FRUNDI

A Frundi 2019 tavaszán alakult Girincsi 
Fruzsina (ének) és Németh Bendegúz (gi-
tár) közreműködésével. A duó jazz tanul-
mányaik alatt ismerte meg egymást, így 
zenéjükben nagy szerepet játszik a sza-
badság és az improvizáció. Repertoárjuk 
főként az általuk kedvelt angol és magyar 
nyelvű dalok feldolgozásaiból áll, de az 
utóbbi időben elkezdtek saját szerzemé-
nyeket is írni, amiből egyre többet lehet 
hallani a koncertjeik során. A zenekart egy 
mondatban jellemezni így lehet: lebegő 
pop, energikus rock elemekkel ötvözve. 

AUGUSZTUS 6. (PÉNTEK)
19:00 - SEZLONY

Példa a Sezlony használatára: „A szobában 
nem volt más, csak egy Sezlony, egy ugrá-
ló éjjeliszekrény, és pár eltévedt gondolat”.
A Sezlony egy hat tagú, lendületes formá-
ció, amely már több éve működik kisebb 
átalakulásokkal. Rendszeresen koncer-
teznek (ha a körülmények engedik) és ala-
kítják stílusukat, amely irányát úgy érzik, 
hogy mostanra sikerült meghatározniuk. A 
gitár, dob, basszus alapfelálláson túl há-
rom énekes, konga, esetenként elektro- 
akusztikus gitár és trombita, illetve do-
romb színesíti a hangzást.

Zenéjük ötvözi az alt-rock tipikus világát, 
többek között elegánsan punkos, pörgős 
gipsys és pattogó funkys motívumokkal, de 
a fő irány, ami a zene alapját képezi, egyér-
telműen az alternatív rock. A számaik egy-
aránt szólnak társadalmi problémákról, 
szanaszét szaladgáló gondolatmenetek-
ről, egy fordulatos nyárról vagy egy nagy-
bevásárlás szépségeiről.

Habár alapvetően nem akusztikus formá-
cióként működnek, gyakran úgy hozza az 
élet, hogy így is helyt kell állniuk. Ilyenkor 
a repertoárukban több ismert előadó dala 
is felcsendül; többek között Cseh Tamás, 
Kistehén, Kispál és a Borz, Zaz és Nirvana 
nótákat ismerhet fel a figyelmesebb hall-
gató. Illetve az étlapon helyet szokott kap-
ni néhány József Attila és Radnóti Miklós 
versfeldolgozás.



21:00 - JAR OF SOUL

Mai rádióslágerek akusztikus hangzásban
A duó az R’n’B, soul, funk hangzásvilágú 
saját szerzeményekből és igényes átdol-
gozásokból építi fel műsorát. Kovács Réka 
énekesnő és Géczy Viktor gitáros célja, 
hogy a saját stílusukat becsempésszék 
az alkotás folyamatába, ezáltal eredeti, 
igényes, mégis könnyen befogadható, ízlé-
sesen populáris hangulatvilágot varázsol-
janak az akusztikus hangzásban rejlő  át-
iratban. Pár nevet említve a repertoárból: 
Tori Kelly, Ariana Grande, Rihanna, Amy 
Whinehouse.

AUGUSZTUS 7. (SZOMBAT)
19:00 - SÁRKÁNY FANNI ÉS VARGA MÁTÉ

Sárkány Fannival és Varga Mátéval már 
2018 ősze óta többször is találkozhatott a 
közönség Budapesten egy-egy hangulatos 
kávéházi koncert keretein belül. Számos 
jól és kevésbé ismert - elsősorban popu-
lárisabb hangzásvilággal rendelkező, de 
olykor a jazz stíluselemeivel fűszerezett, 
egy szál gitárra és két énekhangra hang-
szerelt magyar és angol nyelvű dal szere-
pel műsorukban. Fanni kiskora óta foglal-
kozik zenével, korábban főként népdalokat 
énekelt, mára már jellemzően a popos és 

jazzes szerzemények alkotják repertoár-
ját. Máté szintén kisiskolás korától kezdve 
zenél, klasszikus gitár tanszakon végzett 
a budapesti Solti György Zeneiskolában, 
azóta is képzi magát úgy a húros hang-
szereken, mint a vokális műfajokban. Az 
együtt zenélést többekkel, egy zenei pro-
jekt (Woodoo Mind) kapcsán kezdték, ez-
zel párhuzamosan alapították meg kéttagú 
formációjukat.

21:00 - CSÓTÁNYDZSÓ

A CstDzs Alt’N’Roll; CsótányDzsó alterna-
tív rock’n’roll trióként, 2012-ben alakult. A 
zenekar csak magyar nyelvű saját számo-
kat játszik, rockabilly, swing, garage rock 
és country stílusokat keverve, alternatív 
szövegekkel. Három szerzői kiadású le-
mez, a „Dinoszauruszok” (2012), az „Ahol 
a kamionok autókat esznek...”(2014) és az 
„Ízelt lábak és használt szárnyak” (2018), 
után egy akusztikus album is készült, az 
„Atavizmus” (2019), ahol négy tagúvá ki-
egészülve, klarinéttal, nagybőgővel, count-
ry és swing elemeket is kevernek.

„CstDzs Alt’N’Roll (CsótányDzsó)
....Tábortűzön hevített swing morzsák, 
rock’n’roll szósszal nyakon öntve. Ezt 
fogyasztja minden rendes fül! Az alter 
rock’n’roll trió fúvósokkal kiegészülve ját-
szik, akusztikus hangszereléssel. Klari-
néttal, szaxofonnal, nagybőgővel és dobbal 
zakatol a jazzgitár. A zenekar saját száma-
it játssza, akusztikus lemezéről, swing és 
rockabilly keveredik alternatív szövegek-
kel és felfogással.”



5. DRAGON RACE

2021. AUGUSZTUS 07. (SZOMBAT)
SÁRKÁNY WELLNESS
& GYÓGYFÜRDŐ
(FÜRDŐ UTCA 1.)

A Dragon Race - Sárkány Futam egy éven-
te megrendezett extrém akadályokkal tar-
kított terepfutó akadályverseny, ahol nem 
csak az erő, hanem az ész is domináns. A 
futam során szárazföldön és vízben is meg 
kell birkóznia a versenyzőknek a különbö-
ző akadályokkal.

NEVEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK:
WWW.DRAGONRACE.HU

55. NYÍRBÁTORI ZENEI NAPOK
2021. AUGUSZTUS 13. ÉS 19. KÖZÖTT
Nyírbátor legnagyobb múltú rendezvényét 
a Nyírbátori Zenei Napokat idén 55. alka-
lommal rendezzük meg a város történelmi 
jelentőségű templomaiban. A hagyomány-
hoz híven minden koncert előtt elhangzik 
Farkas Ferenc: Nyírbátori toronyzené-
je három trombitára, négy kürtre, három 
harsonára és tubára a Martin Brass előa-
dásában.

MARTIN BRASS RÉZFÚVÓS EGYÜTTES

A debreceni Martin Brass Rézfúvós Együt-
tes már több éve, jelen felállásában azon-
ban 5 éve működik. A hangszerek mögött 
a fiatal, tanuló zenészektől, a tanult, de je-
lenleg már hobbyból zenélő embereken át 

egészen a profi zenészekig megtalálható-
ak. Külön büszkeséggel tölti el őket, hogy 
több profi zenészt is a soraikban tudhat-
nak a debreceni Kodály Filharmóniából. A 
zenekar repertoárja sokszínű és folyama-
tosan bővülő. A barokk zenétől, a klasszi-
kusokon és egyházi műveken át egészen 
a filmzenékig, modern, napjainkban is 
hallható darabokig. Az együttes művészeti 
vezetője Györgyfi Zsolt. Vezényel: Andrási 
Tamás.

1. NAP: AUGUSZTUS 13. (PÉNTEK) 19:00 
“CIMBALOMVARÁZS” - A MAGYAR KAMA-
RAZENEKAR ÉS LISZTES JENŐ VILÁGHÍRŰ 
CIMBALOMMŰVÉSZ KÖZÖS PRODUKCIÓJA

Koncertmester:
Bánfalvi Béla Liszt-díjas hegedűművész

Helyszín: Római Katolikus Minorita Temp-
lom és rendház udvara (a helyszín változ-
hat)

A Magyar Kamarazenekar hivatása, hogy 
a magyar zenekultúra értékeiből, hagyo-
mányaiból táplálkozó, magas színvonalú 
komolyzenei produkciókat hozzon létre; 
innovatív művészeti felfogáson alapuló, 
egyedi zenei programokat alkosson.

E küldetés jegyében született Lisztes Jenő 
világhírű cimbalomművésszel közös pro-
dukciójuk: a „Cimbalomvarázs”.

Páratlan, virtuóz örömzenét kínál e pro-
dukció a hallgatóság számára. A műsoron 
olyan nagyszerű művészek darabjai hang-
zanak el egyedi, különleges hangszerelés-
ben, mint Liszt Ferenc II. Magyar Rapszó-



diája, Brahms Magyar Táncai, vagy Dinicu 
Márciusi Horája.

Lisztes Jenő cimbalomművész fiatal kora 
ellenére már meghódította tehetségével a 
világ legrangosabb koncerttermeit, többek 
között a New York-i Carnegie Hall-t. Tizen-
két évesen megnyerte a rangos Rácz Ala-
dár Cimbalomversenyt, azóta pedig a világ 
élvonalába tartozó művészekkel dolgozik 
együtt. Részt vett több hollywoodi siker-
produkció, többek között a Sherlock Hol-
mes című mozifilm létrejöttében. A nem-
zetközi hírű Magyar Kamarazenekar méltó 
társ ebben a rendkívüli zenei attrakcióban. 
A Zenekar a magyar zenekultúra nem-
zetközi hírű képviselője. Az alapvetően 16 
tagú, olykor nagy szimfonikus zenekarrá is 
bővülő együttes tagjai a hazai komolyzenei 
élet jeles képviselői. A Zenekar elsődleges 
célja a magyar zenekultúra elmélyítése, 
képviselete, népszerűsítése Magyarorszá-
gon, valamint a világ színpadain.

A Magyar Kamarazenekar rendszere-
sen dolgozik együtt világhírű magyar 
és külföldi szólistákkal, többek között a 
Kossuth-díjas Baráti Kristóf hegedűmű-
vésszel, a szintén Kossuth-díjas Bogányi 
Gergely zongoraművésszel, vagy Mischa 
Maisky nemzetközi hírű csellóművésszel. 
Rangos belföldi és külföldi fesztiválok, 
koncerttermek szereplője. Repertoárja 
a klasszikus zene- és operairodalomra 
épül, de az egyéb zenei műfajokban is ott-
honosan mozog. A Magyar Kamarazene-
kar alapítója, vezetője és koncertmestere 
Bánfalvi Béla Liszt-díjas hegedűművész. 

Korábban évtizedekig az Állami Hang-
versenyzenekar és a Budapesti Vonósok 
koncertmestere volt, valamint tagja volt a 
világhírű Bartók Vonósnégyesnek. A világ 
leghíresebb koncerttermeinek ünnepelt 
fellépői közé tartozik, pályafutása alatt ed-
dig több, mint hatvan lemeze jelent meg. 
Munkásságáért a Liszt Ferenc-díj mellett 
többek között Bartók-Pásztory-díjjal és a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt-
jével tüntették ki.

Harminc éven át a Zeneakadémia adjunk-
tusa, docense volt. Jelenleg a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Karának vezető 
oktatója, a Doktori Tanács tagja.

Műsor:
Vivaldi: A-dúr concerto, Brahms: VI. Ma-
gyar tánc, Brahms: V. Magyar tánc, Liszt 
Ferenc: II. Magyar Rapszódia, Dinicu: Hora 
di March

Haydn: Quintetto concertant (IV. tétel), 
Barber: Adagio, Saint-Saens: Bevezetés és 
Rondo Capriccioso, Rimsky-Korsakov: A 
dongó, Ráadás: Dinicu – Hora Staccato

2. NAP: AUGUSZTUS 14. (SZOMBAT) 19.00
WINGS - A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR
MŰSORA

Helyszín:
Görögkatolikus templom



Négy földrész (Európa, Amerika, Afrika és 
Ázsia) szakrális zenéjéből válogat a Szent 
Efrém Férfikar műsora. Több mint 10 nyel-
ven hangzanak fel az énekek a középkortól 
napjainkig.

3. NAP: AUGUSZTUS 19. (CSÜTÖRTÖK) 17.00 
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE ÉS AZ 55. 
NYÍRBÁTORI ZENEI NAPOK ZÁRÓHANG-
VERSENYE A SZABOLCSI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR ÉS A CANTEMUS VEGYESKAR 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Helyszín: Református templom
17:00 - Ünnepi műsor
         - Himnusz
         - Vers
         - Köszöntő
         - Kenyérszentelés
         - Szózat

17:30 - Farkas Ferenc: Nyírbátori torony-
zene három trombitára, négy kürtre, há-
rom harsonára és tubára a MartinBrass 
előadásában

A SZABOLCSI SZIMFONIKUS ZENEKAR
ÉS A CANTEMUS VEGYESKAR

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 1951 óta 
működő zenekar Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legjelentősebb komolyzenei hang-
szeres együttese. A tagságot hivatásos 
zenészek alkotják, akik nagyobb részben 
a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola, va-
lamint a megye és a szomszédos megyék 
zeneiskoláinak tanárai, rendszeres közre-
működők hangversenyeiken a szomszédos 
megyék hivatásos zenekarainak művészei.

Több, mint 60 éves fennállásuk óta olyan 
jelentős karmesterek vezetésével adtak 
hangversenyeket, mint Kóródi András, 
Molnár László, Medveczky Ádám, Török 
Géza, Kovács László, Kováts Zoltán, Do-
rel Murgu, Bartal László, Ménesi Gergely, 
Somos Csaba, Paul Breidenstein, Antal 
Mátyás, Drahos Béla, Gál Tamás, Dobszay 
Péter. A hangversenyeken olyan neves 
vendégművészeket kísértek, mint Jandó 
Jenő, Falvai Sándor, Ruha István, Perényi 
Miklós, Perényi Eszter, Szenthelyi Miklós, 
Szecsődi Ferenc, Szabadi Vilmos, Fátyol 
Rudolf, Hauzer Adrienn, Molnár András, 
Kováts Kolos, Pitti Katalin, Matúz István, 
Jávorkai Sándor, Jávorkai Ádám, Allen 
Vizzutti.

2009 óta működnek együtt Szabó Soma 
karnaggyal, aki az utóbbi években hang-
versenyeiknek egyre több alkalommal 
karmestere is.

Zenekari repertoárjuk széles skálán mo-
zog, mind a zenetörténeti korszakok, mind 
az előadói apparátus tekintetében, a ba-
rokk kamarazenétől kezdve, a klasszikus, 
romantikus, 20. sz.-i nagy szimfonikus al-
kotásokon át az oratorikus művekig, sőt az 
igényes szórakoztató zenéig.   

Hazai vendégszereplések a megye váro-
sain kívül: Debrecen, Budapest, Aggtelek, 
Jászberény, Tokaj, Szerencs.

Külföldi fellépések:
Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, 
Nagyvárad, Nagykároly, Németország, 
Finnország, Lengyelország

CANTEMUS VEGYESKAR

A Cantemus Vegyeskar megalakulását a 
belső igény szülte. A közös éneklés gyer-
mekkorban megélt nagyszerű élménye. A 
kórus első megjelenése 1993-ban a Kodály 
Iskola fennállásának 100 éves évfordulóján 



FIÚK KONCERT

2021. AUGUSZTUS 19. (CSÜTÖRTÖK) 21.00 
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

A Fiúk 2018 őszén alakult Budapesten. A 
zenekar stílusát a középkelet- európai 
keserűség és az amerikai feeling good öt-
vözése határozza meg R’n’B és indiepop 
elemek összemosásával. A zenekar keve-
sebb, mint 2 éves pályafutása alatt játszott 

BETTERTHANEVER KONCERT

2021. AUGUSZTUS 20. (PÉNTEK) 21.00
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

„A lendület, az energia punkos, de az atti-
tűd és a mondanivaló egészen más. A pop 
punk-poszt hardcore BTE egy valódi értel-
miségi zenekar.” - Reszegi László, Recor-
der Magazin

A debreceni BetterThanEver az elmúlt tíz 
év több tagcseréjét követően, 2017 óta mű-
ködik a jelenlegi felállásban. A hozzájuk 
legközelebb álló pop-punk és post-hard-
core stílusok határait az alternatív rock 
elemeivel és helyenként zajos kísérle-
tezéssel feszegetik. A zenekar életében 
fontos mérföldkő 2016 ősze, az EINSTAND 

Thomas Tallis híres negyvenszólamú mo-
tettájával, a Spem in Aliummal nemcsak a 
közönségre tett nagy hatást, de már ekkor 
érezhető volt: elkerülhetetlen, hogy a kó-
ruséneklés eme legteljesebb formájának, 
a vegyeskari éneklésnek ne legyen folyta-
tása.

Műsor:
Mozart: Vesperae Solennes de Confesso-
res KV 339
John Rutter: Hymn to the Creator of Light
John Rutter: Gloria

A NYÍRBÁTORI ZENEI NAPOK
KONCERTJEIRE A BELÉPÉS INGYENES! 

- többek között – a VOLT Fesztivál színpa-
dán, az Akvárium Nagyhallban, a Follow 
The Flow előtt és az A38 Hajó gyomrában, 
a Bagossy Brothers Company előzene-
karaként. Bekerültek az NKA Hangfog-
laló Program 2020-as induló támogatott 
zenekarai köze, és megjelent a zenekar 
első kislemeze, a Mivanveletek, amiről a 
Vártam rád az MTV brand:new műsorának 
augusztusi dala volt. A megjelenés után 
leszerződtek a Universal Music Hungary 
kiadóval, amit meg is ünnepeltek a Min-
neapolis című daluk premierével. Távlati 
céljuk, hogy koncertjeiken összemossák a 
magyar pop - és underground közönséget 
és fix fellépők legyenek az összes nagyobb 
hazai fesztiválon.

BELÉPŐ: 300 FT



c. EP megjelenése, amelyen az angol nyel-
vű számok mellett már helyet kaptak első 
magyar szerzeményeik is (azóta már csak 
magyar dalszövegeket írnak).  Az EP cím-
adó dala a Pál utcai fiúk c. regény több 
meghatározó jelenetének és a mű, hard-
core szellemiséggel jól párosítható üze-
netének parafrázisa, a társadalmunkban 
uralkodó, a szociál-darwinizmusra („aki 
erősebb, az győz”) emlékeztető törvények 
(és az azokkal szemben felvett oppozíciói 
lásd Nemecsek attitűdje), jelenségek sa-
ját, személyes benyomásaik, tapasztala-
taik alapján történő feldolgozása, újragon-
dolása. Az első videoklipként 2018 őszén 
megjelent Túlpart az egyén és egyén közti 
fizikai és lelki távolsággal foglalkozik. A 
második klipjük, az Otthontalan közép-
pontjában az individuum és a közösség, 
az otthon közt, a kényszerű elvándorlás, 
az ország elhagyása, az elköltözés miatt 
létrejött eltávolodás, míg az Emlékképek a 
jelenbeli önmaguk és a személyes múltjuk, 
emlékeik közti disztancia áll.

BELÉPŐ: 300 FT

XI. NYÍRBÁTORI
FÚVÓSZENEKARI

TALÁLKOZÓ

2021. AUGUSZTUS 21. (SZOMBAT) 16.00
NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT 
LÉPCSŐPIRAMISA
(A HELYSZÍN VÁLTOZHAT!) 

Fellépők:
- Nyírbátori Fúvószenekar
- Bátor Mazsorett Csoport
- Debreceni Zenede
Ifjúsági Fúvószenekara
- Kaplonyi Fúvószenekar
- Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekar
- Solti Ifjúsági Fúvószenekar
- Zichy Géza Zeneiskola
Ifjúsági Fúvószenekara
- Before the Last

NYÍRBÁTORI FÚVÓSZENEKAR

Városunk zenei életének kiváló képviselője 
a Koncert Fúvószenekar 1980 óta működik
Nyírbátorban. A csoport művészeti veze-
tője és karmestere Fazekas Mihály, akinek 
elévülhetetlen érdemei vannak a zenekar 
létrejöttében. Az ő erőfeszítései nyomán 
1979-ben elindult a zeneiskolában a fúvós 
tanszék, majd néhány hónappal később a 
zeneiskola diákjaiból megalakult a zene-
kar is.

Első sikereiket a fúvószenekarok me-
gyei fesztiválján aratták, ahol 1985-ben és 
1987-ben ezüst minősítést értek el.

Nagy sikersorozatuk 1992-ben kezdődött. 
Ebben az évben Gyulán szerepeltek, ahol 
a III. Nemzetközi Tűzoltózenekari Fesztivál 
meglepetészenekaraként a zsűri külön-
díját is elnyerték. 1995-ben adták ki első 
műsoros kazettájukat „Fúvószene táncrit-
musban” címmel, mely szórakoztató és 
tánczenei anyagot tartalmaz. Egy évvel 
később jelent meg második hanghordozó-
juk, amelyen világhírű filmzenék csendül-
nek fel. Profiljuk döntő többségét térzene 
és szórakoztató zene alkotja, emellett sok 
történelmi induló színesíti repertoárjukat. 
A zenekar elmaradhatatlan, állandó sze-
replője a város ünnepi rendezvényeinek, 
ahol játékukkal pillanatok alatt elbűvölik a 
közönséget. A helybeli fellépéseken kívül 
megyei és országos fesztiválok résztvevői, 
vérpezsdítő muzsikájuk meghódította több 
európai ország publikumát is (Románia, 
Szlovákia, Olaszország, Franciaország, 



Hollandia, Törökország, Dánia).

Saját karrierjük építése mellett szívügyük-
nek tekintik Székelyföld zenei életének tá-
mogatását. Ez a segítségnyújtás kották és 
hangzóanyagok biztosításán kívül határon 
túli magyar zenekarok magyarországi fel-
lépéseinek támogatását is jelenti. A fúvó-
sok életében igen fontos szerepet játszik 
a zenekarbarátságok kiépítése. Ezek a 
kapcsolatok a kölcsönös tapasztalat- és 
kottacserén kívül külföldi vendégszerep-
lésekre is kiváló lehetőséget teremtenek. 
Kitartó, példaértékű munkájuk elismeré-
seként 2005-ben Pro Urbe kitüntetésben 
részesültek.

BÁTOR MAZSORETT CSOPORT

A Bátor Mazsorett csoport 1996 óta szí-
nesíti Nyírbátor város kulturális és sport 
életét. Az együttes eszköz és ruhatára 
sokszínű, repertoárja gazdag, melyben 
megtalálhatóak menettáncok, színpadi 
táncok, show táncok és modern táncok. A 
megalakulás óta számos magyar és kül-
földi fesztiválon, versenyen, rendezvényen 
képviselték Nyírbátort. Vendégszerepeltek 
Belgiumban, Csehországban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Horvátországban, 
Lengyelországban, Olaszországban, Por-
tugáliában, Romániában, Szlovákiában és 
Törökországban.

DEBRECENI ZENEDE IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKARA

A Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvósze-
nekara, a Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakgimnázium és Zeneiskola ifjúsági 
együttese. A zenekar 1976-ban az akkor 
még Simonffy Emil nevét viselő iskola nö-
vendékeiből szerveződött.

A zenekar 2008-ban vette fel a Debreceni 
Zenede Ifjúsági Fúvószenekara nevet. Az 
együttes közel hetven fős tagságát az is-
kola jelenlegi és volt növendékei alkotják, 
akik túlnyomó részben Debrecen város 
közép- és felsőoktatási intézményeinek 
hallgatói. A zeneiskola művészeti csoport-
jaként rendszeres résztvevői a háromé-
vente megrendezett országos zeneisko-
lai zenekari versenynek, ahol 2008-ban 
Szolnokon harmadik helyezést, 2011-ben 
Gyöngyösön és 2017-ben Budafokon első 
helyezést szereztek az ifjúsági fúvószene-
kari kategóriában. 2014-ben Dunaújváros-
ban a kategóriagyőzelem mellett a verseny 
nagydíját is kiérdemelték. 2019 júliusában 
elnyerték a balmazújvárosi Nemzetközi 
Fúvószenekari Verseny nagydíját és a vá-
ros különdíját.

Az együttes állandó résztvevője a városi 
és iskolai rendezvényeknek, a Debreceni 
Virágkarneválnak, illetve a régió fúvósze-
nekari találkozóinak. A zenekar többnyire 
koncert-fúvószenekari felállásban lép fel, 
de mazsorett csoport kísérete esetén me-
netzenekari feladatokat is ellát.

Repertoárjukon történelmi indulók, ko-
molyzenei átiratok, kifejezetten fúvósze-
nekarra írt kompozíciók, filmzenék és 
könnyűzenei slágerek egyaránt megta-



lálhatóak. Fontos célkitűzésük az egyre 
gazdagabb fúvószenekari irodalom minél 
szélesebb körben történő tolmácsolása, 
valamint a magyar fúvószenekari hagyo-
mányok megőrzése és átadása.

A zenekar karmestere: Sárvári József

KAPLONYI FÚVÓSZENEKAR

A Kaplonyi Fúvószenekar több, mint 100 
éves múlttal rendelkező együttes. Feladata 
Kaplony közösségének szolgálata. Emel-
lett természetesen szívesen vállal zenei 
szereplést más településeken, akár más 
országokban is. 

PITYPALATTY IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR

A Pitypalatty Ifjúsági Fúvószenekar 2016 
szeptemberében alakult. Tagjai a Pitypa-
latty-völgyi Református Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei és tanárai. Az együttes művé-
szeti vezetője és karmestere Medve Anita.
A zenekar otthonát adó Pitypalatty-völgy 
a Bükk hegység északi lábánál fekszik, 
csupán 20 km-re Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye székhelyétől, Miskolctól. A valami-
kori bányásztelepüléseket magába foglaló 
völgyben hamar nagy népszerűségre tett 
szert az eleinte kamaracsoportként, mind-
össze 10 fővel induló együttes. A tanulók 
és tanárok által nagy lelkesedéssel megélt 
próbák, illetve a fúvószene népszerűségé-
nek köszönhetően folyamatosan bővült a 
létszáma. Az együttzenélés örömének kö-
szönhető, hogy az általános iskolából el-

ballagott növendékek közül a zenekarosok 
visszajárnak, így jelenleg 30 tagból áll. Az 
együttes átlag életkora 14 év. Repertoárjuk 
széles körű, hiszen a református zsoltárok 
és ifjúsági énekek éppúgy helyet kapnak, 
mint a könnyűzenei feldolgozások, filmze-
nei átiratok és történelmi indulók.

Az elmúlt években állandó fellépői lettek 
a Pitypalatty-völgy rendezvényeinek és 
gyakran kapnak meghívást egyházi ese-
ményekre is.

SOLTI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR

A Solti Ifjúsági Fúvószenekar 2003-ban 
alakult, a Hartai Művészeti Alapiskola Solt-
ra kihelyezett tagozatának növendékeiből.
Néhány hónapig Szklenka István - volt 
katonazenész - irányította a 15 főt szám-
láló együttest, majd 2004 szeptembe-
rétől Fuchs Attila harsonatanár veszi át 
az együttes irányítását, aki jelenleg is a 
csoport irányítója, vezetője. Mára már 40 
fővel működő ifjúsági zenekar játékának 
örülhetnek a solti városlakók, és a kör-
nyező településeken élők. A fiatal zenekar 
közreműködése, zenei szolgálata emeli a 
helyi társadalmi események, ünnepségek 
színvonalát, színesíti a város kulturális 
életét. Számos vidéki szereplés mellett a 
zenekarnak egyre több felkérése érkezik 
külföldről is, ezen felkérések révén jutott 
már el a zenekar Spanyolországba, Szlo-
véniába, Franciaországba, Bulgáriába, Né-
metországba és Ausztriába.

A jövőben a zenekar minden felkérésnek 
szeretne eleget tenni belföldön vagy akár 
a környező országokban is.

ZICHY GÉZA ZENEISKOLA IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKARA (HAJDÚSZOBOSZLÓ)

A Kiemelt Arany Minősítéssel rendelkező 
együttest Kerekes Imre vezeti. Évente 25-
30 fellépésük van, ezek nagy része városi 



PETØFI KONCERT

2021. AUGUSZTUS 21. (SZOMBAT) 21.00
2-ES PUB (ÉDESANYÁK ÚTJA 7.)

A nyíregyházi PETOFI 2013-as alakulása 
óta számos hazai fesztivál és klub színpa-
dát megjárva története során végre elő-
ször érkezik Nyírbátorba. A melodic-hard-
core és metál műfaját elegyítő banda egy 
hosszabb csend után 2019-ben jelentkezett 
harmadik „Rossz döntések naplója” című 
lemezével, amelynek bemutató turnéját 
sajnos a pandémiás helyzet félbeszakí-
totta. A helyzet javulásának köszönhetően 
viszont ott folytatják, ahol 2020-ban abba-
hagyták és újult erővel látogatnak el Nyír-
bátorba, amihez az egykori Azfeszt miatt 
rendkívül jó emlékek kötik a tagokat.

BELÉPŐ: 300 FT

ünnepségeken, országos rendezvényeken 
és művészeti fesztiválokon zajlik. 2015-ben 
egy nívós nemzetközi művészeti fesztivá-
lon vettek részt a lengyelországi Bydgosz-
cz-ban, ahol az egyik legrangosabb el-
ismerést, a Kormányzói–díjat kapták. 

A 46. Virágkarneválon 2015-ben Debre-
cenben a művészeti csoport kategóriá-
ban első helyezést értek el. Az együttes 
repertoárja igen széles és egyedi, hiszen 
műsoruk nagy része a számukra készített 
átiratokból áll. 

BEFORE THE LAST

A zenekar 2016 novemberében alakult 3 
taggal. Majd 2017 januárjában megany-
nyi (dal)ötlettől vezérelve úgy döntöttek, 
hogy 2 új taggal bővítik a gárdát, és saját 
számokat fognak játszani. Majd tavaly év 
végén újabb fúvós-zenész, valamint egy 
gitáros fiatalember is érkezett hozzájuk. 
Így jelenleg heten tartoznak a Before The 
Last kötelékébe: Kacsenyák Gábor (zene-
kari vezető, ének), Lehel Bence (szaxofon), 
Kovács Zsolt (gitár), Nahaj Máté (dobok), 
Rónaszegi Miklós (harsona), Varju Károly 

(trombita) és Mészáros Zoltán (basszus-
gitár, ének/vokál). Dalaik nagyrészt a pop-
rock és a ska stílusába sorolhatók, de ter-
mészetesen a lírikusabb stílusok vonalát 
is szívesen hozzák. Megalakulásuk után 
nemsokkal országszerte adtak koncerte-
ket és játszottak fesztiválokon is. A tava-
lyi év végen elkészült első lemezük Nézz 
vissza rám! címmel és ez év februárjában 
elkészítették az első klipjüket is. Tervezett 
dalaik: Mesevilág, Nézz vissza rám!, Gyere 
ugrálj!, Pultoslány, 4 évszak.

A FÚVÓSZENEI TALÁLKOZÓ MINDEN
KONCERTJE INGYENES!



sportkövetítések plakátja (kifutóval)





NYÁRZÁRÓ ÉS ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓ

2021. AUGUSZTUS 28. (szombat) /// IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI KUCKÓ
TANÉVNYITÓ PARTY

2021. SZEPTEMBER 11. (szombat) 21.00 /// 2-ES PUB
KONYHA KONCERT

2021. SZEPTEMBER 24. (péntek)
31. SZÜRETI FELVONULÁS FELLÉPŐK: KASZA TIBI, KICSI GESZTENYE KLUB

2021. OKTÓBER 04. (hétfő) 18.00 /// NYÍRBÁTORI KULTURÁLIS KÖZPONT
MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT AZ IDŐSEK ÉS A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL - 
MOLNÁR GYÖRGY LYRA-DÍJAS HARMONIKAMŰVÉSZ ÉS KONCERTZENEKARÁNAK
KONCERTJE KÖZREMŰKÖDNEK: ABEBE „BEBE” DÁNIEL ÉS TABÁNI ISTVÁN

BŐVEBB INFORMÁCIÓK:
Nyírbátori Kulturális Központ, 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. /// Tel: +36 70/337 6877, +36 42/510 076

Fax: +36 42/510-077 /// info.kulturaliskozpont@gmail.com /// www.kulturaliskozpont.com

2-es Pub, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7. /// Tel.: +36 70 477 5909
E-mail: 2pubnyirbator@gmail.com /// Facebook: www.facebook.com / 2espub

Figyelem! A programokon való részvétel az érvényben lévő 264/2021. (V. 21.) Korm.rendelet
alapján védettségi igazolványhoz kötött! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!




