zárnyait
ták, s nagy sikert arattak. A
színjátszók már bemutatkoztat FehéTgyarmaton iS, 2021
decemberében az ünnepektól
megihletődve egy velses-zenés plodukciót mutattak be
advent negyedik vasárnapján.
P]óba - családias han8utatban

A táísulat az

előadó-művé-

szeten túl céljának tekinti a
helyi kózösségépítéSt,közós§égfolmálást. A tagok elmondása szeíint nagyon hamar
eg}Tnásra találtak, a hangulat egy-egy próbán családias,

s egy remek csapat
ki, amely öIömmel

alakult
játszik

együtt, a köZönség szónkoztatásáIa.

Az Elsó a vendég című
színdanbot szabó László - aki

egyben a hangosítást és a Világosítást isvégzi - kimondottan
a csopoltnak Írta, aki a kezdetektól fogva BoIbéIy Hainalka

alkotótáIsa a kultulális munkában. A táísulat a szindarab
díszleteiTe aZ egyik csopoíttag

fé étől kaPott anyag támogatást. Az Acélmagnóliák elótt

fényes jövó áll, de ilyen lelkesedéssel hisszúk azt, hogy ha-

marosan sik€It sikeíre fognak
halmozni a számuka világot
jelentő deszkákon.

Emlékezésa vasutat
is építőLónyay grófra
TlrzsÉR. A kétszáz

éve szüIetett gróflónyay Menyhéít mi-

niszteíelnök nevéhez fúződik
többek között

keletében a 1fuzséI Köziégért
Közalapitvány és a MÁV Zrt. a
vasútvonal megépítéséreem,
lékezve kiartást állított össze,
amelynek a megnyitója június
9-én lesz tt óIától. Köszöntőt

Járásbíróságon folytatódik

-

l

tájékoztatta szerkesztósé-

günket dT. Szilágyi László, a
szabolcs-szatmáí-Bereg Megyei Főügyészség csopoltvezető ügyésze, sajtószóvivő. Kil

a

nyíIegyháZi Vasúttörténeti
KöI elnóke. Június 9-én 13 és
június 10-én 9 és
gyeímekeket is
váiák plogramok a vasút je16
15

óía köZött,
óía köZött

a

gyében.

Népzenei kurzus lesz
kicsiknek és nagyoknak
NYíREGYHÁZA. Generációról
genelációIa öIöklódik a népzene tánti szeletet; mindi8
vannak olyaa 'fiatalok, akik
vonót ragadnak vagy dalra
fakadnak, mert óIómet jetent

számukfa óseink muzsikája
és dallamvilágn. Ezeket az
általános és középiskolás fi-

atalokat, sót a népzene iránt
érdeklődó felnótteket is segíti
programj aival és hangszereivel immár több mint két évtiZede a nyíIegyháZi székhelylyel múkódó zeneoktatásért
KöZhasZnú Alapítvány.
Hangsze]€s

bejelentéseket a vád]ott tette.
Az úgyészségvádiratában azt
indítványozta, hogy a bíróság
közérdekű munka büntetést
szabjon ki a férfival szemben. Az eljáíás a Nyíregyhazi

igazgató, Klicsu FereDc. a köZ,

Ungváí vasútvonal megépí- alapítvány elnöke. A kiállitást
tése. A Lónyay 2oo Errüékév m€gnyitja szemerey Ádám,

FECSXE LÁSZIÓ

ndőröket

a Nyíregyháza

mond seszták oszkár, a megyei kóz§,,ulés elnóke, Hadnagy Attila pályavasúti teúteti

kon is a kurzus keretében, az

oktatók: Koncz Gergely (hegedű, brácsa, nagybógó), Btó
István és Kiss Levente (furu-

lya), Dlagony Gábor és Du-

dás Klára (citera), Fábri Géza
(koboz), ]uhász ETika (ének).
A Nyíregyházi Egyetem zenei

lntéZetében meglendezendó
népzenei kurzuson a IéSZVétel ingyenes, de legisztIációhoz kötött. A legisztlációhoz
segítséget nyújt az alapítvány

közösségi oldalán megtalál-

hatóQR-kód.

Kí{

f o8lalkoások

Az idei tanéVben az alapítVány elkezdte a népzenei
tanoda jellegű képzésíis, A
civil szervezet a Nyíregyházi

Egyetem Népzene Tanszé-

kével közósen népzenei kuízust rendez a csoóíi sándol
Alap támogatásáVal június
13-án 10 és 17 óIa kózött. Az
érdeklődó fiatalok és felnót-

tek

megismeíkedhetnek a

nap folyamán a magyarpalatkai és a moldvai népzenével,
Vatamint Moldvaról néprajzi

előadást
ImTe.

is taít Haíangozó

A fiatalok részt Vehet-

nek hangszeres foglalkozáso-

Dra8ony Gáboí a mostani kuduson
a

citerásokkal fo8latkozik maid
FoTÓl KM

