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Sokszínű forgatag Nyírbogáton 

Három időpontban három színvonalas rendezvény megyénk legifjabb városában. 

Mi sem mutatja jobban népszerűségét a Bogáti Forgatagnak, mint hogy az idén immár 17. 

alkalommal rendezik meg Nyírbogáton.  

Ebben az évben „bele is tettek egy csavart”, hiszen a most nem egymást követő két napon 

invitálták az érdeklődőket a színes forgatagba, hanem a nyitó napot július 15-ére időzítették 

hangulatos koncertekkel, utcabállal, majd augusztus 21-én az István, a király című 

rockoperával folytatják a sorozatot, szeptember 16-án pedig városnapra gyűlnek össze a 

nyírbogátiak. 

Változatos programok 

A település polgármestere, dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó elmondta, szerették volna elkerülni, 

hogy valamelyik nívós programot véletlenül elmossa az eső. Több éves tapasztalat ugyanis, 

hogy nyáron egyik nap verőfényes napsütés van, majd jön egy hirtelen vihar, ami elmossa a 

színpadot. Remélik, az időjárás nem szab határt a helyiek szórakozásának és sokan fordulnak 

meg a Bogáti Forgatagban az idén is.  

A változatos programsor összeállításánál szeretnének minden korosztálynak kedvezni, így 

pénteken a Trio Consol, a reneszánsz Strings, az érpataki asszonykórus, a nyírlugosi 

népdalkör lépett fel. Este Varga Kinga vezette fel a csodálatos hangú Szirota Jennifert. Az esti 

nagy koncertet 21 órától a Hooligans adta, a táncos zenét kedvelők utcabálon rophatták. A 

programok alatt az Utazó Vidámpark és a Bátori Barangoló városnéző kisvonat várta kicsiket 

és a nagyokat. 
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– Szükség van egy olyan közösségi színtérre, ahol az emberek beszélgethetnek egymással, 

szórakozhatnak és kizökkenhetnek a hétköznapok sűrűjéből. Meg kell becsülnünk, amikor 

erre időt szakíthatunk és lehetőségünk van közösségben eltölteni a szabadidőnket. Ennek 

értékére, a barátokkal ismerősökkel közösségben töltött idő fontosságára a koronavírus - 

járvány mutatott rá, hiszen akkoriban el voltunk zárva a kulturális találkozóktól, 

fesztiváloktól. Most újra örülünk a közösségi rendezvényeknek – mondta el lapunknak dr. 

Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester. Hozzátette, hogy ezek az események széles palettát 

nyitnak azoknak, akik egyik másik alkalomra jönnek el. 

Méltó ünneplés 

Márpedig a környező településekről is szívesen látogatnak el Nyírbogátra, a megye 

legfiatalabb városába.  

– Méltóképpen szeretnénk emlékezni államalapító királyunkra, Szent Istvánra az idén. 

Augusztus 21-én István, a király rockopera a szent király életét, államalapítónk érdemeit 

vonultatja fel előttünk, ettől autentikusabb művel nem is készülhetnénk az ünneplésre. Ami 

kuriózum, hogy Varga Miklós előadásában láthatja a közönség a színpadi produkciót – 

invitált a polgármester.  

Kiemelte azt is, településükön a helyi civil szervezetek egész évben nagy segítségükre vannak 

kulturális és hagyományőrző alkalmak megszervezésében.  
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