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Nyolc órakor nyitja kapuit a 
kisvárdai Vasutasnap és re-
méljük, hogy tíz órára mind-
annyian meg is érkezünk, 
akik jelezték részvételi szán-
dékukat e neves napon. Elő-
ször  Illés Ilcsy többszörös 
magyar step aerobik bajnok 
hívja közös frissítő mozgásra 
a jelenlévőket reggeli torna 
keretében. Majd a Záhony 
város Főnix kórusa színvona-
las fellépése teremti meg az 
ünnepi hangulatot. A kórust 
Vassné Oláh Ágnes karnagy, 
a Magyar kultúra Lovagja 
vezényli. Tizenegy órakor 
kezdődik az ünnepélyes meg-
nyitó. Dávid Ilona a MÁV 
ZRt. vezérigazgatója,majd Dr. 
Seszták Miklós  nemzeti fej-
lesztési miniszter köszönti a 
résztvevőket. 

A megnyitó végére már megfő 
az ebéd, a kemping közepén 
felállított óriás üstben. Míg 
a gyerekeket várjuk a szín-
padhoz, a Katica Bábszínház 
előadására, addig a felnőttek 
nyugodtan elfogyaszthatják 
a hagyományosan finom gu-
lyáslevest, és meggyes pitét 
az étkező sátorban. Ebben 
az évben először a maga az 
ebéd készítés is egy prog-
ram, hiszen több ezer literes 
bográcsban a helyszínen fő a 
gulyásleves, amelyhez fehér 
kenyér, egy meggyes pite és 
egy doboz sör, vagy 0,5 literes 
ásványvíz dukál. 

Az ebédhez az Arany Ősz 
Népdalkör, jó ebédhez szól a 
nóta és a népdal műsora biz-
tosítja a kellemes háttérzenét.
A délután egy kis mozgással 
indul, a záhonyi VOKE lab-
datornásai műsorával. Majd a 
rekeszizmok megmozgatása 

következik, Ricsifiú, a szabol-
csi stand up humorista segítsé-
gével.
Azért, hogy a hőség elől a 
sátrakba tudjunk húzódni, a 
gyerekeket a Gombóc együt-
tes gyermekkoncertje szegezi 
a színpad elé. 

Térségünkben Kisvárda ad otthont ebben az évben a re-
gionális vasutasnapnak. Helyszínnek a Várfürdő kemping 
része került kiválasztásra. A füves, árnyas fákkal szegélye-
zett terület kiválóan alkalmas a vasutasnapi programok 
megszervezésére.

65. Vasutasnap

Programok

2015. július 11.
Juliális

Helyszín: 
Várfürdő Kisvárda
4600, Városmajor utca 43.

Kisvárda

Ákos

10.00–10.15 Bejelentkezés – 65. Vasutasnap 
10.15–10.35 „Reggeli” torna Illés Ilcsyvel 
10.35–11.00 Főnix kórus – ünnepi műsor
11.00–11.30 Ünnepélyes megnyitó 
11.30–12.30 Katica Bábszínház
12.30–13.00 Arany Ősz Népdalkör: Jó ebédhez szól a nóta és a népdal
13.00–13.30 A VOKE labdatornásainak bemutatója
13.30–14.30 Ricsifiú, a szabolcsi stand up humorista
14.30–15.30 Gombóc együttes – gyermekkoncert
15.30–16.00 Forgórózsa Táncegyüttes
16.00–16.30 VOKE Varázs Hastáncklub 
16.30–17.00 Sportvetélkedők és főzőverseny eredményhirdetése
17.00–17.30 VOKE Amatőr Musical Színtársulat
17.30–18.00 Programzárás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Programok

További információ:
06 30 562 3336, vokez@vokez.hu

Egyéb programok:
• Óriás játékok: sakk, malom, jenga, teke, rajzfal
• Kispályás labdarúgótorna, főző- és ultiverseny
• Ugrálóvár, vasúttörténeti kiállítósarkok
• logikai és retró játékok gyermekeknek és felnőtteknek 
• Városnéző kisvasút

• Bébitipegő és gyermeksarok a legkisebbeknek
• Öltözz vasutasnak és fotózz!
• Gyermekkert: kézműves-foglalkozások, arcfestés, hajszobrászko-

dás, henna, csillámtetoválás

A vasutasnapi Juliális vendégei a helyszínen kapott karszalaggal  
ingyenesen látogathatják a kisvárdai LeszFeszt július 11-i rendezvé-
nyeit, könnyűzenei programjait (Ákos, Majka & Curtis... stb.) valamint a 
Várfürdő valamennyi létesítményét.
További információk: http://leszfeszt.hu
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A kis pihenés után a Forgóró-
zsa együttes, majd a VOKE 
Hastáncklub látványos műso-
ra csalogat mindenkit a szín-
padhoz. 

A sportvetélkedők és a főző-
verseny eredményhirdetése 
után a VOKE Amatőr Musical 
Színtársulat műsora zárja a 65. 
Vasutasnap családi nap részét. 

Azt est hátralévő részében a 
belépéskor kapott karszalag-
gal a LESZ FESZT fesztivál 
programjaiba kapcsolódhat-
nak be az érdeklődők. (Ákos, 
Majka & Curtis... stb.)

A főzőcsapatok nyolc órától 
kezdhetik az előkészületeket. 
A Tescoban vásárolható le az 
ajándékjegy. 

Víz vételezés pedig a kemping 
zuhanyzókból lehetséges. 
Minden más segédeszközt a 
csapatoknak kell biztosítani. 
A terület védelme miatt, csak 
gázégővel lehet melegíteni az 
üstöket, tárcsákat.
Tíz órától indulnak az Óriás 
játékok: sakk, malom, jenga, 
teke, rajzfal, ugrálóvár. A vár-
fürdő területén üzemelő vizes 
játékokra pedig jegy igényel-
hető. Ezen kívül retró játékok 
gyerekeknek és felnőtteknek, 
kézműves-foglalkozások, 

arcfejtés, hajszobrászkodás, 
henna, csillámtetoválás a 
gyermekkertben. A vasút iránt 
elkötelezetteknek városnéző 
kisvasút, vasúttörténeti kiál-
lítósarkokban vasutas öltöny 
és sapka és fotózkodás kínál 
lehetőséget – igaz, hogy csak 
egy kis időre, - hogy „vasutas-
nak álljanak”.
A legkisebbeket bébitipegő és 
gyermeksarok, a sportosokat 
labdatorna, a megfontoltakat 
ultiverseny várja.
A hőségben a fürdőruhát se 
hagyja otthon senki, mert a 
várfürdő medencéi a belépés-
kor kapott karszalaggal szaba-
don látogathatók. 

Vasutashoz méltóan vonattal. 
Záhony felől minden óra 24 
perckor Nyíregyháza felől pe-
dig 34 perckor érkeznek vona-
tok Kisvárda–Hármasút meg-
állóba. Innen 20 perc sétával, 
vagy a gumikerekű kisvonat 
segítségével lehet a felújított 
városközponton keresztül ki-
utazni a vasutasnap helyszí-
nére. 
A kisvonattal történő utazás 
ingyenes.

Azon kevesek, akik kocsival 
érkeznek a vasutasnap hely-
színére, a Penny melletti zöld 
területen lesz kialakítva ideig-
lenes parkoló.

A jó idő meg van rendelve. 
A Vasutasnapi programok, 
a várfürdő medencéi egész-
napra folyamatosan biztosíta-
nak szórakozási lehetőséget. 
Az esti programokat pedig a 
LESZ FESZT neves fellépői 
garantálják. Tehát minden 
adott, hogy egy kellemes na-
pot töltsön el minden vasutas, 
kollegái és családtagjai köré-
ben.

Sz.I.G.

Gumikerekű kisvonat útvonala Kisvárdán.

65. vasutasnap helyszíne.

Közben

Utazás


