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Kulturális ajánló a MH 5. 
Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől 
Kedves Olvasók! 

Ebben a számban is sok-sok hasznos információval 

készültem a számotokra, annál is inkább, mert mindjárt itt az 

őszi szünet az iskolákban. Igyekeztem sok családi programot 

összegyűjteni a számotokra, hogy a gyerekekkel közösen 

szerezhessetek élményeket. A sokszínű ajánlatokból 

remélem, mindenki megtalálja a számára vonzó tartalmat. 

Nézzétek át, csemegézzetek belőlük! A programokhoz 

kellemes időtöltést kívánok! 

 

 

 

Közérdekű információ! 

A dandár debreceni 

könyvtára       

meghosszabbított 

nyitva tartással vár 

mindenkit szeretettel! 

Nyitva tartásunk: 

Hétfő-Csütörtök: 

 7.30-18.00- ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

Kiadja: 

MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár Kulturális 

részleg Debrecen 

Szerkesztő: Turcsán Judit 

Felelős szerkesztő: 

Csákvári Sándor 

 

Könyvajánló az olvasás szerelmeseinek:  
 (Mert minden könyv hozzánk tesz valamit!) 

Ajánlataink az őszi szünetre  
 

Kamaszoknak szóló regények: 

 

Kamasz fiúknak: Louis Sachar: Bradley az osztály réme 

A címszereplő viselkedése mindenben megfelel ragadványnevének. 

Mindezek ellenére szeretne megjavulni, igazi barátokra találni. Egy 

napon azonban új tanár érkezik az iskolába, aki örömmel fogadja 

főhősünket… 

  

Kamasz lányoknak: Louis Sachar: Laura titkos társasága 

A nevettető, fordulatos történet főszereplője a hatodik osztályos Laura, 

aki a kirakódóvásáron beszerzett új sapkájának köszönhetően az osztály 

figyelmének középpontjába kerül…  

 

Középiskolásoknak szóló történet 

Nyitrai György: A szállító zászlóalj 

Fiataloknak ajánljuk, akik kíváncsiak szüleik hivatására. A könyv 

szerzője folyamatában meséli el az élményeit a jelentkezéstől kezdve a 

felkészítésen át, hogyan is vált belőle szerződéses katona.                     
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KULTURÁLIS PROGRAMOK  

2020. OKTÓBER 19. ÉS NOVEMBER 01. KÖZÖTT 

 

 

Én idő élményműhely 

 

Vojtina műsora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sej - haj pengettyű 

Játékos kalandtúra a zene és 
hangszerek világában 
 

Időpont: 
2020. október 19.; 20.; 22. 09.30 
 

Rendhagyó vasárnapok a Vojtina 
Bábszínház ünnepi évadában 
 
Az ünnepi évadban minden hónap 
utolsó vasárnapján sokszínű 
programokból álló, 9.30-tól 12.30-ig 
tartó délelőttre hívunk titeket. A 
rendhagyó vasárnapok első 
momentumaként az előadások után 
párhuzamosan indulnak  kisebb 
létszámú csoportok a kulisszajárásra, 

a színház ritkán látott tereibe. 

Időpont: 2020. október 25. (vasárnap) 

9.30-tól: Színpadi előkészületek a 
színházteremben és a 
játszószínházban  
10.00 órától zárásig (12.30) 
Színházterem: A libapásztorlány 
Játszószínház: Az égig érő fa 
 11.00 órától 
- Felfedezőút a bábszínházban: 
bábműhely, jelmeztár, varróműhely, 
tervezői tér 
- Interaktív tárlatnézés a FIGURÁK, 
avagy bábosok és bábuik című 
kiállításunkon, ami olyan pillanatokat 
villant fel, melyben 
bábművészeinknek bábuikkal való 
érzékeny kapcsolata ragadható meg. 
- „Legyen otthon is bábszínházad! 
Segítünk!”: bábkészítés az előadások 
ihletettségében 

 

  

Debrecen 

 

 
Egynapos kreatívkodás az őszi 
szünetben 7-11 éves gyerekek 
részére 
 
Ha elfogyott a szabid... 
Ha nem szeretnéd, hogy nagyon 
uncsi legyen a szünet… 
Szeretettel várom a Te gyermeked 
is! 
Kis csoportban, maximum 8 fővel 
dolgozunk, a járványra való 
tekintettel külön asztaloknál. 
Kézfertőtlenítő biztosított. 
Ami biztosan lesz hétfőn, hogy jól 
induljon a szünet: 
Sünis ÉLMÉNYFESTÉS 30x40 cm-
es feszített vászonra 
Hűtőmágnes készítés 
Gumikarkötő fonás 
Pizzaebéd (reggeli és uzsonna, 
folyadék egész nap biztosított) 

Csillámtetkó 
Őszi dekoráció készítés 
 

Időpont: 2020. október 26. (hétfő) 

7.30- 16.45-ig 

 

Az élménynap díja 9900 Ft, mely 
magába foglalja az étkezés 
(reggeli, ebéd, uzsonna, nap 
közben folyadék) és a felhasznált 
alapanyagok árát is. 
 
Cím: 
4024 Debrecen, Petőfi tér 23. 
Telefon: 
+36-70/601-85-91 
E-mail: 
info@enidomuhely.hu 

 

 

Táncvigalom, dínom-dánom – 
Kisfarsangi mulatságok 

 

Tematikus családi napok a 
csodálatos ősz jegyében: zene, 
tánc, kézműves foglalkozások, 
kirakodóvásár és sok más 
meglepetés várja szombatonként 
az érdeklődőket a megújult Dósa 
nádor téren! 

Október 25. évszázadokig az 
ikerszentek – Crispin és Crispian – 
ünnepe volt. A legenda szerint a 
Kr.u. 287 körül vértanúhalált 
szenvedett szentek cipészként 
keresték kenyerüket, ezért 
védőszentjükként tisztelik őket a 
foltozóvargák, bőrkesztyű- és 
cipőkészítők és a bőrdíszművesek.  

A portékák és bemutatók mellett a 
zene és a tánc is főszerepet kap 
ezen a napon, a remek hangulatról  
a Debreceni Népi Együttes 
gondoskodik. 

Fellépők: 
16.00 Tárkány Művek 
18.00 Bürkös Zenekar 

Időpont: 

2020. október 24.(szombat) 
15:00 - 19:00 

 
Ingyenes program 

 

 

 

 

 

http://fonixinfo.hu/program/kisfarsangi-mulatsagok-mihaly-naptol-marton-napig/
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Közérdekű Információ! 

Nyitott ajtók a Csapatmúzeumban!  

 

 

Tájékoztatunk benneteket, hogy minden hónap első szerdájának délutánján 14.30 és 15.30 között szeretettel 

várunk minden kedves érdeklődőt, aki meg szeretné tekinteni a Csapatmúzeumban lévő állandó kiállítást. A 

tárlatvezető kedves kolléganőm Kozma Mónika, aki sok olyan érdekes információ birtokában van, melyet 

szívesen megosztana veletek. Aki szeretne élni a lehetőséggel, az a következő outlook címen tud bejelentkezni: 

Kozma.Monika@hunmail.local 

 

Néhány fotó ízelítőnek múzeumunk kincseiből: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témához kapcsolódóan játékra is invitálunk benneteket!  

Kolléganőm összeállított egy történelmi témájú kérdőívet a számotokra, amely kitöltésével mindenki felmérheti 

tudását. Ha az 5 kérdésből csak 2-re vagy csak 1 kérdésre tudtál helyesen válaszolni, akkor kérjük, látogass el 

a Csapatmúzeumba, elevenítsd fel történelmi tudásod! Ehhez szívesen nyújtunk segítséget. 
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MÚZEUMI TOTÓ  

 

 

A következő kérdések a dandár Csapatmúzeumához kapcsolódnak. Tesztelje tudását! Kérem, 

válaszoljon a kérdésekre önállóan, internet és a kollégák segítsége nélkül! 

1) Ki volt Bocskai István, a dandár névadója? 

A) Erdélyi fejedelem volt, 1605-1606-ig uralkodott. 
B) Megtanította a hajdúknak a szarvasmarhák tenyésztését.  
C) Az Álmosd- diószegi csatában, 1605-ben a hajdúk segítségével legyőzte a törököket.  

 
2) Melyik uralkodónk és mikor alapította Debrecen háziezredét, a császári és királyi 39-es 

gyalogezredet? 
  

A) I. Ferenc József osztrák császár és magyar király alapította a kiegyezéskor, 1867-ben.  
B) Mária Terézia királynő alapította 1756-ban.  
C) Görgei Artúr a honvédsereg főparancsnoka alapította az 1848-1849-es szabadságharc idején.  

 

3) Mit jelent a kaverna?  

A) Éjszakai szórakozóhely, kiskocsma, ahol a katonák a győztes csata után sörözgettek.  

B) Az I. világháborúban, a hegyvidéki terepen kialakított mesterséges barlang, amely menedéket, 

pihenő és raktározó helyet biztosított a frontvonalban.  

C) A hadseregben működő énekkar, a műkedvelő énekesekből álló férfikar.  

 

4) Milyen fegyvertípus az MG 34 –es géppuska és kik használták?  

A) Hitler hadserege a II. világháború kezdetén az MG-34-es géppuskát használta, mint 

meghatározó, gyalogsági fegyvert. 

B) A fegyverkonstruktőr a porosz Andreas Wilhelm Maschinengewehr volt. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia haderejének általános géppuskája lett, mivel a gyalogságon és lovasságon kívül 

már a haditengerészetnél és a légierőnél is rendszeresítették az immár 1907/12 M. 
C) Hitler által használt, állandóan magánál hordott összecsukható maroklőfegyver.  

 

 
5) Milyen anyagból készült Gábor Áron ágyúja és hány fontos volt? 

A) Rézből készült és 6 fontos.  

B) Damjanich János vezérőrnagy ellopta a szerbek számára az összes rezet, ezért kénytelek 

voltak speciális fa anyagból készíteni, 3 fontos volt.  

C) Görgei Artúr tanácsára Napóleontól kérték kölcsön a 6 fontos ágyúkat, mert Waterloonál 

kimaradt pár üteg. 
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A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idei jelmondata: Távol és közel.  

Az őszi szünet napjaiban Távol és Kelet címmel hátizsákos barangolásra 

invitálják a családokat a Déri Múzeum Japán kiállítási egységében.  

A programon a részvétel regisztrációhoz kötött!  

Regisztrálni a http://www.derimuzeum.hu/regisztracio, vagy a 

molnar.szilvia@derimuzeum.hu és a lavotha.zsuzsanna@derimuzeum.hu 

oldalon lehet. 

Időpont: 
 
2020.10.27 10:00 - 11:00 
2020.10.28 10:00 - 11:00 
2020.10.29 10:00 - 11:00 
2020.10.30 10:00 - 11:00 

 

A 20. század pénzei, és gazdasági krízisek, avagy mit tanulhatunk a pengő 
hiperinflációjából. 

 
Ingyenes családi program 
 

Időpont: 2020. október 25. vasárnap 14.00 
 

14.00 A numizmatikai gyűjtemény megjelenése a Déri Múzeum állandó 

kiállításában Minitárlat-megnyitó 
14.20 A forint születése Dr. habil. Barta Róbert intézetigazgató egyetemi docens 

(Debreceni Egyetem Történelmi Intézet) vetített képes előadása 

16.00 Járai Márk-koncert 

14.00-18.00 Múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozás 

18.00 Járai Márk-koncert 

Helyszín: Déri Múzeum – Díszterem 

A programon a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a 

http://www.derimuzeum.hu/regisztracio oldalon lehet. 

 

 

A fáraók országa – Egyiptom ma. 

A piramisok élménye Kairó környékén 

Dr. Hajdú Zsigmond régész, főmuzeológus vetített képes előadása Egyiptomról 

Időpont: 2020. október 29. (csütörtök) 16.30 

Belépő: 600 Ft/300 Ft/fő  

Kötelező regisztráció a http://www.derimuzeum.hu/regisztracio oldalon! 

http://www.derimuzeum.hu/regisztracio
http://www.derimuzeum.hu/regisztracio
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.derimuzeum.hu%2Fregisztracio%3Ffbclid%3DIwAR0v9g99LD4xLlhFoTLRgmwajoO0R_zxdS-LPyC9FbAhhr-1Z4sw3Jatb1c&h=AT0QuZa3YXjfExBZ2XsMoARn14HoVOZjNT_tu9tn9MEEGZwniw41ribeUpjlGEF6oDINRP5sPi9JT4jViqCm6X05O9-A1NkGWxFGXshh66TFf5xDTr3bALWx3YjDVtGRCCc
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II. Országos Képzőművészeti Filmnapok az Apollóban 

Időpont: 2020 október 18 .16:00 - október 21. 20:00 

Belépő: 850Ft -1050Ft  

 

A program: 
október 18. vasárnap 

16:00 Frida Kahlo – Viva la vida (12) olasz ismeretterjesztő film (Soós Imre terem) 

18:15 Modigliani Centenárium – premier előtt (12) olasz ismeretterjesztő film (Kertész Mihály terem) 

október 19. hétfő 

16:00 Klimt és Schiele – Amor és Psyche: A szecesszió születése (12) olasz ismeretterjesztő film (Soós Imre terem) 

18:15 Hitler kontra Picasso (12) olasz ismeretterjesztő film (Kertész Mihály terem) 

október 20. kedd  

16:00 Leonardo 500 (12) olasz ismeretterjesztő film (Soós Imre terem) 

18:15 British Museum: Hokuszai – A nagy hullámon túl (12) angol ismeretterjesztő film (Kertész Mihály terem) 

október 21. szerda 

16:00 Gauguin Tahitin – Az elveszett paradicsom (12) olasz ismeretterjesztő film (Soós Imre terem) 

18:15 Salvador Dalí: A halhatatlanság nyomában (12) spanyol ismeretterjesztő film (Kertész Mihály terem)  

  

 
 

 

 

2020. október 22. és 25. között rendezik meg a X. Mozinet Filmnapokat szerte az országban. Az Apolló mozi idén is a 

rendezvény egyik helyszínéül szolgál! 

A Mozinet Filmnapok válogatásába nyolc alkotás került be, amelyeket akár hónapokkal a hazai mozibemutató előtt 

tekinthetünk meg. Ezúttal is a legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok – Sundance, Velence, Berlin és Cannes – címeiből 

állt össze a program. 

Belépő: 850Ft -1050Ft  

 

A program: 
október 22. csütörtök  

17:45 Sweat feliratos lengyel-svéd filmdráma 

 20:15 A beszéd (12) feliratos francia vígjáték  
október 23. péntek 

17:45 DAU. Natasha (18) feliratos német-angol-orosz filmdráma  
20:15 Sarlatán (16) feliratos cseh-lengyel történelmi dráma  

október 24. szombat 
16:30 Berlin, Alexanderplatz (18) feliratos német-francia filmdráma  
20:15 Amíg tart a nyár (16) feliratos ausztrál dramedy 
október 25. vasárnap 
15:45 Gunda (6) feliratos norvég-amerikai dokumentumfilm  
17:45 Wendy (12) feliratos amerikai fantasztikus film 
 

https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3341
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3377
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3378
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3379
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3380
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3381
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3382
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3383
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3385
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3386
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3387
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3349
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3388
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3389
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3390
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Kimondhatatlan – részvételi előadás  

 
Az előadás a családon belül elszenvedett sérülésekről szól. Két fiatal lány 

történetén keresztül van lehetőség mélyebben megérteni, mi történik, ha a fizikai 

bántalmazás, a manipulálás, a folyamatos kritizálás, a szeretetmegvonás, az 

agresszív, megalázó, lealacsonyító beszédmód egy családban mindennapossá 

válik. 

Időpont: 2020. október 19. (hétfő), 26. (hétfő) és 28. (szerda) 19.00 

Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

Jegyek: www. jegymester.hu/hun/ Produkction/121680/Kimondhatatlan 

                                                                 Jegyár: 3000 Ft. 

                                                   

                                                                                          Őszintén szólva - Vígjáték (16+) 

 

  

Időpont: 2020. október 21. (szerda), 24. (szombat) és 30. (péntek) 19.00 

Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

Jegyek: www. jegymester.hu/hun/ Produkction/121676/Oszinten-szolva 

Jegyár: 2500 Ft 

 

 
Fehér nyuszi - Vörös nyuszi 

 
 

Közös játék az író, a színész és a közönség részvételével, vagyis minden egyes este 
megismételhetetlen alkalom. A tétet emeli, hogy a színész a darab szövegét ott, helyben, a 
színpadon kapja meg, tehát ő sem tudja, mi fog történni. 
 

Időpont: 2020. október 27. (kedd) 19.00 

Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

Jegyek: www.jegymester.hu/hun/Event/12006057/Feher-nyuszi-voros-nyuszi 
Jegyár: 3000 Ft 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

                 

SZÍNHÁZI ÉS EGYÉB ELŐADÁSOK 
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                                                                               Csokonai Kulisszák- Ráckevei Annával 
 

 
Személyes hangvételű, kötetlen találkozásra invitálja a Csokonai 
Színház közönségét Ráckevei Anna színművész. Meghívott 
vendégek: Gemza Péter, Wessely Zsófia, Mercs János, Herczeg 
Tamás, Mészáros Ibolya, Takács Dániel, Horváth Julianna 
 
Időpont: 2020. október 29. (csütörtök) 18.00 
Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

Ingyenes Rendezvény 
 

 
 
 
Hajós & Majoros                                                                 
 

 
 
Dr. Hajós & Dr. Majoros - avagy Mi a problémád?? 
A két ego mindent megold. Párkapcsolati probléma, fogyás, pénz,  
az örök élet titka, jövő heti lottószámok… Előttük nincs akadály. 
 
Időpont: 2020. október 22. (csütörtök) 19.00 
Helyszín: Lovarda  
Jegyár: 4500 Ft 

 

                                                                                 

                                                                                                      Ganxsta Zolee & Kartel 

 

A Ganxsta Zolee és a Kartel idén ünnepli a megalakulásának 25. 
évfordulóját. A jubileumi turné keretein belül Debrecenben is 
bemutatásra kerül a nagy sikerű OldSkool lemez legjava a 
legnagyobb Kartel himnuszok elővezetése mellett! 

Időpont: 2020. október 31. (szombat) 21.30 
Helyszín: Roncsbár 
Jegyár: 1800Ft 

 
 
 

 
A múzeumi Totó megoldókulcsa 

 
1.) A 
2.) B 
3.) B 
4.) A 
5.) A 
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Nyíregyháza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingyenes Program 
 

 
 
 
2020. október 23-án a Kállay Gyűjtemény ingyenesen 
látogatható, természetesen a járványügyi előírásoknak 
megfelelően. 
Helyszín: Nyíregyháza, Bessenyei tér 15. 
Nyitvatartás: 10.00 -16.00 óráig 

 
 
 
 

Sóstói skanzen programjai 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2020.10.27.-10.30. 

Szünetelj velünk! 

A Sóstói Múzeumfalu az őszi szünet alatt tematikus napokat szervez, mely alkalmakra kedvezményes belépőjegyet 
biztosítanak a foglalkozások résztvevői számára. Lehetőség van batikolásra, mézeskalács készítésre, fazekas bemutató és 
kézműves foglalkozásra, gyógynövénybemutató és illatzsák készítésre. 
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Móricz Zsigmond színház előadásai 

 

 

 

 

 

 

A kripli 

 

Időpontok: 2020. október 19. ; 20.; 21.; 22.;  és  24. 19.00 
Helyszín: Nagyszínpad 
Jegyár: 2200 – 3000 Ft 

                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                        Szaffi 
 
 
                                Időpontok: 2020. október 29. (csütörtök) 15.00 és 17.00 
                                Helyszín: Nagyszínpad 
                                Jegyár: 1500 Ft 

 
 
Új stílusgyakorlatok 
                                                                

 
 
Időpont: 2020. október 30. (péntek) 19.30 
Helyszín: Krúdy Kamaraszínpad 
Jegyár: 2700 Ft 
 
 

 

                                                          

                                                                                                        Édes Charity  
 
                                                        Időpont: 2020. október 31. (szombat) 19.00 
                                                        Helyszín: Nagyszínpad 
                                                        Jegyár: 3000 -3850 Ft 

 

 

 

                         Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 


