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

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Kulturális részlege 

Kulturális Ajánlólevél szerkesztésével  szeretne segítséget  

nyújtani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ezzel a 

kiadvánnyal terveink szerint 2 hetente jelenünk meg, 

ötleteket adva egyéni, vagy családi programok 

szervezéséhez. Reméljük, hogy mindenki talál megfelelőt 

színes programkínálatunkból! Kellemes időtöltést kívánunk!  

Könyvajánló az o lvasás sze relmeseinek:  
 (Mert minden könyv hozzánk tesz valamit!) 

Tim Marshall: A földrajz fogságában 

A világ politikusainak mozgásterét mindig is korlátozták országuk 

földrajzi viszonyai: a hegyek, a folyók, az éghajlat, a tengerek és a 

sivatagok. A szerző tíz fejezetben (Oroszország, Kína, Egyesült 

Államok, Latin-Amerika, Közel-Kelet, Afrika, India és Pakisztán, 

Európa, Japán és Korea, a sarkvidékek) térképek segítségével, 

helyenként személyes tapasztalataira támaszkodva vázolja fel a 

régiók múltját és jelenét, s közben rámutat a legfontosabb 

tényezőkre, melyek e régiók történelmét befolyásolták. 

Robert K. Wittmann & David Kinney: Az ördög naplója 

Egy történet és detektívregény a második világháború idejéből. 

Adolf Hitler "főideológusa", Albert Rosenberg személyes naplója 

után nyomozva, friss és revelatív módon mondja el a nácik útját: a 

hatalomhoz és a Holokauszthoz vezető utat. Robert K. Wittman, 

(korábban FBI ügynök) 2001-ben értesült a napló létezéséről. Az 

Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának főlevéltárosa 

azzal kereste fel, hogy valaki több mint egymillió dollárért akarja 
eladni neki a dokumentumot. A telefonhívás egy évtizeden át tartó  

hajszát indított el. 

                                

 

Közérdekű Információ! 

 

A dandár debreceni könyvtára 

meghosszabbított 

nyitvatartással vár mindenkit 

szeretettel! 

Nyári nyitvatartásunk: 

Hétfő-Csütörtök: 7.30-18.00h- ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

 

        Közérdekű Információ! 

A dandár debreceni könyvtára       

meghosszabbított 

nyitva tartással vár mindenkit 

szeretettel! 

        Nyári 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 
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KULTURÁLIS PROGRAMOK DEBRECENBEN 

2020. JÚLIUS 27. ÉS AUGUSZTUS 09. KÖZÖTT 

   

 

 

 

   

Nyárfaló 

Szünidei családi matiné 

Időpont: 2020. Július 29. 

szerda 10.30 -kor 

Helyszín: Méliusz Juhász 

Péter Könyvtár (Debrecen, 

Bem tér 19/D) 

 mese 

 játék 

 papírszínház 

 kreatív foglalkozás 

rendezésével várják a 

látogatókat. 

 

Polgári sikk 

A Déri Múzeum tárlata 

 A polgárosodó Debrecen 

női ruháiból, kiegészítőiből 

ad ízelítőt, és enged 

betekintést a korabeli 

polgárok életmódjába. 

 

 

Július 30-án  Joker 

Augusztus 06-án   A szürke 50 

árnyalata  kerül vetítésre. 

Látogass el a Fórum P4-es 

szinten lévő tetőparkolójába, ahol 

két hónapon át minden 

csütörtökön várunk a legjobb 

filmek világába! 

A belépés előre megváltott 

jeggyel lehetséges, amit a 

bevásárlóközpont Camel 

márkaboltjában, valamint online 

a gag.jegy.hu oldalon lehet 

megvásárolni. Az 5 ezer forintos 

jegyet nem személyenként, 

hanem autónként kell kifizetni.  

 

 

Gyalogos túraútvonalak 
Debrecen környékén 

A túrázás testi - és lelki 
kikapcsolódást, feltöltődés és 
örömöt nyújt az ember számára. 

Martinka – Hármashegyi 
pihenőközpont 

Leírás és látnivalók:  

Martinkán a buszállomástól, keletre 

indulunk a P jelzésen a 

Hajdúsámsonba vezető, nemrég 

kialakított aszfaltozott út mellett, 

majd tovább megyünk a martinkai 

védett mocsár felé, amely tavasszal 

nagyon szép a tömegével virító 

mocsári gólyahír sárga virágaival. 

Jobbra fordulunk, ahol a P és S 

jelzés együtt megy, amikor viszont 

a S jelzés balra kanyarodik, mi is 

ezt az irányt követjük. Végig a 

jelzést követve jutunk el a 

hármashegyi pihenőközpontig, ahol 

hétvégén és szezonban üzemel a 

büfé. 

Megközelíthetőség:       A    távolsági 

buszállomásról (Nyugati utca) 

induló busszal utazhatunk 

Martinkára, Hármashegyről vissza 

Debrecenbe a Zsuzsivonattal. 

Szezonon kívül lejövünk Halápra a 

csárdához a kerékpárúton, és a 37-

es busszal vissza a városba. 

Táv és idő: ha Zsuzsivonattal 

jövünk haza, 7 km, egyébként 11 

km, 2,5 – 3 óra 

Autósmozi Debrecen 

 
Időpont: 2020. július 30. és 
augusztus 06.  (csütörtök)    
               20.30 -kor 

 
 
Helyszín: Fórum Debrecen, 
Csapó u. 30. 
 

Július 30.-án  Joker 

Augusztus 06.-án  A szürke 50 
árnyalata   

kerül vetítésre. 

Látogass el a Fórum P4-es 

szinten lévő tetőparkolójába, ahol 

két hónapon át minden 

csütörtökön várunk a legjobb 

filmek világába! 

A belépés előre megváltott 

jeggyel lehetséges, amit a 

bevásárlóközpont Camel 

márkaboltjában, valamint online 

a gag.jegy.hu oldalon lehet 

megvásárolni. Az 5 ezer forintos 

jegyet nem személyenként, 

hanem autónként kell kifizetni.  

 

Autósmozi Debrecen 

https://gag.jegy.hu/
https://gag.jegy.hu/
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MEGTEKINTHETŐ ELŐADÁSOK: 
 

 Csokonai Színház- A Padlás 
 

Félig mese-félig musical 9-99 éves korig, két részben 

Időpont: 2020. július 29. szerda  20.00  

jegyvásárlás online 3300Ft és 1800Ft közötti árakon lehetséges. 

 

 Pannon Várszínház- Hair 
 

A hippikorszak legendás passiójaként emlegetett rockmusical 

Időpont: 2020. augusztus 04. kedd  20.00  

jegyvásárlás online 5400Ft és 3900Ft közötti árakon lehetséges. 

 

 Vojtina Bábszínház- A Csizmadia, a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete 
 

Zenés mesejáték –családi program 
Időpont: 2020. augusztus 09. vasárnap 19.30  

jegyvásárlás online 1200 Ft-os áron!!!! 

 

Reményeink szerint a kéthetente megjelenő hírlevelünkben mindenki talál magának kedvére való 
programot, olvasnivalót. Kellemes időtöltést kívánunk! 

 

 

  

DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI    

                     ESTÉK 
 

       Nagyerdei Szabadtéri Színpad 


