Kulturális ajánló az MH 5.
Bocskai István Lövészdandár
Kulturális részlegétől
Kedves Olvasók!
Beszűkültek a lehetőségeink, az offline közöségi élet
minimálisra csökkent, a kapcsolattartás a virtuális térbe
költözött. Így a közelgő ünnepre való felkészülés is
rendhagyó, de talán éppen ezért van lehetőségünk a rohanás
helyett megélni az adventi időszak lényegét, ami valójában a
várakozásról, csendről, befelé fordulásról szól. Olyan
programokat hoztam most a számotokra, amelyeket
bekuckózva a gyerekekkel, egy forró tea, vagy forralt bor
társaságában is élvezni lehet. Nézzük tehát az ajánlatot!

R e ndhagyó k önyvajánló
Mivel könyvtárunk, és valamennyi települési könyvtár is zárva tart, ezért néhány
online elérhetőséggel szeretnénk segíteni az olvasni szeretőknek, illetve a
nyelvtanulóknak, akik a jelen helyzetre tekintettel kénytelenek voltak
megszakítani a tanfolyamot.

Ma gyar és angol nyelven pdf-ben szabadon letölthető könyvek, folyóiratok,
kü lönböző témában:
https://pdfkonyvekhelye.hu/konyvek-pdf-formatumban-ingyen/
N yelvtanulóknak:

A dandár debreceni
könyvtára

a Covid helyzetre

N é met:
Ge rman to go!

tekintettel további

https://learngerman.dw.com/en/overview

ABC : egyes betűk – hangok kiejtésének gyakorlása, hang – betű felismerése.
A1 - Beginners: kezdő nyelvtanulóknak videók, hozzá kapcsolódó szövegértési
fe ladatokkal.
https://learngerman.dw.com/en/overview

Az a fránya nyelvtan: többféle nyelvtani gyakorlat kezdőknek – azonnali
e llenőrzéssel!
https://sprachekulturkommunikation.com/deutsch-lernen/deutsch-alsfremdsprache-uebungen-a1/

Fe ladatok igeragozáshoz:

https://www.youtube.com/watch?v=CyME2ZobD60
https://www.schubertverlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_verbauswahl1.htm
https://mein-deutschbuch.de/grammatikuebungen-verbkonjugation.html

N é velők:
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg02_04.htm

An gol:
Wa r & Military Vocabulary:

https://www.youtube.com/watch?v=6gfvHBy5ZOE&list=RD6gfvHBy5ZOE&start_
radio=1

C o mmon MILITARY expressions & vocabulary in everyday life

https://www.youtube.com/watch?v=437ExXEvYzc&list=RDCMUC_0NfufarVw04
vDfWFm8z_Q&start_radio=1&t=21

Kulturális hírlevél

Közérdekű információ!

10. szám

rendelkezésig

ZÁRVA tart.
Elektronikus elérhetőségünk:

http://bocskaikonyvtar.hu
vagy
fa cebook.com/ Bocskaikonyvtar

Kiadja:

MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Kulturális
részleg Debrecen
Szerkesztő: Turcsán Judit
Felelős szerkesztő:
Csákvári Sándor

1

Érdekességek azoknak, akik imádnak olvasni! ☺
M it tud egy 21. századi világszínvonalú könyvtár?
Először is a Helsinkiben levő új központi
könyvtár nagyon távol van a közép-európai
könyvtárlátogató ósdi berögzüléseitől, hogy a
könyvtárban mindenekelőtt csendben kell
lenni, és a legfontosabb, hogy ne zavarjuk a
többi olvasót, és lehetőleg a könyvtárosokat
sem. Másodszor nem is annyira könyvtárra
hasonlít, mint inkább egy full extrás, a
legkülönbözőbb lakossági igényeket kielégítő,
mindenki számára szabadon elérhető közösségi térre. Nem csak könyvek, CD-k, DVD-k érhetők el térítés nélkül,
ugyanúgy lehet gördeszkát, korcsolyát, rollert is kölcsönözni.

A két alsó szint sokkal inkább egy jól kitalált
multifunkciós közösségi központra emlékeztet. Vannak
könyvtári varrógépek (természetesen ezek használata is
ingyenes), amelyeken bármi elkészíthető. Van
vinilnyomó, amin akár a saját vállalkozás kirakatára
lehet feliratokat készíteni, és természetesen van
hőnyomó,
amivel
apróbb
egyedi
ajándékok
készíthetőek.

A hagyományos könyvtári térre inkább csak a
„könyvmennyországnak” nevezett harmadik emelet
emlékeztet. A könyveket egyedülállóan könyvhordó
robotok szállítják a helyükre! Az akusztikáját úgy
tervezték, hogy a terem egyik végében keletkezett
zajból a másik végében alig lehet valamit hallani.
Egy átlagfinn évente 15 könyvet kölcsönöz ki a
könyvtárakból, ami rekordnak számít. Mindenki
szálljon magába, hány könyvet olvas el egy évben?

S z erkesztette: Martinkovits Katalin
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Gyermekes szülők figyelmébe ajánlom- Készülődés az adventre
Három gyönyörű mesét ajánlok a figyelmetekbe, melyeket a m ellékelt linkeken tudtok elérni. Olvassátok el a
gyerekekkel együtt, m ert érdekes, tanulságos tartalmukkal m egmozgatják a gyermeki fantáziát! Meghitt,
kellemes családi pillanatokat élhettek át a segítségükkel! ☺

J ók ai Mór:

Tarcsai Szabó Tibor:
É s a Télapónak ki ad ajándékot?
Tört énet arról, hogy ajándékot
nem c sak kapni, de adni is jó! ☺

A mes e
a k övetkező linken érhető el:
h t tps://gyerekmese.info/a-telaponak-ki-ada jandekot/

Kulturális Hírlevél

A három f enyõfa legendája

Mes e álmokról, vágyakról és a rideg
v alóságról! A boldogság élménye
az onban csak nézőpont kérdése! ☺

A mes e
a k öv etkező linken érhető el:
h t tps://gyerekmese.info/a-harom-fenyo-legendaja/
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Melyiket a kilenc közül?
Mes e a szülői szeretet erejéről ☺

A mes e
a k övetkező linken érhető el:
https://vmek.oszk.hu/00700/00789/html/jokai73.htm
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Rendhagyó Mikulás ünnepség a Pagonnyal

Figyelem! Mindenki otthonába ellátogathat

a Mikulás a ZOOM (https://zoom.us/ regisztráció sem szükséges

hozzá) alkalmazáson keresztül!
Az időpontok december 5-én és 6-án 9:00-kor, 10:00-kor, 11:00-kor, 16:00-kor, 17:00-kor és 18.00-kor
lesznek.
Olvassátok el figyelmesen a feltételeket!
M it is kell tenned?
Menj el személyesen a debreceni Pagony Könyves és Játékboltba (4024 Debrecen, Batthyány utca 11.) és
regisztrálj a számodra legmegfelelőbb időpontra. Nagyon fontos, hogy a regisztráció CSAK SZEMÉLYESEN
lehetséges.
Válassz a helyszínen ajándékot, add oda a boltban dolgozóknak. Az ajándékokat a manók becsomagolják, és
a finomságokkal, Pagonyos színezővel és színes ceruzákkal teli csomagot a vásárlásától számított 5. naptól
tudod elvinni tőlük, legkésőbb december 4-ig.
Ha szeretnéd, hogy a Mikulás az általános dicséret mellett külön is elmondja a gyerekednek, amit szeretnél,
akkor írd azt le néhány mondatban, tedd be egy borítékba, és add oda a jelentkezésnél.
FONTOS, hogy: mindenképp írd meg, hogy hova rejted az ajándékot a helyiségben, ahol csatlakoztok az
ünnepséghez, mert a Mikulás arra fogja kérni a gyerekeket, hogy keressék meg a szobában elrejtett ajándékot.
Pl.: “Menj csak oda, és húzd ki a komód alsó fiókját, hagytam ott neked valamit”.
M ennyibe kerül?
A Mikulás-váró ünnepség ára: 1500 Ft gyerekenként.
Az ünnepség során egy időpontban maximum 24 gyerek lesz a ZOOM csoportban, a Pagony Mikulás pedig
egyenként szólítja és kéri őket, hogy keressék meg az ajándékot, illetve a gyerekedről rövid jellemzést is mond,
ha azt előzetesen kérted.
FONTOS: A programra előzetesen bejelentkezni november 2-től lehet, egészen december 1-ig. (Erre azért van
szükség, hogy legyen ideje a kismanóknak szépen becsomagolni az ajándékokat).
A ZOOM meghívót december 4-én pénteken fogják e-mailben küldeni.
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Még néhány gondolat az adventi készülődéshez. Hogyan tehető örömtelivé ez az
időszak?

Ahelyett, hogy felsorolnánk, hogy miről mondunk le idén, jobban járunk, ha inkább összegyűjtjük az alternatív
lehetőségeket. Vannak kényszermegoldások – hiszen a virtuális tér nem helyettesíti a személyes együttlétet –
de némi szervezéssel, kreatív ötletekkel örömtelivé tudjuk tenni az ünnepet. Te mit tervezel? Ha nincs ötleted,
akkor íme néhány tipp, amivel örömtelivé varázsolhatod a családdal otthon töltött időt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minden nap olvassunk! (igazi könyvből)
Menjünk naponta sétálni, persze este 8-ra érjünk haza! ☺
Vegyük elő gyermekkorunk kedvenc karácsonyi meséit, vagy nézzük meg ezeket a történeteket,
amelyek a következő linken érhetőek el! Gyönyörűek! (https://tengeliceweb.hu/hu/blog/adventi-tortenetek)
Rakjunk tele egy-két cipősdobozt ajándékkal és vigyük el azoknak, akik nagyon fognak örülni neki!
Keressünk régi családi képeket az egykori karácsonyokról és meséljünk róluk!
Készítsünk és írjunk kézzel karácsonyi képeslapot!
Nézzünk meg együtt egy karácsonyi filmet!
Közös élmények: társasjáték, beszélgetés, kézműveskedés, dekoráció-készítés, zenehallgatás...
Süssünk együtt mézeskalácsot!
Ki az a rokon, ismerős, akivel már régen beszéltünk? Hívjuk fel!
Csodáljuk meg a kivilágított utcákat, forralt borral a kezünkben!

Kulturális Hírlevél
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BEMUTATKOZIK
Az MH 5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR CSAPATMÚZEUM
A járványügyi helyzetre tekintettel rendhagyó módon a hírlevélen keresztül invitálunk Benneteket egy kis
múzeumlátogatásra. A hírlevél soron következő számaiban bemutatunk Nektek egy -egy fegyvert múzeumunk
gazdag gyűjteményéből, bízva abban, hogy sikerül felkelteni az érdeklődéseteket és a járvány elmúltával
személyesen is eljöttök hozzánk tárlatvezetésre a Csapatmúzeumba.
Múzeumunk gazdag fegyvergyűjteménnyel rendelkezik az Osztrák -Magyar Monarchia, a Magyar Királyi
Honvédség és a Magyar Néphadsereg időszakából.
Ezúttal egy szovjet típusú géppuskát mutatok be Nektek a Gorjunovot, az SZG−43-ast, a Szisztema Gorjunovát,
magyarul Gorjunov- rendszert.

Ezt a fegyvert az 1910 M Maxim-géppuska felváltására tervezték, mely a II. világháború idején már elavultnak
számított. A vízhűtéses „Maxim” ugyanis felszerelt állapotban és vízzel feltöltve 63 kg volt. Ráadásul harci
körülmények között vizet találni sokszor nehéz vagy lehetetlen feladat volt. Emellett a golyók és a töredékek
könnyen megsérthették burkolatát, ami miatt a fegyver használhatatlanná vált. Ezért a „Maxim” helyettesítésére
a Gyegtyarjev DS-39 modellel próbálkoztak, de ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezért 1942-ben
pályázatot írtak ki egy kisebb tömegű és könnyebben kezelhető géppuska létrehozására, amely egyaránt
alkalmas a régi − vászon alapú ̶ és az új ̶ fémből készült ̶ hevedertárak használatára. A pályázatot Pjotr
M akszimovics Gorjunov csapata nyerte meg. Ők egy gázelvezetéses működési elven alapuló, léghűtéses
fegyvert terveztek, amelynek tömege: 13,6 kg (üresen), míg homlokpajzzsal ellátva és teljesen felszerelve 41 kg.
Lőtávolsága: 1000 m. Elméleti tűzgyorsasága: 650 lövés/perc. Űrméret: 7,62 X 54 mm R. A lövedék
kezdősebessége: 850 m/s. A fegyvert kétkerekű állványra szerelték. Ez a fegyver egyaránt alkalmas volt légi és
szárazföldi célok támadására. Töltényellátása: 250 töltényes fémhevederből történt, amit egy hevedertárban
helyeztek el. Készletéhez tartozott 3 cső, mert 500 lövést követően a csövet cserélni kellett. Csőhossz: 719 mm,
teljes hossz: 1120 mm. 1943 májusában kezdték a fegyver sorozatgyártását.
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Használata: a finn katonák a II. világháború idején zsákmányolt Gorjunovokat használtak.
A fegyvert a II. világháború végén több országba is exportálták. Az 1950-1953-ig tartó koreai háborúban az
észak-koreaiak, Szovjetunió afganisztáni háborúja idején (1979-1989) a szovjetek által támogatott afgán
hadsereg katonái használták. Albániában, Cipruson, Mongóliában, M agyarországon is rendszeresítették. Kína
és Egyiptom licenc alapján gyártotta, de Lengyelország és Csehszlovákia és Dél- Afrika is kapott engedélyt
gyártására. Későbbi módosított változatait: az SZGMT és SZGMB típusnévvel jelölték, melyek harckocsik és
páncélozott járművek fedélzeti fegyverei voltak.
Az SZG−43 közepes géppuska megbízható és jól megépített konstrukció volt, 1943-tól 1968-ig volt használatban
a szovjet Vörös Hadseregben, ekkor feladatkörét a többcélú PKM géppuskával váltották ki.

Debrecen, 2020. november 23.
Írta: Kozma Mónika ha.
Fotó: Somogyi András törm.
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Az e-színház platformot az Alapítvány a Magyar Színházakért fejlesztette és hozta létre a színházi szakma aktív
bevonása mellett.
Az Alapítvány elsődleges célja a magyar színházi kultúra és tradíció megőrzése, megörökítése és fejlesztése.
Az Alapítvány támogatást nyújt a színházak művészi értékeinek megőrzéséhez, ahhoz, hogy a színházak, a
színházban alkotók céljaiknak és rangjuknak megfelelően tudjanak működni, dolgozni.
M iért az eSzínház?
Mert egy olyan Alapítvány működteti, amelyet maguk a színházak hoztak létre és irányítanak. Mert minden
bevételét az alkotók jogdíjaira és színházi projektekre fordítja. Mert a filmes szakma legjobbjaival készíti a
felvételeit. Mert sokszínűségre és igényességre törekszik. Mert a színházakért és a színházkedvelőkért dolgozik.
Az előadásokra regisztráció után tudsz jegyet váltani, amely az alábbi linken lehetséges: https://eszinhaz.hu/
Jegyek a rögzített előadásokra egységesen 1990 Ft-os áron kaphatóak.
A megváltott jegy a rögzített előadás első megtekintésének időpontjától kezdve egy hétig érvényes. Ezen
időtartam alatt a rögzített előadás megtekintése megszakítható és újrakezdhető, azonban összesen két
alkalommal nézhető meg teljes terjedelmében.
Havi előfizetés vásárlása - 5990 Ft / hó
Havi megújuló előfizetéssel minden rögzített előadás korlátlanul megtekinthető a vásárlás napjától számított 1
hónapon át. Az előfizetés bármikor lemondható a "Fiókom" menüpont alatt. Lemondás esetén az előfizetés a
megkezdett egy hónapos időszak végén szűnik meg.
Az érdeklődőknek három előadást ajánlok a teljesség igénye nélkül:
Kalucsni
Színház: Móricz Zsigmond Színház
Szerző: Dragomán György
Rendező: Szikszai Rémusz
Időtartam: 130 perc

A m i osztályunk
Színház: Katona József Színház
Szerző: Tadeusz Slobodzianek (fordította: Pászt Patrícia)
Rendező: Máté Gábor
Időtartam: 120 perc
Kvartett
Színház: Pesti Színház
Szerző: Spiró György
Rendező: Marton László
Időtartam: 110 perc

Kulturális Hírlevél
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FILMIO a magyar Mozicsatorna

Régi klasszikusok és új kedvencek. Nézz magyar filmeket online bárhol, bármikor, reklámok nélkül.
Nagyjából egy kézműves sör áráért (890 forintért) vehetünk havi előfizetést a Filmióra, a Nemzeti Filmintézet
streamingszolgáltatására. A felületen több mint háromszáz magyar filmet nézhetünk meg, klasszikusokat és
2000 után készült filmeket egyaránt. Mivel a Filmio havi előfizetéssel működik, akárhányszor megnézhetünk
akárhány filmet, és ez azért jó, mert kiváló kép- és hangminőségben láthatjuk a nagy klasszikusokat, végre nem
kell letöltögetnünk rossz felbontású változatokat torrent oldalakról – amúgy illegálisan. Az újakat is láthatjuk, a
tartalom pedig – azt ígérték – folyamatosan bővül. Az időzítés nem is lehetett volna jobb, hisz a mozitermek üresen
konganak.
Egy kis ízelítő a kínálatból:

A Tanú
Bacsó Péter által 1969-ben rendezett, egész estés magyar film. Műfaját tekintve filmszatíra,
filmdráma, filmvígjáték.
A filmet elkészülte után azonnal betiltották, 10 évig volt dobozban. A Rákosi-korszak hű
bemutatása. Érdemes megnézni!

A Pogány Madonna

1980-ban forgatott, 1981-ben bemutatott egész estés magyar krimi-akció-vígjáték, melynek
főszereplője Bujtor István (Ötvös Csöpi) és Kern András (Kardos doktor). A történet Bujtor
novellájának filmre írásából született. A film felhőtlen kikapcsolódást nyújt!

A Macskafogó
1986-ban bemutatott magyar–német–kanadai animációs film, amelyet Ternovszky Béla
rendezett. Forgatókönyvet Nepp József írta, a zenéjét Deák Tamás szerezte. Műfaja bűnügyi
filmvígjáték. Magyarországon 1986. október 2-án mutatták be a mozikban. A rajzfilm nagy
sikert aratott Magyarországon, majd később külföldön is. Nincs mit hozzátenni! Egyszerűen
szuper! ☺

Kulturális Hírlevél
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Zenei Ajánló
“ Zene az kell, mert körül ölel “☺

Ha unatkozol, a Tv-ben sincs semmi érdekes, olvasni is fáradt vagy már, akkor hallgass zenét! Olyan
zeneszámok linkjeit találjátok itt, amelyeket nem, vagy alig játsza a közmédia, de attól még
nagyszerűek! Hallgassátok meg őket! Ez az új lista is remek! Próbáld ki… 😊
Edvard Grieg - Morning Mood
https://www.youtube.com/watch?v=CQHMMe6anr8
Franz Schubert - Serenade
https://www.youtube.com/watch?v=wXcYlZ_a0kU
IZA - I Put a Spell On You
https://www.youtube.com/watch?v=GzmS4p3jXvs&list=PLmRCsoI6Iszefoe2T_gW3zTn0NzQ8ac3d&index=8
Alannah Myles - Black Velvet
https://www.youtube.com/watch?v=tT4d1LQy4es
The Cranberries - Zombie
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts
Nirvana - Smells Like Teen Spirit
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
David Guetta - Titanium
https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg
Coolio - Gangsta's Paradise
https://www.youtube.com/watch?v=fPO76Jlnz6c&list=FLzXu6qy2JG4VOxdYkefsDRw&index=13

Az ajánlatokhoz az összes linket megtaláljátok a facebook.com/ Bocskaikonyvtar oldalon!
Tartalmas kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok!
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