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

Kulturális Ajánlólevelünk 2. számában még színesebb és 

tartalmasabb programokat szeretnénk ajánlani a következő 

2 hétre, hiszen közeleg államalapításunk ünnepe.  Sajnos a 

fennálló pandémiás helyzet nem kedvez a 

tömegrendezvényeknek, de mi összegyüjtöttük azokat a 

programokat, amelyek megrendezésre kerülnek és 

színvonalas kikapcsolódást nyújtanak Debrecenben vagy 

Nyíregyházán. Jó szórakozást kívánunk! 

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

Laurent Obertone: Gerilla- Franciaország végnapjai 

 
Műfaja szerint társadalmi sci-fi, valójában azonban hátborzongató 

korjelentés. A közeljövő Franciaországában játszódik, ahol egy 

túlkapásba torkolló külvárosi rendőri intézkedés miatt előbb a gettó, 

majd szinte az egész ország lángba borul. A Gerillában leírt 

események a francia hírszerzés lehallgatásain, felderítésein és 

előrejelzésein alapulnak. A szerző két évnyi, szakszolgálatok 

tagjaitól, valamint terror- és katasztrófa-szakértőktől történő 

információgyűjtés után egy nagy sikerű ultrarealista regénnyel jelent 

meg, mely egy polgárháború lüktető történetét mutatja be. 

 

Riley Sager: Zárj be minden ajtót! 

 
Luxuslakás ingyen és mellé extra fizetés, hogy New York 
legelegánsabb, legkülönlegesebb épületében egy csodás 
apartmanra vigyázz – valljuk be elég kecsegtető álláshirdetés. 
Csupán néhány szabályt kell betartani: tilos látogatót fogadni, tilos 
éjszakára üresen hagyni az apartmant; tilos beszélgetni a gazdag, 
híres lakókkal; és tilos posztolni az ingatlanról. Aztán a főhős 
összeismerkedik egy lánnyal, aki egy másik luxuslakásra vigyáz 
ugyanebben az elegáns épületben. És a lány másnapra eltűnik…  
  

                                       

                                

 

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  

2020. AUGUSZTUS 10. ÉS AUGUSZTUS 23. KÖZÖTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autósmozi Debrecen 

Időpont: 2020.08.13.   
(csütörtök) 20.30-kor 
 
Bad Boys- Mindörökké 
rosszfiúk  
 
jegyvásárlás a gag.jegy.hu 
oldalon 5000 Ft-os áron 
(autónként) 

 

Aquaticum Országos 

Csúszdabajnokság! 

Kihívás elé állítjuk a 
csúszdafanatikusokat. 
Idén új helyszínen, 
a strand szenzációs óriás-
csúszdáin lehet végig-
száguldozni a sikerért. 

 
Időpont:  2020.08.14. 

(péntek) 9.00-19.00-ig 
 

 

7 kategória, 

a nevezőknek 

kedvezményes belépés a 

bajnokság napján, 

értékes nyeremények, 

családi programok, 

meglepetések 

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. 

Létai út – Panoráma út – Fancsika 
I – Látóhegyi kilátó – Csereerdő 
Leírás és látnivalók: A Kinizsi 
nyomdától fehér + jelzésen, 
előbb a lakott területen, majd a 
Fancsika I. tó déli partján 
elmegyünk a Látóhegyi kilátóig, 
ahol télidőben szánkózni 
szoktak a gyerekek, és a fák már 
magasabbak, mint a kilátó. A tó 
mentén gyönyörködhetünk a vízi 
madarakban, találkozhatunk 
„szörnyeteget” fogó horgásszal 
is. A Z jelzésen megyünk ki (lásd 
2. sz. túra) a Vámospércsi útra, 
a Zsuzsivasút Csereerdő 
megállójának közelében. 
 
Megközelíthetőség: A színháztól 
indulunk az 41-es busszal és a 
végállomásig, a Kinizsi 
nyomdáig utazunk. Hazafelé az 
egy-kétóránként közlekedő 37-
es busszal, vagy valamelyik 
távolságival. 
Táv és idő: kb. 8 km, 2,5-3 óra 
 

 

 

Autósmozi Debrecen 

Ingyenes 

Szünidei családi matiné 

 
Időpont: 2020. 08.15 (szombat) 
16.00-kor 
 
 

 

 

 

Helyszín: Debrecen Irodalom 

Háza udvara, Péterfia u.28. 

 

 

 

Egyszer volt… 

“A zene az kell, mert körülölel!”  - Helyőrségi Zenekarunk augusztusi programja: 

2020. augusztus 08-án 17.00-17.30-ig térzene a Fórum előtt 

2020. augusztus 22-én 20.00 órai kezdettel koncert a Debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. 

Várunk benneteket szeretettel! 

Debrecen 

https://gag.jegy.hu/
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INGYENES CSALÁDI PROGRAM 

Naponta ismétlődő programok: 
10:00-11:00 “Fekete István állatai” címmel szakvezetés az Állatkertben 
13:00-14:00 “Fekete István állatai” címmel szakvezetés az Állatkertben 
14:00-14:30 – szakvezetés az állatkertben 
 
Ajánlatunk a gazdag programkínálatból:  
16-án: 10.00 -18.30 Meseösvény – Logikaland az Otthon Segítünk Alapítvány jóvoltából 
 
17-én: 10.00 Közlekedj okosan! – Interaktív, játékos oktatás a biztonságos közlekedésről. Érkezz a KRESZ 
                      pályára közlekedésre alkalmas kerékpárral és teszteld ügyességed! 
 
18-án: 10.00 – 16.00 „Irány a sereg!” – Interaktív bemutatót tart a Toborzóiroda a KRESZ pályán 
            16.30 Agóra kaland – Látványos kísérleti bemutató a Vitéz László színpadon 
 
19-én: 10.00 -16.00 Europe Direct játszóháza a KRESZ pályán 
            16.00 –18.30 Galiba-rally – modellautók a KRESZ pályán 
                                  Virágkarneváli titok – közösségi díszítés a Ludas Matyi szobornál 
 
20-án: 10.00-16.00 Europe Direct játszóháza a KRESZ pályán a nyár legvidámabb szumó bajnokságával 
            11.00 Mesés hangjegyek a Trio Consort előadásában 
            17.00 Lúdas Matyi előadás a Vitéz László színpadon 
 

Fényfestés és koncertek a karneváli héten 

  
Fényművészeti kiállítással búcsúzhatunk a felújítás előtt álló Csokonai Színháztól, a Dósa nádor téren 

pedig Szent István királyt láthatjuk majd sétálni. 

 
A Csokonai Színházban  augusztus 18-án 17 órakor nyílik a Lighthouse ON című fénytárlat, és egészen 

augusztus 23-áig lesz látható. Mindegyik nap 17 és 22 óra között lesznek tárlatvezetések óránként, 

maximum 50 fővel – a szájmaszk használata kötelező –, az utolsó túra 21 órakor indul.  

 

Koncertek: 

Ráadás: négy egészen különleges esttel is készülnek a szervezők!  

Augusztus 19-22. között ültetett koncerteket szerveznek a Nagyerdei Stadionban: 

  19. MAJKA & CURTIS // Follow The Flow 

  20. RÚZSA MAGDOLNA // Horváth Tamás 

  21. KOWALSKY MEG A VEGA // Szabó Balázs Bandája 

  22. BAGOSSY BROTHERS COMPANY // Punnany 

Galiba Gyermekfesztivál 

Időpont: 2020. 08. 16. 10:00 - 2020. 08. 20. 18:00-ig 
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Megtekinthető előadások 

Madách Színház - Páratlan Páros 

Ray Coony a nevettetés művészetében szinte felülmúlhatatlan 

bravúrjátéka a Madách Színház exkluzív „arany- 

szereposztásával”! 

Időpont: 2020. augusztus 12. szerda  20.00  

jegyvásárlás online 5400Ft és 6900Ft közötti árakon lehetséges.                                        

                                               

Madách Színház - Liliomfi 

Szigligeti Ede népszerű vígjátékának szellemes újragondolása zenés 

produkció keretében. 

Időpont: 2020. augusztus 16. vasárnap  20.00  

jegyvásárlás online 6900Ft és 8400Ft közötti árakon lehetséges. 

 

    Nagyerdei - Szabadtéri Játékok – Együtt 100 Ősbemutató!!!! 

A történelmi Magyarország tájegységeinek 

elfeledett folklórkincsei a Nagyerdő szívében a 70 

éves Debreceni Népi Együttes és a 30 éves Főnix 

Táncegyüttes lélekemelő közös táncszínházi 

produkciója. 
Időpont: 2020. augusztus 20. csütörtök 18.00 

jegyvásárlás online 1920 Ft és 2020 Ft közötti 

árakon lehetséges. 

 

     Dumaszínház – Aranyosi és Badár 
             
           A poéngyáros Aranyosi Péter és a bakterházból induló Badár Sándor kacagtató önálló estje.  
           Időpont: 2020. augusztus 20. csütörtök 18.00 
           jegyvásárlás online 3500 Ft és 4500 Ft közötti árakon lehetséges. 
 

 

 

  

DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI    

                     ESTÉK 
 

       Nagyerdei Szabadtéri Színpad 
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Nyíregyháza 

 

Bencs estek - Női Szalon Takács Nórával: A nagybetűs Nő 
                 Időpont: 2020. augusztus 11. Kedd 19.30 (helyszín: Bencs Villa) 
                 jegyvásárlás online 600 Ft-os áron lehetséges. 
 

Oscar 
      Időpont: 2020. augusztus 11. Kedd 20.30 (helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad) 
      jegyvásárlás online 5900 Ft-os áron lehetséges. 

 

Édes Charity 
      Időpont: 2020. augusztus 16. Vasárnap 20.30 (helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad) 
      jegyvásárlás online  3400 és 5900 Ft közötti áron lehetséges. 

 

Bencs estek - Kulturáltan minden kultúrában  

      (Koncz Veronikaprotokoll és Pr. szaktanácsadó előadása) 
      Időpont: 2020. augusztus 18. Kedd 19.30 (helyszín: Bencs Villa) 
      jegyvásárlás online 600 Ft-os áron lehetséges. 

 
 
 
 

 
 

Vidor Fesztivál 2020. augusztus 19 - 29. 
 

 Betörő az albérlőm 

Időpont: 2020. augusztus 21. péntek 19.00 (helyszín: Nagyszínpad) 
jegyvásárlás online 1500Ft és 6000 Ft közötti áron lehetséges. 

 

 Tóték 

Időpont: 2020. augusztus 22. szombat 19.30 (helyszín: Nagyszínpad) 
jegyvásárlás online 2500Ft és 6400 Ft közötti áron lehetséges. 
 

 Buborékok 

Időpont: 2020. augusztus 22. szombat 20.30 (helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad) 
jegyvásárlás online 3000Ft és 5300 Ft közötti áron lehetséges. 
 

 Eleven Éjszaka 

Időpont: 2020. augusztus 23. vasárnap 19.00 (helyszín: Nagyszínpad) 
jegyvásárlás online 4100Ft és 6400 Ft közötti áron lehetséges. 
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A Burattino Bábszínház előadásai  

augusztusban is kellemes kikapcsolódást ígérnek a családoknak.  

A bábszínházi előadásokra a megszokott szombati és vasárnapi napokon 

várják az érdeklődőket, a Korzó Bevásárlóközpontba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idén is megtartják a Tokajig tartó kerékpáros túrát. 
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Családi programok a Sóstói Skanzenben 

 

 

A főpénztárban és a faluközpontban 100 forint értékű SKANZEN BANKÓT lehet vásárolni, melyekkel 
ezeket a tevékenységeket (rongybaba készítés, gyertyamártás, nemezelés, szövés) kipróbálhatják és 

a népi ételeket megkóstolhatják látogatóink.  

Kedd: 
Rongybaba készítés (Pócspetri porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta) 
Fűbe, fában orvosság – gyógyteakóstoló (temetőcsősz porta) 
 
Szerda: 
Gyertyamártás (anarcsi porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta) 
Fűbe, fában orvosság – gyógyteakóstoló (temetőcsősz porta) 
 
Csütörtök: 
Illatzsák készítés(Pócspetri porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta) 
Fűbe, fában orvosság – gyógyteakóstoló (temetőcsősz porta) 
 
Péntek: 
Szövés (besztereci porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta) 
Fűbe, fában orvosság – gyógyteakóstoló (temetőcsősz porta) 
 
Szombat: 
Népi gasztronómia (anarcsi porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta) 
Fűbe, fában orvosság – gyógyteakóstoló (temetőcsősz porta) 
 
Vasárnap: 
Nemezelés (pócspetri porta) 
Népi játékok (jánkmajtisi porta 
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