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

Kulturális Ajánlólevelünk 3. számában sem szakítunk az 

eddigi hagyományokkal, számos programot kínálunk  

szabadidős tevékenységhez.  Célunk az, hogy meghívjunk 

benneteket egy olyan utazásra az általunk kínált 

programlehetőségek segítségével, mely az emlékezetesnek 

ígérkező cél eléréséig tart! Reméljük, az általunk 

szerkesztett Ajánló élvezetes útitársa lesz mindenkinek, aki 

a programok közötti barangolásra szánja el magát! 

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

Frank Schätzing: Breaking News 
Frank Schätzing nem egy szűkszavú író, és nagy hangsúlyt fektet az 
előzmények ismertetésére. Az olvasó így nem “csak” egy thrillert kap, 
hanem egy egész nagy szeletet Palesztína-Izrael történelméből 
egészen 1929-től. A regény kerettörténete: a lecsúszott, harctéri 
tudósító, Tom Hagen egy újabb esélyt kap a sorstól, hogy ismét a 
csillagok között tündökölhessen. Lehetőséget kap két CD 
megvásárlására, melyeken a Sin Bét, az izraeli belbiztonsági szolgálat 
szervereiről származó adatok kaptak helyet. Sokan nem szeretnék, ha 
a CD-k tartalma nyilvánosságra kerülne, és Hagen felelőtlen 
telefoncsevegése is csak megerősíti az őt üldöző csoportokat abban, 
hogy jobb lenne a CD-kel együtt az újságírótól is megszabadulni. 

 
Chiara Gamberale: Nincs második életed, csak ez az egy van, 
használd ki minden percét  
Mindaz, amit Chiara megszokott, amivel azonosult az élete során, 
semmivé lesz. Megesik az ilyesmi. Rudolf Steiner pszichológus szerint 
ilyenkor játszani kell! Chiara, nem lévén vesztenivalója, belevág a 
játékba. Egy teljes hónapon keresztül minden nap tíz percet valami 
olyasmivel tölt, amit még soha nem próbált. Ezek a napi tíz percek 
aztán meglepő változásokat, válaszokat és újdonságokat hoznak az 
életébe. Olyanokat, amelyeknek köszönhetően újrakezdheti az életét... 

Annyi biztos, hogy életünk megváltoztatásához tíz perc kevés – ez 
a könyv pedig pont erre cáfol rá. 

                                                  

 

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 24. ÉS SZEPTEMBER 06. KÖZÖTT 
 

 

 

“A zene az kell, mert körül ölel”  

Augusztus 31. szombat  - 21:00 óra                       

RETRO TORONY - Nyárzáró buli a '90-es évek legnagyobb slágereivel a 

Nagyerdei Víztoronyban! 

vendég: UFO 

 
 

 

Autósmozi Debrecen 

Időpont: 2020.08.27.   
(csütörtök) 20.30-kor 
 
Csillag születik 
 
jegyvásárlás a gag.jegy.hu 
oldalon 5000 Ft-os áron 
(autónként) 
 

Ingyenes családi program 

3×3 kosárlabdagála 

            

Időpont: 2020. augusztus 
26-30.,  
Helyszín: Debrecen, Főtér 

"3x3 Youth Festival 
Debrecen 2020 "néven 
nemzetközi tornát 
szerveznek az 
utánpótláskorosztály 
számára, augusztus 26. és 
30. között. A. FIBA World 
Tour Masterst keretében 
pedig a felnőttek 29-én és 
30-án lépnek majd pályára. 

 

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.  

 

 

Vojtina Bábszínház 
Tisztelt Publikum! 

 

 

2020. augusztus 30-án, vasárnap 
délelőtt 10.00 – 12.00 óráig  a 

Nagytemplom mögötti Emlékkertben 
és délután 16.00 – 17.00 óráig a 

bábszínházban 
kezdetét veszi a Vojtina Bábszínház 

2020/2021-es, 
45. ünnepi évada! 

Válogatás a programkínálatból: 
Délelőtt: 
Napindító gólyalábas, mutatványos 
mókázás 
Vitéz László menyecskét keres 
Vitéz László - Az elátkozott malom  
Csendet kérek, avagy jó hangosan, 
Pajtikák!   
 Mi mindenre jó egy palacsintasütő?  
(interaktív játékok) 
kézműveskedés, bátorságpróbák 

A délelőtt palacsintaevéssel zárul 😊 
 
Délután: 16órakor a Bábszínház 
nagytermében: A libapásztorlány című 
mese látható, mely a Grimm testvérek 
ismert meséje a felnőtté válásról a 4 
éven túli gyerekek számára. 

 
A rendezvényre a helyszínen: 

1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 
1 éves kor felett 1.200 Ft/fő, 

kedvezményes jegyár három vagy 
többfős családok részére 1.000 Ft/fő, 

 

 

Autósmozi Debrecen 

 

 

Az én Csokonaim címmel 
személyes hangvételű 
kulisszajárásokat tartanak 
színészeink . 

Időpont: 2020.08 24. és 28., 
valamint 08.31. és  09.04. között 
16 óra 30 perctől. 

 A szokásos helyszínbemutatások 
mellett művészeink azon 
élményeikről, emlékeikről 
mesélnek, amelyek az épület 
egy-egy szegletéhez kötik őket. A 
kulisszajárások minden 
alkalommal a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban végződnek, 
ahol a Kívánságfalon üzenhetnek 
a résztvevők az épületnek, a 
társulatnak. 

Jegyek a jegymester.hu oldalon 

300 Ft-os áron érhetőek el. 

 

 

 

Lehunyja sok szemét a ház... 

Debrecen 

https://gag.jegy.hu/
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Az országos programsorozat célja immáron ötödik alkalommal, hogy felhívja a figyelmet hazánk nemzeti és 

történelmi emlékhelyeire, kulturális örökségére. Az Emlékhelyek Napján - mely így idén augusztus 29-én 

(szombaton) kerül megrendezésre - minden intézmény színes programokkal és különböző kedvezményekkel 

várja a családokat, érdeklődőket. 

Debreceni Református Nagytemplom  

Nyitva tartás: 9-15 óra, belépőjegyek árai: egységesen 500Ft/fő (6 év alatt ingyenes); 
         9:00 - 10:30 A Kálvinista Róma temploma – Ingyenes tárlatvezetés  
       10:00 – 11:00 „Összetartozunk” – Családi élménypedagógiai foglalkozás 
       12:00 – 12:30  Déli orgonazene 
       13:00 – 14:30 A Kálvinista Róma temploma – Ingyenes tárlatvezetés 

Weblap: www.nagytemplom.hu 

 Debreceni Református Kollégium 

Nyitva tartás: 10-16 óra, Belépőjegyek árai: gyermek 400Ft/fő, felnőtt 500Ft/fő  
       10:00 Debrecen, a reformáció városa – művelődéstörténeti vezetés. Gyülekező a múzeumi pénztárnál. 
       14:00 Séta a Debreceni Református Kollégiumban, a Nagytemplomban és a Verestoronyban. Gyülekező a múzeumi 

pénztárnál. 
A sétákon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges: tkovacs@silver.drk.hu 
Weblap: www.silver.drk.hu 
 

Szabó Magda Emlékház 
 
Nyitva tartás: 10-16 óra, Belépőjegyek árai: egységesen 500Ft/fő; 

       10:00-11:00 "Láthatatlan kötél" - Szabó Magda legismertebb, az Abigél című ifjúsági regényének világába nyerhetnek az 
érdeklődők bepillantást egy különleges, élő interpretációval egybekötött tárlatvezetésen. 
Előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: emlekhaz@silver.drk.hu 

       15:00-16:00 Szabó Magda belvárosi séta - A sétán Szabó Magda Debrecene elevenedik meg. A regényeiben megjelenő  
      emblematikus épületeket látogatjuk meg. 

Weblap: szabomagda.drk.hu 
 

Jubileumi fényjátékok a Munkácsy Teremben 
 

 
 

Időpont: 2020. augusztus 26-30. 13.30 és 16.30 óra  
Helyszín: Déri Múzeum, Debrecen, Déri tér 1. 

    Belépődíj: 1.100 Ft/fő 

mailto:tkovacs@silver.drk.hu
http://www.silver.drk.hu/
mailto:emlekhaz@silver.drk.hu
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Megtekinthető előadások 

 

Győri Balett- Anna Karenina 

 Tolsztolj halhatatlan regény-klasszikusán alapuló lenyűgöző táncjáték 

 Időpont: 2020. augusztus 24. hétfő 20.00  

 jegyvásárlás online 3900 Ft és 5900 Ft közötti árakon lehetséges.                                        

 

     Csokonai színház- A padlás                                           

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

Időpont: 2020. augusztus 26. szerda 20.00  

jegyvásárlás online 1800 Ft és 3300 Ft közötti árakon lehetséges. 

 

   Játékszín- Menopauza 

Musical két részben    

Időpont: 2020. augusztus 29. szombat 20.00 
jegyvásárlás online 7400 Ft és 8900 Ft közötti árakon lehetséges. 
 

  Játékszín- Legénybúcsú 
           
Vígjáték két részben           

Időpont: 2020. szeptember 01. kedd 20.00 
jegyvásárlás online 5400 Ft és 6900 Ft közötti árakon lehetséges. 
 

 

 

 

  

DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI    

                     ESTÉK 
 

       Nagyerdei Szabadtéri Színpad 

http://www.debreceniszabadteri.hu/szinhazi-program/jatekszin-menopauza-4.html
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Nyíregyháza 

 

 
 
 
 

 
 

Vidor Fesztivál 2020. augusztus 19 - 29. 

 
2020. augusztus 24. hétfő:  
 
17.00 óra: Megyek utánad 
  
19.00 óra: Eleven éjszaka 
  
20.30 óra: Legyen úgy! - Dés László koncert - művészvendég Tóth Vera 
  

2020. augusztus 25. kedd 
  
17.00 óra: Egyfelvonásos komédiák 
  
19.00 óra: Kaktuszvirág 
  

2020. augusztus 26. szerda 
  
17.00 óra: Sóska, sültkrumpli 
 
19.30 óra: Legénybúcsú 

  
2020. augusztus 27. csütörtök 
 
17.00 óra: Benne vagy 
 
19.00 óra: Játék a kastélyban 
  
20.30 óra: Legénybúcsú                                                                                 

  
2020. augusztus 28. péntek 
  
17.00 óra: Félkövérdőlt 
  
19.00 óra: Büszkeség és balítélet 2 színészre 
  
2020. augusztus 29. szombat 
  
19.00 óra: Ügyes kis hazugságok 
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Ingyenes családi programok 

 

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. 

 

 

 

 

                 “Így tedd rá” Táncház 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Hazánk rendezheti idén az egyetlen junior kerékpáros  világkupa-futamot, nyíregyházi 
központtal 2020. augusztus 26. és 28. között. 
 

A verseny egy 95 kilométeres etappal kezdődik augusztus 26-án Vásárosnamény és 
Nyíregyháza között. Másnap két félszakaszra kerül sor, délelőtt Nyíregyháza 
belvárosában egy négy és fél kilométeres egyenkénti időfutam, míg délután egy 
Ibrány környéki 73,2 kilométeres mezőnyszakasz várja a kerekeseket. A harmadik, 
egyben zárónapon újra Vásárosnamény és Nyíregyháza között teker a karaván                   
ezúttal 107,3 kilométert megtéve. 
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                Családi programok a Sóstói Skanzenben 

 

 

Magyar filmek vetítése, sósperec, szörp és pattogatott tengeri ígér kellemes 
nyáresti kikapcsolódást augusztus 22-én és 29-én a Sóstói Múzeumfaluban. 

 


