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

A járványhelyzet erősödése miatt sorra maradnak el a 

jobbnál jobb közösségi programok. Jelen pillanatban mind 

Debrecenben, mind Nyíregyházán szünetelnek a színházi 

előadások, már biztosan elmarad az őszi Mihály napi vásár 

és még folytathatnám a sort. Olyan programokat válogattam 

össze számotokra, melyek igazi kikapcsolódást és 

feltöltődést nyújtanak ezenkben a nehéz időkben. 

Remélhetőleg tetszeni fog a kínálat! 

 

Könyvajánló az o lvasás szerelmeseinek:  
 (Mert minden könyv hozzánk tesz valamit!☺) 

 Sigríður Hagalín Björnsdóttir: A sziget 

Izlandon az élet (ha nem számítjuk az ottaniak harcát a természettel) 
majdhogynem irigylésre méltó, szigetországként egyfajta izolált 
környezetben élnek. A regény alapreceptje: adott egy szigetország 
elvágva a külvilágtól.  Történik egy krach az internet-szolgáltatásban,  

aminek következtében megszűnik mindenféle kommunikáció, ráadásul 
hiába indítanak útnak hajókat és repülőket, nem érik el céljukat. Ketyeg 
az óra, a kapcsolat sehogyan sem áll helyre, napról-napra fogy az 
élelem, vele együtt fordított arányban nő a pánik a lakosság körében.  
Ráadásul rengeteg turista reked az országban, akikről szintén 
gondoskodni kell. Egy izgalmas, valószerű és borzongató történet az 
elképzelt jövőnkről. 

Robert Harris: München  

Hitler vezette Harmadik Birodalom egyesült Ausztriával, és Prágának is 

ki van adva az ultimátum. A világ a háború szélére sodródot t, amit az 

angol politika nagyon el akar kerülni. Chamberlain és kabinetje minden 

eszközzel a békére törekszik, tárgyalnának, és az olaszok bevonására 

is hajlandóak. Közben a német vezetésen belül alakul egy kis csoport, 

akik meg szeretnék buktatni a kancellárt. Próbálnak az angolok felé 

jelezni, de ennél direktebbnek kell lenniük. Vajon sikerrel járnak, vagy a 

figyelmeztetés hiábavaló? Egy kémregény, amely ráadásul 

olvasmányos is, és hű történelmi képet is nyújt az olvasójának.   

                                  

 

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 
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KULTURÁLIS PROGRAMOK  
2020. SZEPTEMBER 21. ÉS OKTÓBER 04. KÖZÖTT 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Időpont: 2020. szeptember 28. (hétfő) 
18.00 
 

Helyszín: Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár (Debrecen, Bem tér 19/D.) 

Tel.: (06 52) 502 826 

Elsősorban csapatok, vagy baráti 

társaságok jelentkezését várják. 

 

 
 

Első alkalommal egy mesén keresztül 

beszélünk arról, hogy milyenek a 

kapcsolataink, hogyan tudunk másokhoz 

kapcsolódni, mik segítenek vagy 

akadályoznak abban, hogy másokkal 

kapcsolatba lépjünk, hogyan tudnánk 

változtatni a kapcsolataink minőségén. 

Regisztrálni:elokonyv4@gmail.com 

címre lehet.  

Max létszám: 14 Fő 

 

Debrecen 

Mesebatyu  

Téma: Kapcsolódás 

Csapókerti Közösségi Ház 

 

 

Ingyenes programok 
 

2020. szeptember 25 (péntek)  

17.00 

A cívis város régészeti öröksége 

Az elmúlt évtizedek új kutatásait 

bemutató régészeti előadás 

sorozat 

Nagy lakomák, különös 

szertartások a Bronzkorban 

Előadó: Dr.  Szeverényi Vajk 

régész (Déri Múzeum) 

 

2020.szeptember 27 (vasárnap) 

14.00-18.00-ig 

Középpontban a középkori Érmék  

            tematikus családi nap 

14.00: Szent László ábrázolása a 

magyar pénzeken. 

Előadó:  Dr.  Tóth Csaba 

numizmatikus, szakmúzeológus 

15.30: Vitéz Hunyadi László 

szomorú emlékezete-vásári 

bábjáték 

14.00 -18.00-ig: 

Múzeumpedagógiai és kézműves 

foglalkozás 

A rendezvényekre regisztrálni 

szükséges: 

hajzer.gizella@derimuzeum.hu e-

mail címen vagy telefonon 

+36 52 322207/139 melléken! 
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Vojtina műsora 

 

 

 

 

 

2020. szeptember 22. kedd, 10.00 és 14.00 óra: A libapásztorlány - bérletes előadás 

2020. szeptember 23. szerda, 10.00 és 14.00 óra: A libapásztorlány - bérletes előadás 

2020. szeptember 24. csütörtök, 10.00 és 14.00 óra: A libapásztorlány - bérletes előadás 

2020. szeptember 25. péntek, 10.00 és 14.00 óra: A libapásztorlány - bérletes előadás 

2020. szeptember 27. vasárnap, 10.00 óra:Vitéz László vándorúton - családi előadás 

a Tatay Színház vendégelőadása 

2020. szeptember 29. kedd, 10.00 és 14.00 óra: A libapásztorlány - bérletes előadás 

 

Játszó színházi előadások 
 

2020. szeptember 20. vasárnap, 10.00 óra: Az égig érő fa (kamrajáték) - családi előadás BEMUTATÓ 

2020. szeptember 22. kedd, 10.00 és 14.00 óra:Az égig érő fa (kamarajáték) - bérletes előadás 

2020. szeptember 23. szerda, 10.00 és 14.00 óra: Az égig érő fa (kamarajáték) - bérletes előadás 

2020. szeptember 27. vasárnap, 10.00 óra: Sej-haj, pengettyű - családi előadás BEMUTATÓ   

2020. szeptember 28. hétfő, 10.00 óra: Sej-haj, pengettyű - bérletes előadás 

2020. szeptember 29. kedd, 10.00 óra: Sej-haj, pengettyű - bérletes előadás 

A 2020/2021-es évad bérlet- és jegyárai: 

Gyermekelőadás: 1200.- Ft/fő 

Játszószínházi foglalkozás: 1200.- Ft/fő 

Gyermekelőadásokra szóló bérlet: 3500.- Ft/fő 

Kedvezményes jegyár három vagy többfős családok részére: 

Gyermekelőadás: 1000.- Ft/fő 

Játszószínházi foglalkozás: 1000.- Ft/fő 
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Remek programok, nagyszerű alkotások szeptemberben az Apolló Moziban 

Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre- Díszelőadás 

szeptember 21.(hétfő ) 19.00-22.00-ig 

 

 

 

 

Horvát Lili második nagyjátékfilmjének v ilágpremierjét a velencei filmfesztiválon tartották szeptember elején. Ezt követően 

a szeptember 10-19. között megrendezésre kerülő torontói fesztivál programjában is szerepel t. 

A magyar film szeptember 24-től látható az Apolló mozi műsorán, előtte premier előtt, szeptember 21-én díszelőadáson 
fogadjuk az alkotókat! 

jegyár:1200 Ft 

K-Pont FESZT 

szeptember 23 - 24. (szerda, csütörtök) 16.30-23.00-ig 

 

 

 

 

 

Az ingyenes eseményen lesz filmnézés, fotókiállítás, slam poetry és zenekarok bemutatkozója is, sőt a filmvetítések után 
tabuk nélkül kibeszélik a látottakat. Beszólhatsz Ambrus Attilának, a Viszkisnek, és László Pannának, a FOMO 
főszereplőjének is, meg persze papoknak és lelkészeknek.  

A rendezvény keretében megnézhető filmek: Feltámadás, Fomo, Chorpus Christi, A Viskis 

Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az alábbi linkeken tudsz megtenni:   

https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17842 

https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17839 

https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17840 

https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17841 

https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17839
https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=17840
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TÜRKÍZ 

2020. szeptember 20-22. 

 

 

 

 

 

Az utóbbi évek legérdekesebb jelensége az oroszországi türk régiók saját nemzeti filmgyártásának fellendülése volt. A 
Tatársztánban készült munkák ma már nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket, amit a 2018 -as ‘A mulla’ 
is bizonyít. Az igazi szenzációt azonban a jakut film berobbanása jelentette. Sajátos világával a jakut filmek már több 

nyugati nemzetközi fesztiválon is a nézők elé kerültek, tematikus blokkban is, a Cármadár pedig fődíjat kapott 
Moszkvában. 

Az Apolló moziban most három napon keresztül te is belekóstolhatsz ezekbe a filmalkotásokba!  További információ a 
rendezvénnel kapcsolatban az Apolló mozi honlapján.található.  

Megnézhető alkotások vetítési sorrendben: Édesanyám sebhelye; A fény őrzője; A hegyek királynője;  Mankurt; A Mulla; 
Gránátalmás-kert; Cármadár; Forró kenyér  

Jegyek 300 Ft-os egységáron 

 

KÁKA HÁZ- Egészségfejlesztő Központ (Debrecen, Piac utca 71. 2/6.) 

AirDance - utazás önmagaddal, önmagadért, könnyedén 

2020. szeptember 29. (kedd)17:30–19:00-ig 

 

 

 

 

 

 

 

Mi kellene ahhoz, hogy kilépj a komfortzónádból? Milyen változást indítasz el, ha elengeded a félelmeidet, korlátaidat és 

végre önmagadat adod? Gyere és tapasztaljuk meg együtt egy biztonságos, szeretetteljes térben, a tánc és a zene 
segítségével! 

• Ha szeretnéd javítani a testedhez való viszonyulásodat  

• Ha szeretnéd megélni és élvezni a nőiességedet  

• Ha felszabadultabb életre vágysz 

• Ha fogékonyabbá szeretnél válni az örömre és a lelki élmények befogadására 

• Ha szeretnéd az érzéseidet szabadon megélni 

Hozzájárulás az eseméyhez 2500 Ft      Jelentkezés: a +36 20 529 0913 tefonszámon 
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ByeAlex és a Slepp 

    

                     Időpont: 2020. szeptember 25. (péntek) 18.30 

             

                      Belépődíj: 3.990 Ft 

           

 

     

                                                The Biebers 

 

            
                  Időpont: 2020. október 02. (péntek) 20.00 
            
                   Belépődíj: 1.990 Ft 

           

 

Koncz Zsuzsa Koncert 

 

                  Helyszín: Kölcsei Központ 

                  Időpont: 2020. október 05. (Hétfő) 19.00 
            
                   Belépődíj: 7.590 -9.990 Ft  közötti árakon lehetséges 

           

 

 

  

 NAGYERDEI  VÍZTORONY 
   

Koncert programok 
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Nyíregyháza 
 

 

 

 

 

 

 

 Bencs Esték a Bencs Villában: 

 Gondolatébresztő beszélgetések a  mindennapokban nem mindennapi emberekkel. 

 

Bencs Esték- Hazátlanok 
Multimediális irodalmi, felolvasószínházi produkció                          Jegyár:600-2900Ft közötti áron lehetséges 

Időpont: 2020. szeptember 22. (kedd) 17:30–19:15-ig 
 
 

Bencs Esték- Slam poetry est 
Egy csipetnyi költészet, rap és színház egyvelege                           Jegyár:600-2900Ft közötti áron lehetséges 
2020. szeptember 29. (kedd) 17:30–19:00-ig 
 
 

 

Jósa András Múzeum:  
Katona k iállítás Nyíregyházán az I. és II. világháborús  Huszárezredről 

 

                                         Belépődíj:1000Ft/fő 

 

 

100 évvel ezelőtt Nyíregyháza egy teljes huszárezred befogadására alkalmas kaszárnyát építtetett, melybe 1891. november 
1-én vonult be a 14. császári és királyi huszárezred Lenk Albert ezredes parancsnokságával. Ennek az eseménynek a 100. 
év fordulójára készült múzeumunk ezen k iállítása.  
 

Kedves Olvasók! A nyíregyházi programok jelentős részét a Móricz Zsigmond  Színház koordinálja, de sajnos 
a színházban Covid fertőzöttség miatt bizonytalan ideig szünetel minden előadás. E mellett egyenlőre a Váczi 
Mihály Művelődési Központban tartandó Retró koncertre sem érhetőek el a jegyek. Ezért lett ilyen kurta a 
programajánlat számotokra. Megértéseteket megköszönve az ajánlott programokhoz jó szórakozást kívánok!  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-katona-kiallitas.html

