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

Már a hatodik számmal jelentkezünk, reméljük eddig sok 

hasznos információt juttattunk el hozzátok. Itt az idő azonban 

kicsit megújulni, ezért ebben a számban a már hagyományos 

rovatok mellé újat is bevezetünk, melynek sikeréhez a TI 

közreműködésetekre is szükség lesz. Szeretnénk elérni, hogy 

a hírlevél ne csak egyszerű programajánló, hanem 

közösségformáló eszköz legyen.  Bízunk benne, hogy a 

segítségetekkel sikerülni fog!  

  

 

 

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 

 

“A zene az kell, mert körül ölel”  

Új rovat: 

amely zenei ajánlatokat tartalmaz a számotokra  munkakedv fokozásához,  

otthoni pihenéshez, vagy csak egyszerűen azért, mert szeretitek a zenét. 

Merész vállalkozás más emberekkel hallgatnivalót megosztani, mert ízlésünk 

nagyon különböző, de vannak olyan zenék, amelyek időtlen időkig hallgathatóak 

nemtől, kortól függetlenül. Éppen ezért, nem a mai slágerzenéből válogattam a 

számotokra, hanem olyan zenék linkjeit találjátok itt, amelyek ma már nem, vagy 

alig hallhatóak a közmédiában. Ezzel együtt játékra invitállak benneteket! Ha 

van kedvenc zenétek, amelyeket megismertetnétek másokkal, akkor várom a 

linkeket az outlook címemre és bekerülnek az ajánló következő számaiba. 

Komolyzene, jazz, blues, rock és popzene kategóriában is lehet ajánlatokat 

küldeni. A mai számban szereplő zenéket a könyvtár honlapján 

(bocskaikonyvtar.hu) is megtaláljátok amennyiben otthon is szeretnétek őket 

meghallgatni. Formáljuk együtt a közízlést, erősítve ezzel az összetartozás 

érzését, mert a közösen megteremtett értékektől, megszerzett élményektől 

lehetünk többek mint mások. 😊  Lássuk akkor kínálatot: 

Secret Garden- Adagio: 
https://www.youtube.com/watch?v=gfc-AMFSoHM 
Liszt Ferenc-Magyar rapszódia: 
https://www.youtube.com/watch?v=goeOUTRy2es 
Daniel Castro - I'll Play The Blues For You:  
https://www.youtube.com/watch?v=PNCrfKtA3lE&list=RDDQlgcjosN9w&index=8 
Eric Clapton - Change The World: 
https://www.youtube.com/watch?v=x11NA63gLDM&list=RDDQlgcjosN9w&index 
Accept - Metal Heart (HQ):  
https://www.youtube.com/watch?v=6BCkP1JpzV8 
The Rolling Stones - Paint It, Black: 
https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg&list=RDEM07sWLP40fqgolm
2qkwr-DQ&start_radio=1 
Alexander Rybak - Fairytale (Norway) 2009 Eurovision Song Contest: 
https://www.youtube.com/watch?v=2DaRhiCKGMk 
Chris Rea - The Road to Hell :  
https://www.youtube.com/watch?v=OcW-BSEB3ng 
 

https://www.youtube.com/watch?v=goeOUTRy2es
https://www.youtube.com/watch?v=x11NA63gLDM&list=RDDQlgcjosN9w&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg&list=RDEM07sWLP40fqgolm2qkwr-DQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg&list=RDEM07sWLP40fqgolm2qkwr-DQ&start_radio=1
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KULTURÁLIS PROGRAMOK  

2020. OKTÓBER 05. ÉS OKTÓBER 18. KÖZÖTT 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Időpont: 
2020. október 11. (vasárnap)  7.00 
 
Helyszín:  
Debrecen, Kishegyesi úti Tesco 
parkoló 
 

 
 

 

Vojtina műsora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A libapásztorlány: 

Időpont:  
2020. október 11. (vasárnap) 10.00 

 
Babusgató: 

 
Időpont:  
2020. október 11. (vasárnap) 10.00 

 
A Babusgatóra 3 hónapos kortól 3 éves 
korig várják a babákat. Erre a 
foglalkozásra csak az előre bejelentett 
baba-szülő párt tudják fogadni. 
Jelentkezni a 06/52/418-160-as 
telefonszámon lehet. 

 
Az égig érő fa 

 
     Időpont:  

2020. október 18. (vasárnap) 10.00 
 
Helyszín: (valamennyi előadás estén) 
Vojtina Bábszínház, Debrecen, 
Kálvin tér 13. 
 
Jegyár: 
 
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 
 

  

Debrecen 

Hangpancsi 
a BagolykaLand-ben 

  

 
 

 Hangterápiás és vezetett relaxációs 

elemekre épülő játékos foglalkozás 

gyerekek számára. 

 5 és 12 éves közötti gyerekeknek, 

kis csoportokban (max 6 fő). 

Regisztráció:  

hangpancsidebrecen@gmail.com 

Időpont: 

2020. október 9.(péntek) 16.30  

Helyszín:  

BagolykaLand, Debrecen, Rákóczi 

utca 43. fsz./iroda. 

Jegyár: 3000 Ft 

 

 

 

 

 

Malter filmfesztivál 2020 

Időpont:  
2020. október 16-17. (péntek-
szombat) 

 
Ebben az évben is megrendezésre 
kerül az idei versenyfilmek végső 
megmérettetése a debreceni Apolló 
Moziban. Állandó zsűrijük harmadik 
éve vitatja meg, kik kapják Debrecen 
városának díját és a Malter 
szobrokat. 
Ebben az évben:  
Irán, Románia, Belgium, Bulgária, 
Görögország, India, Ghána, 
Németország, Egyesült Államok, 
Horvátország, Franciaország, 
Vietnám,Olaszország, Kanada, 
Cseh Köztársaság, és Argentína. 
képviseltetik magukat versenyen. 
 
 
Regisztrálni a Malter Filmfesztiválra 
2020. szeptember 29-től lehet az 
Apolló mozi weboldalán, valamint a 
mozi jegypénztárában. 
 

 
 

Ingyenes program 
 
 

 
 

mailto:hangpancsidebrecen@gmail.com
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Közérdekű információ 

 

ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB 
 

            
 

Fejlessze angol nyelvtudását 

Hegedűs Balázs 

angol nyelvtanár társaságában 

 

- Ha nincs lehetősége rendszeresen használni az angolt 
 

- Szeretné nyelvtudását gyakorolni, de nincs kivel 
 

- Nyelvvizsgára készül és jó lenne a gyakorlás 
 

- Megszerzett nyelvtudását szeretné szinten tartani 
 

Hajdúhadház Vay Ádám Kiképzőbázis Könyvtára támogató környezetet biztosít az 

angol nyelv gyakorlására. 

Helyszín: Vay Ádám Kiképzőbázis Könyvtár Kiállító Terem 

Időpont: 2020.09.04.-tól minden héten pénteken 900 tól 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT OKTÓBER 6-ÁRA! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varga Gábor: „A 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos mellszobra” a budai Hadtörténeti Múzeum udvarán 

 

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék 

ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon 

végezték ki Magyarország első miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is Pesten. 

A rendszerváltozás után a kormány 2001 novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá a 237/2001. 
(XII. 10.) számú Korm. rendeletben.  

 
Kedves Olvasóink!  
 

Akiket érdekel, hogy: 

- Miért akart Ausztria az aradi vértanúk kivégzésével példát statuálni?  

- Mit jelentett Haynau „kegyelme” vagy  

- Miért nem fogadta meg I. Miklós orosz cár tanácsait I. Ferenc József?  

azokat az Olvasóinkat szeretettel meghívjuk 2020. október  09 -én  11.00  órától tartandó előadásra, melynek 

időtartama 30 perc, helye: a Könyvtár épületében található Rendezvényterem. A járványügyi helyzetre tekintettel 

a hallgatóság maximális létszáma: 15 fő, szájmaszk használata kötelező, a részvétel regisztrációhoz kötött. 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a 6200-s melléken vagy Kozma.Monika@hunmail.local. oulook címen.  

A jelentkezés határideje: 2020. október 08-ig (csütörtök).    

Kozma Mónika  

     főelőadó  

  

mailto:Kozma.Monika@hunmail.local
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Emlékezzünk együtt a ma 103 éves Kossuth díjas írónőre 

Szabó Magdára 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Magda 1917. október 5-én született Debrecenben. Ebből az alkalomból, most az írónőtől 

ajánlunk irodalmi alkotásokat. Önéletrajzi ihletésű munkáiból válogattunk, többek között az 1970-ben 

született Ókút, majd egy évvel később elkészült, gondolom többek által is ismert Régimódi történet c. 

regényeit. Az Ókút az Szabó Magda gyerekkoráról szóló visszaemlékezése. Az írónő egy hivatalnok 

és egy tanárnő kései gyermekeként látta meg a napvilágot, az ő felcseperedését, az ezt övező kort 

tárja elénk. Folytatása a Régimódi történet, több generáció sorsát, asszonysorsát követi nyomon, 

közben hiteles korrajzot is kapunk a korabeli Debrecenről.  
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Az én sztorim / Ördög Nóra & Nánási Pál 

 

AZ ÉN SZTORIM - őszinte beszélgetések elismert vendégekkel, tabuk 

nélkül, kötetlenül. Előtérben a karrier, a család és a mindennapok. 

 

Vendég: ÖRDÖG NÓRA és NÁNÁSI PÁL 

 

 

Időpont: 2020. október 6. (kedd) 19:00 

Helyszín: Debrecen – Lovarda 

Jegyár: 3500 Ft 

 

                                                   Őszintén szólva  –   A Csokonai Színház szervezésében 

 

 

                                                                                     Vígjáték (16+) 

 

 

 

                                                                   Időpont: 2020. október 9. (péntek),10. (szombat) és 17. (szombat) 19.00 

                                                            Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

                                                            Jegyek: www. jegymester.hu/hun/ Produkction/121676/Oszinten-szolva 

                                                            Jegyár: 2500 Ft 

 

Kimondhatatlan – részvételi előadás  

 

Az előadás a családon belül elszenvedett sérülésekről szól. Két fiatal lány 

történetén keresztül van lehetőség mélyebben megérteni, mi történik, ha a fizikai 

bántalmazás, a manipulálás, a folyamatos kritizálás, a szeretetmegvonás, az 

agresszív, megalázó, lealacsonyító beszédmód egy családban mindennapossá 

válik. 

 

 

Időpont: 2020. október 14. (szerda) és 15. (csütörtök) 19.00 

Helyszín: Debreceni Művelődési Központ (Kossuth u.1.) 

Jegyek: www. jegymester.hu/hun/ Produkction/121680/Kimondhatatlan 

Jegyár: 3000 Ft. 
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Szabó Magda: Az ajtó 

 

Szabó Magda műve talányos életet zár be egy olyan szimbolikus ajtó mögé, 
amelynek felnyitására mindannyian áhítozunk. A kriminek sem utolsó 
történetben a nyomozás a két nő belső világába vezet, az előadás az eltűnt 
idők hétköznapjain és egy szépséges emberi sors tükrén keresztül tárja elénk 
a saját lelkünkbe való betekintés leckéjét. 
Időpont: 2020. október 06. (kedd) 19.00 Nagyterem 

Jegyár: 2500 Ft 

 

Közérdekű információ! A Kölcsei Központban tartandó koncertek ( Koncz Zsuzsa, Demjén Turné, Dés 
László, stb. 2020. október 05.-én a pandémiás helyzetre hivatkozva törlésre kerültek. A koncertek a 
jövő évben lesznek újból meghírdetve. 

 

                                                                                         Az Illúzió Mesterei Debrecenben  

 

Az ország legjobb illuzionistái közül hárman, egy vadonatúj műsorban sosem 

látott műsorszámokkal látogatnak el Debrecenbe. 

 

Időpont: 2020. október 17. (szombat) 15.00  és 20.00 (dupla előadás) 

Helyszín: Voke Egyetértés Művelődési Központja, Debrecen Faraktár u.67. 
Jegyár: 5990 - 6990 Ft 

 

Zenei Programok a Roncsbárban 

                             

Margaret Island Koncert. Vendég : The Pontiac 

Időpont: 2020. október 10. (szombat) 20.00 

Alvin és a mókusok – lemezbemutató concert 

Időpont: 2020. október 17. (szombat) 19.00 

 

 

  

                 

   SZÍNHÁZ  ÉS  KONCERT  PROGRAMOK 
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Nyíregyháza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Sóstói skanzen programjai 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pásztorforgatag a Sóstói Múzeumfaluban 

Időpont:2020. október 17. 

 

Október közepén, Vendel napján a pásztorok számadása és a jószágok behajtása történt. Ekkor rendeztek 

vásárokat, s lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, a találkozásra. Vendel napjához kapcsolódóan a Sóstói 

Múzeumfalu először rendez pásztorokhoz köthető rendezvényt. 
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Móricz Zsigmond színház előadásai 

 

 

 

 

 

 

 

Édes Charity 
 

Időpontok: 2020. október 08. (csütörtök) és 09. (péntek) 19.00 

Helyszín: Nagyszínpad 

Jegyár: 3000 – 3850 Ft 

 

 

                                                                                            Pregitzer Fruzsina önálló estje 
 

 

                                                           

                                                               Időpont: 2020. október 05. (hétfő) 19.30 

                                                               Helyszín: Krúdy Kamaraszínpad 

                                                               Jegyár: 1000 Ft 

 

 

Oscar 
 

 

 Időpont: 2020. október 10. (szombat) 19.00 

 Helyszín: Nagyszínpad 

 Jegyár: 3000 – 5050 Ft 

 

 

                                                                                                       A kripli 
 

                                              

                             Időpont: 2020. október 16. (péntek) és 17. (szombat) 19.00  

                             Helyszín: Nagyszínpad 

                             Jegyár: 2400 - 3200 Ft 

 

 

 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 


