
 

Kulturális hírlevél               

8. szám 
1 

 

 

  

 

  

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

Sajnos a pandémiás járvány egyenlőre nem csitul, szigorú 

intézkedéseket hoztak védelmünk érdekében, melyeket itt a 

munkahelyünkön is be kell tartani. Ezek értelmében a 

kulturális részleg sajnos bizonytalan ideig nem tudja 

megtartani számotokra a már beharangozott ismeretterjesztő 

előadássorozatot, illetve a csapatmúzeum sem látogatható. A 

rossz hír mellé én azonban hoztam nektek néhány jó 

programlehetőséget, éljetek velük, ha módotokban áll! 

 

 

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 

 

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

Az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos 

Kutatóhelye az ACT (Norfolk) által megküldött biztonságpolitikai 

elemzésekből és irányelvekből magyar nyelvű összefoglaló 

értékeléseket készít.  

Az „Északi országok kül- és biztonságpolitikája 2020” c. 

dokumentum vezetői összefoglalója a könyvtárban elérhető és 

helyben olvasható. 

 

Erich Anton Paul von Däniken svájci szerző, dokumentumfilmes, 

az ún. paleoasztronautika alternatív történelmi elméletének egyik 

legismertebb hirdetője, melynek tézise, hogy a prehisztorikus 

időkben egy vagy több magasan fejlett földönkívüli civilizáció 

látogatást tett a Földön, és segédkezett őseink civilizációinak 

felemelkedésében. Évekkel ezelőtt felkapott író volt, néhány 

kötetével könyvtárunk is rendelkezett. Ajándékozás útján (amit 

ezúton is köszönünk) szinte valamennyi magyarul megjelent 

könyve megtalálható. Néhány cím a kínálatból:   
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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, remek kikapcsolódás lesz!  

 

Smetana: The Moldau 

https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4 

 

Eugen Doga: Sonett 

https://www.youtube.com/watch?v=zcrXUaBKcgk 

 

James Brown i feel good 

https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ 

 

Carro Emerald 

https://www.youtube.com/watch?v=74LXx0wSqMI 

 

Metallica :  The Unforgiven 

https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE 

 

Disturbed-The Sound of Silence 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4 

 

LP- Lost On You 

https://www.youtube.com/watch?v=wDjeBNv6ip0 

 

Pharell Williams – Happy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

  

Ezt a gyöngyszemet pedig TI ajánlottátok! Érdemes meghallgatni, mert így szerintem még senki sem hallotta a 

DESPATICOT  

Despacito (Piano Cover) - Peter Bence 

https://www.youtube.com/watch?v=GmtTDvNcXcU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ
https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4
https://www.youtube.com/watch?v=wDjeBNv6ip0
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
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KULTURÁLIS PROGRAMOK 

2020. NOVEMBER 02. ÉS NOVEMBER 15. KÖZÖTT 

 

  

 

 

 

 

 

Pál Feri Debrecenben 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pál Feri "Hogyan őrizzük meg az 
életkedvünket? A kiégés elkerülése" 
című előadása Debrecenben, a Nyitott 
Akadémia szervezésében. 
 

Időpont: 
2020. november 05.(csütörtök) 
19:00 
Helyszín: Lovarda 
Jegyár: 2600 Ft 

 
Itt az Ősz, itt a Nátha! 

ingyenes online előadás 
 
A nátha gyógyulása általában 10 
napig tart. Hogyan gyorsíthatod 
természetesen, hogy 
eredményesebben gyógyuljon? 
Dr. Nagy Beáta gyermekgyógyász, 
homeopata orvos megosztja velünk 
tapasztalatait ingyenes előadásán! 
Az előadás fő témája: Hogyan 
támogathatjuk szervezetünket a nátha 
és a felső légúti hurutok 
leküzdésében? 
Természetesen most is kérdezhetsz 
az előadás végén személyesen  
Dr. Nagy Beátától. 

Időpont: 
2020. november 7.(szombat).  
15:00-16:00 
 
regisztráció: 
https://terapianatura.webinarninja.com  

  

Debrecen 

Menzel Emléknapok 

 

Jiří Menzel, a legendás cseh 
filmrendező 2020. szeptember 5-én 
eltávozott az élők sorából, 82 
évesen. Munkássága és emléke 
előtt tisztelegve négy filmalkotást 
vetítenek tőle az Apolló moziban. 
 
A program: 
 
2020. november 5. (csütörtök) 
16:30 Az én kis falum (12) 
(csehszlovák vígjáték, 98 perc, 
1985) 
18:30 Köszöntőt mond a Cseh 
Köztársaság nagykövete és a 
budapesti Cseh Centrum 
igazgatója. 
A köszöntők után: Szigorúan 
ellenőrzött vonatok (12) 
(csehszlovák filmszatíra, 89 perc, 
1966) 
A film után előadást tart Báron 
György filmesztéta “A kötéltáncos 
filozófus” címmel. 
 
2020. november 6. péntek 
16:30 Őfelsége pincére voltam (12) 
(cseh-szlovák romantikus vígjáték, 
120 perc, 2006) 
18:45 Sörgyári capriccio (12) 
(csehszlovák vígjáték, 94 perc, 
1980) 
A film után előadást tart Varró Attila 
filmesztéta “Modern burleszk – Jiří 
Menzel: Sörgyári capriccio” címmel. 

 
Időpont: 
2020. november 5.16:30 --
november 6. 21:30 
Jegyár: 500 Ft 

 

Vadűzés és erdőzúgás 

egységben a természettel 

 

Tematikus családi napok a 
csodálatos ősz jegyében: zene, 
tánc, kézműves foglalkozások, 
kirakodóvásár és sok más 
meglepetés várja szombatonként 
az érdeklődőket a megújult Dósa 
nádor téren! 

Az ezerarcú erdő minden 
évszakban új izgalmakkal 
ajándékoz meg bennünket, állandó 
körforgásában sosem ismétli 
önmagát. Az ember is része ennek 
az egységnek, felelőséggel tartozik 
egyensúlyáért és sokszínűségéért. 

Ennek jegyében felelősen 
gazdálkodó termelők, kereskedők, 
természetvédők, vadászok, 
természetjárók, művészek várják az 
érdeklődőket családi és 
gyermekprogramokkal, 
koncertekkel, bemutatókkal, 
kézműves foglalkozásokkal és 
kirakodóvásárral. 

Fellépők: 
15.00 Hahó Együttes 
18.00 Nimród Kürtegyüttes 

Időpont: 
2020. november 07.(szombat) 
15:00 -19:00 

 
Ingyenes program 

 

 

 

 

 

https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3408
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3409
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3409
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3410
https://apollomozi.hu/online-mozimusor/#movie/3411
http://fonixinfo.hu/program/kisfarsangi-mulatsagok-mihaly-naptol-marton-napig/
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5. Európai Art Mozi Nap 

Európa újra mozizni megy! – idén is lesz Európai Art Mozi Nap a kontinens több száz művészmozijában 
egyazon napon, november 8-án vasárnap. Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa 
Cinemas kezdeményezésére immár ötödik alkalommal megrendezett nemzetközi esemény célja, hogy felhívja 
a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozi, mint kulturális és közösségi tér 
fontosságára. 
 
Program 
Fellini – A lélek festője (12) PREMIER ELŐTT 
(Fellini degli spiriti) 
feliratos, olasz-francia-belga dokumentumfilm, 100 perc, 2020 
Vetítési időpontok: 
13:30 Soós Imre-terem 
18:00 Soós Imre-terem 
Előzmények törlése (16) PREMIER ELŐTT 

(Effacer l’historique) 

feliratos francia-belga vígjáték, magyar felirattal, 110 perc, 2020 

Vetítési időpont: 

19:45 Deésy Alfréd-terem 

Sweat – PREMIER ELŐTT 

feliratos, lengyel-svéd filmdráma, 100 perc, 2020 

Vetítési időpont: 

17:45 Deésy Alfréd-terem 

Egy humorista élete (PREMIER ELŐTT) 

(En komikers uppväxt) 

feliratos, svéd filmdráma, 92 perc, 2019 

Vetítési időpont: 

15:30 Deésy Alfréd-terem 

Becsúszó szerelem (12) PREMIER ELŐTT 

színes, magyar romantikus vígjáték, 92 perc, 2020 

Vetítési időpontok: 

13:15 Deésy Alfréd-terem 

20:15 Kertész Mihály terem 

Spirál (16) PREMIER ELŐTT 

színes magyar-román dráma, 100 perc, 2020 

Vetítési időpontok: 

15:45 Soós Imre-terem 

20:00 Soós Imre-terem 

 
A filmek vetítésének ideje: 2020. november 8. (vasárnap) 13:15 - 20:00 
Jegyár : 850Ft – 1050Ft  

https://www.youtube.com/watch?v=q4FfFqwnTpw
https://www.youtube.com/watch?v=ynsl9UI6fSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ttQ5UvM6SSA
http://www.youtube.com/watch?v=rNeuHRKy9Ns
https://www.youtube.com/watch?v=PjmKrUk5CQc
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Rock legendák az Apollóban 

Hiányzik a ZENE? Akkor menj el novemberben az Apolló moziba, és légy részese három fantasztikus 
hangulatú koncertfelvételnek a mozi Kertész Mihály-termében. Bár a koncertfilmek alatt végig ülnöd kell, és 
alkoholt sem fogyaszthatsz, a hatalmas vászonnak és a fantasztikus térhatású, felcsavart erejű hangnak 
köszönhetően újra elmerülhetsz a varázslatban. 
 

Queen - Hungarian Rhapsody: Live in Budapest (1986) 

angol-magyar koncertfilm, 91 perc 

Időpont: 2020. november 9. (hétfő)  20:15 

Jegyár:1600 Ft 

 

Nagyerdei Víztorony programjai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 Müller Péter Sziámi Koncert                                                                                                                                     
 
Az Élet és Irodalom szerint „Magyarország egyik legjobb koncertzenekara” 
immár hatodik éve járja az ország klubjait, fesztiváljait. Ez idő alatt 3 lemezt 
készítettek olyan új dalokkal, mint a Szeretni még, Cukortükör, Éjszakás 
nővér, Államosítani kéne, de emellett az underground zenei hagyományok 
őrzői is. Tiltott és tűrt dalok 1980-tól napjainkig. URH, Kontroll Csoport és 
Sziámi. Az Apokalipszis, a Vigyetek el!, a Besúgók és provokátorok, a Kicsi 
kicsiszolt kő, a Testből testbe vagy a Világegyetemista a jelenkorban is 
ugyanolyan érvényesen szól, mint születésekor.                                                        
Időpont: 2020. november 14. (szombat) 19:00 

Jegyár: 2300 Ft 

                                                                     

 

                                                                                              



 

Kulturális Hírlevél                

8. szám  
 6 

 

Élj szívből! Csernus doki Debrecenben a Lovardában 

 

Dr. Csernus Imre előadása Debrecenben: Egy életed van! 

 

"Jó pár olyan emberrel találkoztam, aki felismerte azt, hogy nem akarja 

hitegetni a másikat, és önmagától sem akar időt elvenni." 
Időpont: 2020. november 13. (péntek) 18:00 

Jegyár: 3200 Ft 

                                                                     

 

 

 

Márton napi Libalakoma Egri Borcsillagokkal 
Ínycsiklandozó ételek, isteni borok, színes színpadi programok 3 napon 

keresztül Debrecen szívében, a Nagytemplom előtti Kossuth téren! 

Időpont: 2020.11.13. (péntek)10:00 - 2020.11.15. (vasárnap) 21:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a három napos program kiemelkedő eseménye szombaton a 

Márton-napi bogyólé-kóstoló 

"A bornak Márton a bírája": ezen a napon az újbort mindenképpen meg kell kóstolni! 

Kipróbálhatod a tollfosztást, a gyertyakészítést és a libatollal írás művészetét. 

Fellépők: 

16:00 Kelet Brass Band 

18:00 Zűrös Banda 
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Kollmann Gábor Quintet 

Kollmann Gábor Quintet 2017-ben alakult. A mainstream jazz gyökereiből 
építkezik, saját hangszerelésben szólaltatja meg a zenekar tagjainak 
kompozícióit, illetve a jazz történetének örök érvényű standardjeit. 

Időpont: 2020. november 10. (kedd) 19:30 

Ingyenes 
 
 

 

Hot Jazz Band 35 

A Kossuth-díjas Hot Jazz Band 2020-ban ünnepli fennállásának 35. 
évfordulóját, erre a sikerekben gazdag időszakra tekint vissza az együttes 
ezen a csak Debrecenben hallható jubileumi koncertjén. 

Időpont: 2020. november 11. (szerda) 19:00 
Jegyár: 2900 Ft 
 

 

 

Nagy zenészek, nagy szerelmek - Wagner 

Nagy zeneszerzők szerelmi életéről szól Bősze Ádám új előadás-sorozata, melynek első, 
Wagnert bemutató epizódja kerül terítékre az Őszi Fesztivál kínálatában. 

Időpont: 2020. november 14. (szombat) 18:00 
Jegyár: 2500 Ft 

 

 

 

 

 

Vasárnapi Muzsika  

A kilencedik évadába lépett sorozat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
és a Kölcsey Központ közös rendezvénye, a fiatal muzsikusok színvonalas 
platformja. 

Időpont: 2020. november 15. (vasárnap) 17:00 

Ingyenes 

 

 
 
 

 

 

                 

                     

 

 ŐSZI FESZTIVÁL  
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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. november 04. (szerda) és 05. (csütörtök) 19:00 

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

Jegyár: 3000 Ft. 

                                                   
                                                                                           

                                                               William Shakespeare - Hamlet                                                                                                                          
Hamlet külföldön tanuló egyetemista. Az apja halálhí rére hazatér Dániába. Ekkor még nem tudja, 
hogy gyilkosság történt, a saját nagybátyja, Claudius ölte meg a testvérét, mérget öntve a fülébe. 
Anyja, Gertrud, a királyné, alig kéthavi gyász után újraházasodik: hozzámegy Claudiushoz. 
Sógorból férj, nagybátyból apa, testvérből új király lesz. 

                                         Időpont: 2020. november 06. (péntek) és 07. (szombat) 19:00 

                                                          Helyszín: Kölcsey Központ 

                                         Jegyár: 3000 Ft.  Sajnos ELMARAD!  

                                                   

Őszintén szólva - Vígjáték (16+) 

Időpont: 2020. november 09. (hétfő);11. (szerda) és 14. (szombat) 19:00 

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

Jegyár: 2500 Ft 

 

  
                                                                          Szabó Magda: Az Ajtó 
Ajánljuk mindazoknak, akik valóságos emberi kapcsolatokat igyekeznek kialakítani életükben és 
nem a látszatra törekszenek, hanem tanulásra, tanulságra és változásra vágynak. 
 
                                                                                     Időpont: 2020. november 10. (kedd) 19:00 
                                                                                     Helyszín: Kölcsey Központ 

                                     Jegyár: 2500 Ft. 

 
 
Leonyid Zorin – Varsói Melódia 
Van a politika, és van a szerelem. Ennek a két dolognak elvileg semmi köze egymáshoz. 
De volt, hogy volt.Van, hogy van. Milyen kár. 
 
Időpont: 2020. november 12. (csütörtök) 19:00 
Helyszín: Kölcsey Központ 

Jegyár: 3000 Ft. 
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Nyíregyháza 
 

                                        Programok a Bencs Villában 
 

 

 

 

 

 

Bencs estek - Többszemközt: Gyuris Tiborral 

A Többszemközt beszélgetős esteken Kováts Dénes élő mélyinterjúi részesei lehetnek 

az érdeklődők, melyek során a házigazda érdekes és érdemes vendégeket faggat 

életükről, munkásságukról, nem kerülve ki a nehéz és a humoros helyzeteket, az 

életpálya csúcsait és mélységeit sem. 

Időpont: 2020. november 03. (kedd) 17:30 
Jegyár: 600 Ft 
 

                                      Bencs estek - Női szalon Zentai Edittel                               
                                               

Hogyan válhat az álom valósággá a 21. században? 
  Kiderül november 10-én a Női szalonban. 

                                                                            
                                                                              Időpont: 2020. november 10. (kedd) 17:30 
                                                                             Jegyár: 600 Ft. 

 

 

D. Papp Sándor festménykiállítása Nyíregyházán 

70 év - 70 csoda, D. Papp Sándor festménykiállítása nyílt meg a Kállay 

Gyűjteményben. 

A kiállítás 2020. november 30-ig látogatható. 

 

 

Rippl-Rónai József életmű kiállítás a Jósa András Múzeumban 

A tárlaton közel 160 alkotáson keresztül ismerhetjük meg a festő színes és vált ozatos 
világát, kezdve az első Párizsban készült, komor hangvételű képeitől, az életmű utolsó 
szakaszához tartozó, expresszív női pasztellportrékig . 
 

A kiállítás 2020.11.04. - 2021.03.30 között látható.  

 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kiallitas-nyiregyhaza.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kiallitas-nyiregyhazan.html
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Móricz Zsigmond színház előadásai 

 

 

 

 

 

 

 

Új Stílusgyakorlatok 
A múlt század közepén, egy francia író, bizonyos Raymond Queneau 
„Exercices de style”, azaz „Stílusgyakorlatok” címmel remekművet vetett 
papírra. 
 
Időpont: 2020. november 02. (hétfő), 11. (szerda) és 12. (csütörtök) 19:30 
Helyszín: Krúdy Kamaraszínpad 
Jegyár: 2700 Ft 

 
 

                                                                             

                                                                                  

                                                                                    A kalucsni 
                       Történik valahol Erdélyben, nem sokkal a rendszerváltás előtt,  

                       de megtörténhetne bárhol, bármikor, bárkivel. 
                       
                       Időpont: 2020. november 05. (csütörtök) és 06. (péntek) 19:00 
                       Helyszín: Nagyszínpad 
                      Jegyár: 2400-4400 Ft. 
 

 

                                         

A kripli 
Martin McDonagh újra egy írországi, falusi környezetbe kalauzol minket, ahol 

az egymásra utaltság, a monotonitás és a kilátástalanság mételyezi a 

mindennapokat. 

Időpontok: 2020. november 07. (szombat); 13. (péntek) és 14. (szombat) 19:00 
Helyszín: Nagyszínpad 
Jegyár: 2400 – 3200 Ft 

                                                                                                                                                                                                                                  
 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 


