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

Nehéz helyzetbe kerültem, hiszen az érvénybe lépett Covid 

intézkedések következtében,bizonytalan ideig megállt az élet 

a kultúra területén, így nem könnyű tartalommal megtölteni a 

hírlevelet. Természetesen ebben a helyzetben egészségünk 

megőrzése a legfontosabb, ezért olyan ajánlatokat 

gyűjtöttem össze számotokra, amelyeket  biztonságot nyújtó 

otthonotokból is el tudtok érni. Szűkebb a paletta mint 

máskor, de azért jó és érdekes  a kínálat! Tekintsétek meg! 

 

 

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!) 

John Le Carré: Jelentések 

Nekünk, magyaroknak a vietnámi háború szinte egyet jelent a 
klasszikussá vált amerikai filmekkel, meg a korszak zenéjével, ezeken 
keresztül ismertük meg. Ha elolvassuk ezt a könyvet, utána már jóval 
többet fog jelenteni, de a tárgyi tudásunk nem sokat fog gyarapodni és a 
vietnami szempontokat sem fogjuk megismerni. A Jelentések, nem 
történelemkönyv, és nem is a hadviselés bemutatása a célja. Egy háborús 
életérzést kapunk belőle. Ez adja az értékét, ezért érdemes elolvasni, 
illetve lássuk miért kérték Michael Herr segítségét az Acéllövedék és az 
Apokalipszis most című filmek forgatókönyveihez. 

Lars Kepler: A hipnotizőr 

A szerzői álnév egy svéd házaspárt takar, A hipnotizőr pedig az első, 

angol nyelven (is) publikált regényük. Ebben a regényben is érvényesül a 

skandináv krimikre jellemző konstelláció: kietlen, steril környezet; a 

szokványostól eltérő motivációjú, emóciójú és jellemvonású karakterek; 

brutálisan nyers erőszak keretében tomboló gyilkosságok. De nem 

csupán ettől kitűnő olvasmány, az atmoszféra kevés lenne, ha nem 

társulna olyan történettel és stílussal, amely hemzseg az egyéni írói 

stílusjegyektől. 
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Egy kis plusz információ azoknak, akik szeretnek olvasni  

Érdekes könyvtárak, nevezetes könyvtárosok 

A világ egyik legkisebb könyvtára egy 100 éves fa belsejében működik 

A ház tulajdonosa egy kiszáradt 10 éves fába álmodott meg egy mini 

könyvtárat, ami alighanem egyedülálló a világon. A fa környékét 

kitakarította, belsejét kivájta, tetőt helyezett rá, kivilágította és lépcsőt is 

készített hozzá. "Ami maradt a fából, az új életre kelt. Olyan könyvek 

otthona lett, amelyet a könyvtárba beiratkozott közösség tagjai 

cserélhetnek." 

 

Tokiói könyvtárszálloda 

A könyvtárszerűen berendezett hotel egyetlen 

hatalmas térből áll, amelyeket könyvespolcokkal 

tagoltak kisebb zugokra. A szállodában különböző 

méretű, kipárnázott, lámpával ellátott könyvespolcot 

bérelhetünk, hogy nyugodtan tudjunk olvasni a nap 

bármely időszakában. Szobái az ágy nagyságától 

függően 3800 és 4800 japán jenért foglalhatók, de 

óránként 500 jenért napközben is kibérelhetünk egy-

egy polcot magunknak. Az ágyakhoz közös 

mellékhelyiségek tartoznak! 

 

 

Tudtad-e? 

 

 

A szoknyavadász, filozófus, író, jogász, kereskedő, kém – Giacomo 
Casanova az élet szinte minden területén kipróbálta magát. Élete 

utolsó éveit a mai Csehország területén, Duchcovban található Dux-

kastélyban töltötte Karl von Waldstein gróf oltalma alatt, annak 

könyvtárosaként. Itt írta meg emlékiratait, itt hunyt el 73 éves korában, 

1798. június 4-én. 

 

Grimm testvérek 

Mindenki ismeri Jancsi és Juliska, Csizmás kandúr, Hófehérke és a hét törpe vagy 

Csipkerózsika történetét, a Grimm testvérek meséit. Azt már kevesen tudják, hogy életük 

nagy részét a könyvtár közelségében élték. Édesanyjuk halála után Jacob 

családfenntartóként könyvtáros állást vállalt. Később a testvérpár a kasseli könyvtárban, 

majd a Göttingeni Egyetem könyvtárában is együtt dolgozott.   
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Gyerekes szülők figyelmébe ajánlom - Meséskönyv.hu  
Ingyenesen használható oldal 

Az oldal azért jött létre, hogy a gyerekek igényes meséket hallgatva a saját fantáziájukat használva 

merülhessenek el a mesék csodálatos világában.  

 

 

 

 

 

Szabó Gyula: 

Kacor király hangos mese 

gyerekeknek 

 

 

 

 

 

A mese a következő linken érhető 

el: 

meseskonyv.hu/gyerekvideo/SzabGyula 

 

 

 
 

 
 
 

Für Anikó 

Mazsola és Tádé 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A mese a következő linken érhető el: 

 

http://meseskonyv.hu/gyerekvideo.php?id=Mazsola 

 

 

 

 

 

Molnár Piroska: 

A legerősebb állat 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

A mese a következő linken érhető el: 
 
 

meseskonyv.hu/gyerekvideo/MolnarPiroska/2 
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                                             BEMUTATKOZIK 

      A MH 5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR CSAPATMÚZEUM 

A járványügyi helyzetre tekintettel rendhagyó módon a hírlevélen keresztül invitálunk Benneteket 

egy kis múzeumlátogatásra. A hírlevél soron következő számaiban bemutatunk Nektek egy-egy 

fegyvert múzeumunk gazdag gyűjteményéből, bízva abban, hogy sikerül felkelteni az érdeklődéseteket és a 

járvány elmúltával személyesen is eljöttök hozzánk tárlatvezetésre a Csapatmúzeumba.  

A Csapatmúzeum alapítása 

Dr. Benkő Tibor dandártábornok úr parancsnoksága idején, 2004. szeptember 30-án került sor a MH 5. 
Bocskai István Lövészdandár Csapatmúzeum megnyitására a Kossuth Laktanyában.  
A dandár ugyanis alapvető rendeltetése mellett egyik fő hivatásának tekinti a katonai hagyományok ápolását, a 
katonai múlt tiszteletét, a haza szolgálatát és a hivatástudat továbbörökítését.  

 

 
A képen Maschinengewehr 34 vagy MG 34 egy német gyártmányú léghűtéses, csőhátrasiklással működtetett 
géppuska látható.  
 
A fegyver alapját a Svájcban gyártott Solothurn MG 30-as golyószóró jelentette. Az I. világháborút lezáró 

versailles-i békediktátum megtiltotta a vesztes Németország számára a géppuskák gyártását. Ezért a 

Rheinmetall géppuska tervezetének licencét a svájci Solothurn cég vette meg.  

Az MG 34-es géppuskát a Mauser Werke cég fejlesztette ki. 1929-ben tesztelték, sorozatgyártását 1934-ben 

kezdték. Adolf Hitler a versailles-i békediktátumot megszegte, a fegyvert 1936-tól hadrendbe állították a német 

hadseregben. 1936-1939-ig tartó spanyol polgárháború idején „próbálták ki” éles helyzetben a Francot támogató 

német katonák.  

Ez a géppuska a II. világháború legjobb és legkorszerűbb géppuskájának számított. Alkalmas volt a gyalogság 

támogatására, majd légvédelmi szerepkörben és harckocsikra szerelt fegyverként is bevált.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ppuska
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Előnyei: a 2000 méteres lőtávolság, 800-900 lövés/perc tűzgyorsaság, folyamatos tüzelés és a tömege: 12,1 kg, 

ami lehetővé tette, hogy egyetlen katona hordozhassa. Hátránya viszont: az időigényes és költséges előállítás, 

valamint a nagy precizitás: homokos, sáros, havas környezetben könnyen meghibásodott.  

7,92 mm X 57 mm-es Mauser lőszert használtak hozzá, a gyalogság inkább 250 töltényes hevederrakaszt 

használta. A rohamdobtárak 50 lőszert tartalmaztak, de használtak 75 lőszert tartalmazó dupla-dobtárakat is. A 

fegyver csövét úgy tervezték, hogy könnyen ki lehessen cserélni. Könnyű géppuskánál bipodot használtak, a 

közepes géppuskánál tripodot, aminek 2 fajtája volt: egy kisebb és egy nagyobb, ez utóbbi céltávcsővel és 

periszkóppal is rendelkezett.  

A fegyvert a kínai polgárháborúban is használták.  

Továbbfejlesztett változatai: az MG 34/41 és az MG 34 Panzerlauf, ami a német harckocsik, a 

Panzerkampfwagen VI. más néven Tiger harckocsik másodlagos fegyverzetét jelentette.  

MG 81 pedig a repülőgépre szerelt változat. 

 
Érdekesség: az 1889-ben alapított, düsseldorfi székhelyű Rheinmetall vállalattal a magyar állam 2020. 

augusztus 16-án szerződést írt alá Lynx (Hiúz) gyalogsági harcjárművek gyártására vonatkozóan. 

 

 
     Debrecen, 2020. november 12.  

                                                                                                                                            Írta: Kozma Mónika 
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A SzínházTV megálmodásakor az motiválta a szervezőket, hogy minden érdeklődőhöz eljuttassák az élő 
színházi előadások élményét. Az előadásokat a legjelesebb színházak repertoárjából válogatják, kizárólag 
szakmai szempontok alapján, hogy minél színesebb és változatosabb előadásokkal találkozhasson a néző.  
 
A közvetítések a legmodernebb technikával történnek: a felvételek hat kamerával 4K Ultra HD minőségben 
zajlanak, így a néző a saját kanapéjáról a legmagasabb minőségben élheti át az előadás élményét. 
Az előadások 24 órán keresztül lesznek elérhetők, így a nézők számára egy egész nap áll rendelkezésre, hogy 
megnézzék a kiválasztott darabot, legyenek bárhol a világon. 
 
A közvetítések háziasszonya Kovács Patrícia színművész, ő avatja be a nézőket az előadások titkaiba, akik a 
közvetítések előtt az aktuális előadáshoz kapcsolódóan egy pár perces bevezetőt láthatnak majd, a szünetben 
pedig egy húsz perces beszélgetés során kulisszatitkokat tudhatnak meg. 
 
A színházkedvelők jelenleg az Orlai Produkciós Iroda, a Katona József Színház, a Játékszín és a Centrál Színház  
darabjaira válthatnak jegyet, várhatóan bővül majd a kínálat. 
 
Hogyan nézheted meg az előadásokat? 
 
A jegyvásárlás csak regisztráció után lehetséges.  Ezen a linken tudsz regisztrálni: https://szinhaztv.com/ 
Az ide felkerülő színházi előadások 24 órán keresztül lesznek elérhetőek, így az egész világon, egy egész napon 
keresztül bárki bárhol elérheti az előadást. 
A megvásárolt jeggyel egyszeri alkalommal lehetséges csak megtekinteni a darabokat. 
Technikai feltételei sem bonyolultak: megfelelő internetkapcsolat (720p/HD streamhez 1.5-2 Mbps sebességű); 
Firefox, Chrome vagy Safari böngészők legfrissebb verziója szükséges. 
Az előadásokat asztali számítógépen, laptopon, tableten és mobilon egyaránt meg lehet nézni. 

 A SzínházTV 2020. novemberi műsora: 

                                                

              2020. november 19. (csütörtök) 19:00 - 

                                  New York-i komédia (Centrál Színház), Jegyár: 4200 Ft. 

 

 

 

 2020. november 26. (csütörtök) 19:00 - 

                              Hatan pizsamában (Játékszín), Jegyár: 3900 Ft. 
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Ünnepel a tudomány novemberben 

November 3-án kezdetét vette a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepe, amelynek előadásait online követhetik az 
érdeklődők. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatodik éve, hogy novemberben a tudományt ünnepeljük. Az események fő szervezője  a Magyar Tudományos 
Akadémia. 

Hogy milyen előadások tekinthetőek meg? 

A Mars expedícióktól a nyelvi az 5G mobiltelefon-rendszerek elektromágneses terének egészségügyi és 
környezeti hatásain át a víz 21. századi jelentőségéig; vírusellenes terápiás lehetőségektől  ritka- és színesfémek 
kinyerése tömegtermékek hulladékaiból; a Trianoni békediktátumtól a mesterséges intelligenciáig számos 
érdekes előadás részese lehetsz. 

A teljes program a tudomanyunnep.hu oldalon érhetőel, az előadások egészen november 30-ig tartanak.  

Néhány kiemelt előadás a teljesség igénye nélkül: 

Covid-19 – vakcinák, tesztek és protesztek 

Kerekasztal-beszélgetés  
az MTA YouTube-csatornáján, élőben  
2020. november 16.,18:00 

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazásának kihívásai 

Előadóülés  
az MTA YouTube-csatornáján, élőben  
2020. november 17.,10:00 

Kutatóhelyek tárt kapukkal: Hadifoglyok – magyar nevek – cirill betűk 

Előadás  
Zoom-esemény, élőben  
2020. november 19.,16:00 

Az ellátási láncok kihívásai a Covid-19-pandémia idején 

Konferencia  
közvetítés, élőben  
2020. november 27.,09:45  

https://mta.hu/esemenynaptar/2020-11-16-covid-19-vakcinak-tesztek-es-protesztek-3691
https://mta.hu/esemenynaptar/2020-11-17-a-mesterseges-intelligencia-es-a-gepi-tanulas-alkalmazasanak-kihivasai-3737
https://mta.hu/esemenynaptar/2020-11-19-kutatohelyek-tart-kapukkal-hadifoglyok-magyar-nevek-cirill-betuk-3696
https://mta.hu/esemenynaptar/2020-11-27-az-ellatasi-lancok-kihivasai-a-covid-19-pandemia-idejen-3746
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HáziMozi 
 

 
 
 
 
 
 

 
                

Azokra az estékre ajánlom, amikor a televízióban csak ismétléseket láthattok.  
 

Három magyar filmet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani melyek valóban jók, és nagyon aktuális 
témákat boncolgatnak. Érdemes rájuk időt szánni! 

Kuckózzatok be, és nézzétek meg őket, nem fogjátok megbánni! 
 

 

A film abszurd humorral meséli el egy fiatal mentőápoló alászállását az éjszakába, ahol 
beavatást nyer a halottas bizniszbe és az ott érvényesülő kegyetlen elvbe: a halál nem 
válogat, az ember igen. A végletekig groteszk mű a hatodik alkalommal megrendezett 
CinÉast filmfesztiválon Luxemburgban elnyerte a zsűri különdíját.  

A filmet a következő linken tudjátok elérni: 

https://www.youtube.com/watch?v=RtAtW5RZBD0 
 

 

A Kojot című film 2016-os készítésű akciódráma film, amely a 
vidéki Magyarországon lévő kiskirályokról és az ellenük fellépő kisemberekről szól. A filmet 
Kostyál Márk rendezte. Főszereplője Mészáros András, Misi szerepében, valamint további 
szereplői még Bocsárszky Attila, Kovács Frigyes és Orbán Levente. 

                                                                     A filmet a következő linken tudjátok elérni: 

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=Lv48CB5hUOU 

 

Egy baráti társaság évek óta együtt ünnepel. A házigazda a 
frissen válni készülő pszichológusnő. Mindannyian gyermekkoruk óta a legjobb barátok. 
Szilveszter estéjén úgy döntenek, hogy játékból egész este mind a heten úgy telefonálnak és 
írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiltelefonjukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák 
azokat. Kisebb hazugságokra, átverésekre, később komolyabb titkok sorára, durva 
árulásokra derül fény. Valójában szinte mindenkinek van egy vagy több titka, 
szégyellnivalója, másik szerelme, titkos szeretője, másik élete. Az éjszaka végére a hét 
ember, akik évtizedek óta jó barátok, szembekerülnek egymással. 

 A filmet a következő linken tudjátok elérni:                           

                                               https://www.youtube.com/watch?v=pW1AyqDzndw 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosty%C3%A1l_M%C3%A1rk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sz%C3%A1ros_Andr%C3%A1s_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bocs%C3%A1rszky_Attila
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_Frigyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_Levente
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
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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!  

 
 
Hauser - Oblivion (Piazzolla) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0DQxI3KM7o 
 

Anthony Hopkins - And The Waltz goes on...(Igen, jól látod, ezt a gyönyörű zenét a világhírű színész szerezte! 😊) 

https://www.youtube.com/watch?v=vSlKKC_H9Qw 
 

Bon Jovi: Livin' On A Prayer 
https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk 

 
Scorpions - Maybe You 
https://www.youtube.com/watch?v=Amc84rqO2yI 

 
Hooverphonic - Mad About You 
https://www.youtube.com/watch?v=6EA-MIYY1bg 

 

Amy Winehouse - You Know I'm No Good 
https://www.youtube.com/watch?v=b-I2s5zRbHg 
 
Robbie Williams - Party Like A Russian 
https://www.youtube.com/watch?v=MdYGQ7B0Vew 
 
SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eaz 
https://www.youtube.com/watch?v=8SeRU_ZPDkE                                                                   

 
Az ajánlatokhoz az összes linket megtaláljátok a facebook.com/ Bocskaikonyvtar oldalon. 

 

A programokhoz jó szórakozást kívánok! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0DQxI3KM7o
https://www.youtube.com/watch?v=6EA-MIYY1bg
https://www.youtube.com/watch?v=b-I2s5zRbHg
https://www.youtube.com/watch?v=MdYGQ7B0Vew

