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

Örömmel köszöntelek benneteket az új évben! Abban 

reménykedtem, hogy mostanra már sok új kultúrális  

ajánlattal tudlak benneteket bombázni, mert végre újra 

virágzik kultúrális életünk, de úgy néz ki, bezártságunk még 

eltart egy darabig. Van viszont néhány értékes információ, 

amit midenképp meg kell osztanom veletek, ezért fogadjátok 

szeretettel ezt a rendhagyó, rövid, de tartalmas számot! 

 

 

Közérdekű információ! 

A dandár debreceni 

könyvtára       sajnos 

még  ZÁRVA tart. 

    Az enyhítések után 

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 

 

 

Sok értékes könyvvel gyarapodott könyvtári 
állományunk   
 
Az Országos Széchenyi Könyvtár 2013-tól foglalkozik a 
tengerentúli magyarság évtizedek alatt gondos munkával 
összegyűjtött könyvei, a közösségek életét bemutató 
folyóiratok, aprónyomtatványok összegyűjtésével, a 
tevékenység a „Mikes program” elnevezést kapta. Az MH 
Transzformációs Parancsnokság szervezeti keretein belül 
működő Honvéd Tudományos Kutatóhely segítségével 
könyvtárunk is részesült ezekből a könyvekből, melyek 
bevételezése véget ért, így azok rövidesen a könyvtár polcain 
lesznek. Reméljük, a pandémiás szigorítások már nem 
tartanak sokáig, és akkor minden kedves érdeklődőnek 
lehetősége leesz az új állományt megtekinteni! 
A könyvekben érdekes ex libriseket, ex libris pecséteket, 

ajánlásokat, könyvjelzőként használt fotókat, leveleket 

találtunk. Ime egy kis ízelítő: 
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Kezdjük két fontos közérdekű információval:  

    

Az MH Transzformációs Parancsnokság Fejlesztési szervek folyamatosan figyelemmel 

kíséri a hadviselés új fej leményeit érintő hadtudományi konferenciákat, ezekről 

összefoglalókat készít, majd azt a vezetők, i l letve a nagyobb szakmai közösségek 

számára is elérhetővé teszi .  

  

 A NATO Science and Technology Office 2020. október 5 -6-án megrendezett 14. 

Opertions Research and Analysis konferencia  vezetői összefoglalóját az MH TP 

szervezeti elemként működő Honvéd Tudományos kutatóműhely elkészítette. A 

kapcsolódó előadások a TP HTKH -nál  elérhetőek, szükség esetén rendelkezésre állnak. 

A konferencia Vezetői összefoglalója  nyomtatott formában a dandár debreceni 

könyvtárában is elérhető az érdeklődők számára!  

    

Az MH Transzformációs Parancsnokság Fejlesztési szervek azt is célul tűzte ki , hogy 

a különböző országok hadseregeinek szakfolyóiratait , kiadványait az azokban 

megjelenő tudományos -technikai, katona szakmai változásokat, újításokat is nyomon 

követi, rövid magyar nyelvű hírösszefoglalók formájában a vezetők, i l letve a nagyobb 

szakma i  közönség számára is elérhetővé teszi.  

   

 A US TRADOC által havonta kiadott OE WATCH magazin gyűjti a világban éppen 

aktuális védelmi szempontból fontos híreket, amelyeket saját elemzéssel és az 

eredeti cikkek angol nyelvű változatával közread. A 2020. d ecemberi kiadványok 

kivonatolását az MH TP szervezeti elemeként működő Honvéd Tudományos 

Kutatóhely elkészítette, az elemzés rövidített változata hirdetmény formájában az MH 

intranet portál központi hirdetményei  között is publikálásra került. Az érdeklődők az 

előadások anyagát Az alábbi l inkeken érhetik el:  

 
AZ MH INTRANET HÁLÓZATBÓL:  

MH TP HONVÉD TUDOMÁNYOS KUTATÓHELY – A jövő konfliktusai: adaptáció vagy kudarc? – 

offline konferencia   

illeteve: 

MH TP HONVÉD TUDOMÁNYOS KUTATÓHELY – Bursting the Bubble és Beyond Bursting the 

Bubble című tanulmánykötetek elemzése 

                                         
 

 

https://intranet/Lists/mhkiphirdetmenyek/DispForm.aspx?ID=30
https://intranet/Lists/mhkiphirdetmenyek/DispForm.aspx?ID=30
https://intranet/Lists/mhkiphirdetmenyek/DispForm.aspx?ID=40
https://intranet/Lists/mhkiphirdetmenyek/DispForm.aspx?ID=40
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Programajánló Gyerekeknek 

Gryllus Vilmos: Télbúcsúztató Maszkabál élő online koncert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Időpont: 2021. február 20. 10:30  

Helyszín: online esemény 

 

Itt a Farsang, az önfeledt kacagás, vigasság és a jelmezes forgatag ideje. Talán nincs is olyan 

gyerkőc, aki ebben az időszakban ne hallgatná Gryllus Vilmos Maszkabál dalait, amin már 

nemzedékek nőttek fel.  

Az idén ugyan nagy közös élő mulatság sajnos nem lehetséges, de a Tündérkert Közösségi Tér és a 

Háromkirályfi Háromkirálylány Alapítvány kitalált egy fergeteges forgatagot a gyerekek számára! 

 

Február 20-án 10:30-tól egy igazi télbúcsúztató zenés mulatságra, Gryllus Vilmos (élő online) 

Maszkabál koncertjére hívják az érdeklődőket!  

Ovik, sulik csoportos kedvezményes jegyet vásárolhatnak a négy napig visszanézhető koncertre. 

 

Bál, bál, maszkabál! 

Minden jelmez készen áll, 

szól a nóta, messze száll: 

áll a bál, áll a bál, 

áll a fényes maszkabál! 

 

Egy farsangi jelmezbál elevenedik meg ebben a műsorban.  

Dalok: a varázsló és a banya, a tigris és a bohóc, a kéményseprő, a páncélos lovag és a hétfejű 

sárkány. Gryllus Vilmos a legvidámabb lemezének, a Maszkabálnak a dalait énekli el majd ebben az 

egy órában. 

 

JEGYVÁSÁRLÁS: https://tinyurl.hu/qor5/ 

 
JEGYÁRAK: 
Gyerekjegy: 2.300 Ft  
Családi jegy: 3.500 Ft (több gyermek részvétele esetén) 
Csoportos jegy óvodáknak, iskoláknak: 800 Ft/fő 

 

https://tinyurl.hu/qor5/
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Kirakatkiállítás Debrecenben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nemes Károlynak, a velencei álarcok készítőjének néhány éve volt már kiállítása a Kölcsey 

Központban. „A történet évekkel ezelőtt kezdődött, mikor először látogattam Velencébe, épp karnevál 

idején. Róttam az utcákat, apró hidakon, sikátorok százain keresztül, számtalan kirakatban csodásan 

díszített álarcok mosolyogtak rám. Úgy éreztem, nekem kell egy ilyen maszk! Kutatni kezdtem, hogyan 

tudnék ilyet készíteni. Többféle kreatív technikát megismertem és kísérleteztem különböző eljárásokkal, 

hiszen az igazi velencei álarc készítésének titkát szigorúan őrzik az olasz mesterek. (…) Több év telt el, 

mire eljutottam addig, hogy az első saját álarcomat elkészítettem. Azóta sokkal szebb álarcokat 

készítettem, de az első maszkom máig a legkedvesebb számomra. Az is érdekelt, mi az álarcok 

eredete, hogyan alakultak ki a formák, mi a jelentése az egyes színeknek. A hagyományos velencei 

álarcokhoz a Commedia dell’arte, a népi színjátszás adja azokat a szereplőket és az általuk képviselt 

jellemvonásokat, melyeket a maszkok formái magukon viselnek, az egyes színek is emberi 

tulajdonságokat fejeznek ki. Ma már az álarcok ezen jelentéstartalma háttérbe szorult. (…) A kiállításon 

az elmúlt években elkészült munkáim láthatók, melyek reprezentálják a különböző technikákat, 

színeket, formákat. Bízom benne, hogy az Önök tetszését is elnyeri és felkeltem az érdeklődést nem 

csak az álarcok, hanem a Velencei Karnevál misztikuma iránt.” (Nemes Károly, az álarcok készítője)  

 

A kiállítást az arra sétálók február 9-én 16 órától március 1-ig tekinthetik meg a Kölcsey Központ 

Hunyadi utca felőli kirakatában. A jelmezek és figurák a Debreceni SZC Kreatív Technikum tanárainak 

és diákjainak jóvoltából láthatók. 
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Magyar filmszüret 5 és fél 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Az Apolló Mozi egyik legnagyobb rendezvénye, az évente visszatérő Magyar Filmszüret következő, 

hatodik alkalma sajnos a pandémiára való tekintettel nem kerülhetett megrendezésre. A 6. Magyar 

Filmszüret várhatóan 2022-ben lesz megtartva, grandiózus, két évet felölelő magyar filmes 

tartalommal, alkotókkal, közönségtalálkozókkal! 

Addig is szeretettel mutatják be az 5 és feledik Magyar Filmszüretet. Az online térben követhető 

eseménysorozat egy hónapig tart, és a megvalósításhoz segítségül hívják a legnépszerűbb online 

streaming szolgáltatót, a Netflixet is! Közös filmnézésekre invitálnak, amelyeket követően az Apolló 

mozi Facebook oldalán az alkotókkal, vagy a film témájához kötődő munkásságú szakemberekkel 

beszélgetnek élőben! 

 

   A filmek közös megtekintésére hirdetnek egy időpontot, ekkor minden kedves érdeklődőt kérnek, 

hogy nézze meg a megjelölt filmet a Netflixen velük együtt, és a stáblista alatt már lehet is fellépni az 

Apolló mozi Facebook oldalára, ahol indítják az élő adást és a beszélgetéseket! 

Fontos információ: A Netflix streaming oldala előfizetéshez kötött, amellyel rendelkezni kell, ha meg 

akarjátok tekintetni a filmalkotásokat! 

A program: 

Február 12. péntek – 19:00 Poligamy (12) magyar romantikus vígjáték, 85 perc, 2009 (megtekinthető: 

Netflix) 

A film után beszélgetés élőben Orosz Dénes rendezővel a mozi Facebook oldalán. 

Kérdező: Fejér Tamás, filmszínház vezető 

Február 18. csütörtök – 18:30 Hurok (16) magyar thriller, 95 perc, 2016 (megtekinthető: Netflix) 

A film után beszélgetés élőben Madarász Isti rendezővel a mozi Facebook oldalán. 

Kérdező: Fejér Tamás, filmszínház vezető 

Február 25. csütörtök – 18:00 Pieces of a Woman (16) kanadai-magyar-amerikai filmdráma, 126 perc, 

2020 (megtekinthető: Netflix) 

A film után beszélgetés élőben Singer Magdolna író, gyásztanácsadóval és Palotai Erzsébet 

festőművész, tanárral a mozi Facebook oldalán. 

Március 3. szerda – 18:30 BÚÉK (16) magyar vígjáték, dráma, 104 perc, 2018 (megtekinthető: Netflix) 

A film után beszélgetés Goda Krisztina rendezővel élőben a mozi Facebook oldalán. Kérdező: 

Szénási Miklós író, újságíró. 

Március 10. szerda – 19:00 1945 (12) magyar dráma, 91 perc, 2017 (megtekinthető: Netflix) 

A film után beszélgetés Török Ferenc rendezővel élőben a mozi Facebook oldalán. 

Kérdező: Heller Zsolt esszéista, folkesztéta. 
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                                                    Zenei Ajánló 
“ Zene az kell, mert körülölel “ 

 

                                                   Életműdíjat kapott Horváth Charlie 

 Január 23-án a Duna TV kétórás show-műsorában ötödik alkalommal adták át a Petőfi Zenei Díjakat. 

A szobrokat 12 kategóriában kapták a hazai könnyűzene legjobbjai, az életműdíjat pedig idén Horváth 

Charlie vehette át. Charli fantasztikus zenei karriert tudhat a háta mögött, sok-sok lemezzel, élő 

koncerttel. Én most a zenei ajánlóban legújabb lemezéről a Mindenen Túl c. albumról szeretnék két 

nagyon szép dalt a figyelmetekbe ajánani. Zene és szöveg tökéletes összhangban van, remélem, 

tetszeni fog! 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Hazavárt 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu93k67cM58&list=PLvNKc32sLcgdwmpFvhDvMCLvf7yChE8z5&i

ndex=10 

 
Álarc nélkül 

https://www.youtube.com/watch?v=6tk2LXDZQuE&list=PLvNKc32sLcgdwmpFvhDvMCLvf7yChE8z5

&index=2 

 

 

Az ajánlott  programokhoz jó szórakozást kívánok! 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu93k67cM58&list=PLvNKc32sLcgdwmpFvhDvMCLvf7yChE8z5&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Iu93k67cM58&list=PLvNKc32sLcgdwmpFvhDvMCLvf7yChE8z5&index=10

