Kulturális ajánló a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár
Kulturális részlegétől
Kedves Olvasók!
Lassan vége a nyárnak, melyet véleményem szerint igen gazdag
programsorozattal búcsúztattuk mind Debrecen, mind Nyíregyháza
tekintetében. Beköszöntött az ősz, kicsit csendesebb időszak következik,
már ami a szabadtéri rendezvényeket illeti, de én most is kínálok nektek
néhány jó és tartalmas programot arra az esetre, ha jutna időtök kicsit
kikapcsolódni. Remélem, a válogatásban mindenki megtalálja a neki
megfelelőt, melyekhez kellemes időtöltést kívánok! Lássuk hát, mit
ajánlok nektek szeptember második felére! 

Könyvajánló
(A könyv a lélek orvossága! )
Donald A. Davis: A Mesterlövész
A szerző a mesterlövészek világába kalauzolja az olvasót egy tengerészgyalogos
visszaemlékezésein keresztül. Jac Coughlin főtörzsőrmester hatvanhárom halálos
találatával az amerikai tengerészgyalogság legsikeresebb mesterlövésze. A könyv az ő
életét és harctéri tapasztalatait meséli el. Coughlin úgy gondolta, tanulságos lenne
megosztania történetét a nyilvánossággal. Célja nem egy öntömjénező harctéri
beszámoló megjelenése volt, hanem egy érdekfeszítő vallomás arról, milyen embernek
lenni a célkereszt mögött, és hogyan lehet épelméjűnek maradni ekkora teherrel a vállon.
Carole Matthews: Cukrászda a kertben
Az író nő a legnépszerűbb angol romantikus írók egyike olvasók seregét ejti rabul
regényeivel, műveinek bérelt helyük van a különböző, sikerlistákon. A könyv a negyvenes
évei elején járó Fay Merryweather mennyei tortákat és süteményeket készít saját
kertjében található cukrászdájában. A cukrászda, a kert és házsártos édesanyja
gondozása minden idejét leköti. Ám Fay kénytelen összes addigi döntését újra
átgondolni, miután Danny belép az életébe. A szívmelengető regényben elemi erővel
csap össze a család, a kötelesség és a szerelem.

Közérdekű Információ!
A dandár könyvtárai

Nyitva tartanak.
Nyitva tartásunk:
Debrecen
Hétfő-Csütörtök:
7.30-16.00-ig
Péntek: 7.30-13.30-ig
Hajdúhadház
Hétfő-Csütörtök:
8.00-12.00-ig
13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig
Kiadja: MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Kulturális részleg
Debrecen
Szerkesztő: Turcsán Judit
Felelős szerkesztő:
Csákvári Sándor

Készítette: Antal Tamásné szkv. könyvtáros (Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző-bázis)
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Közérdekű Információ

A Vay Ádám Kiképzőbázis könyvtár szervezésében újra indul az angol nyelvű társalgási klub Hegedűs Balázs
angol tanár vezetésével a hajdúhadházi bázison, 2021.09.24-től minden héten pénteken csoport bontással.
A csoportok időbeosztása:
Haladó: 9:00 - 9:45
Középhaladó: 10:00 - 10:45
Kezdő: 11:00 - 11:45
Helyszín: Könyvtár kiállító terem fsz.1.
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Helytörténeti rovat
A helytörténeti rovatunk első két megjelenése alkalmával a Kossuth Laktanya történetével ismerkedtünk,
most pedig szeretném nektek kolléganőim segítségével a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképző Bázis történetét is
bemutatni.
Hajdúhadház környéke már a rézkorban is lakott település volt. A város Debrecentől kb. 20 km- re
helyezkedik el északkeleti irányban. A település Bocskai hajdúiról kapta a nevét. A letelepítéssel együtt
valamennyi hajdú kollektív nemességet is kapott, és ezzel a teljes adómentesség is megillette őket. A települést
először 1312-ben említik. 1876-ban Hajdúhadház már rendezett tanácsú város, ekkor lett Hajdú vármegye része.
A Hajdúhadház, Téglás, Bököny és Sámson közötti területet az első világháború előtt is használta a
magyar királyi honvédség gyakorlatok lebonyolítására. 1907 júliusában például a 3. és a 4. honvéd gyalogezred,
valamint az 1., 2., 5., 9. honvéd huszárezred tartotta itt az őszi fegyvergyakorlatot megelőző
ezredösszpontosítást.

A 2. honvéd huszárezred világháborús történetét bemutató albumban található két, a hajdúhadházi
gyakorlótéren készült fotó. Az egyik 1913-ban Ötvös Imre tábornok, dandárparancsnokot, báró Hauer Lipót
altábornagy, lovassági főfelügyelőt ábrázolja. A másik fénykép 1914-ben készült, báró Hauer Lipót altábornagy,
lovassági főfelügyelőt, báró Nagy Gyula tábornok, hadosztályparancsnokot, valamint Rohr Ferenc lovassági
tábornok, honvéd főparancsnokot örökítette meg.
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A ma is meglevő barakktábor és gyakorlótér terve 1942-ben készült a debreceni VI. hadtest számára. A
Magyar Királyi Honvédség 1942-től nagyarányú építkezésekbe kezdett, megindult a kiképző és gyakorlótáborok
kiépítése is, mivel a honvédség harcszerű kiképzését, a fegyvernemi és az összfegyvernemi együttműködés
begyakorlását a hadtest-gyakorlótáborokban végezték a csapatok. A hajdúhadházi kiképzőtábor kivitelezésére
1943-ban 1 000 000 pengőt különített el a honvédelmi tárca.1943. augusztus 2-án és 4-én az 1902-1905 között
született munkaszolgálatosokat hívták be háromhavi kisegítő szolgálatra, a VI. hadtest területén élőknek
Hajdúhadházon kellett jelentkezni.

Történetünket a következő számban folytatjuk!
A helytörténeti rovat Martinkovits Katalin ha. és Antal Tamásné szkv. könyvtárosok gyűjtése alapján készült.
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Kulturális programok
2020. szeptember 17. és október 01. között

Debrecenben

Családi programok

Agóra Tudományos
Élményközpont

KÖN2021

Tudományvásár

Titkok, téglák, legendák:
városjárás
a Nagysándor – telepen

Időpont: szeptember 17.
(péntek) 10:00-18:00-ig
Helyszín: Dósa nádor tér

A rendhagyó és izgalmas
városjáráson résztvevők
komplex módon
ismerkedhetnek meg a
cívisváros indusztriális
világával és múltjával.

Hogyan lesz üvegasztalból
elektro-akusztikus
hangszer?

Időpont: szeptember 18.
(szombat) 16:00-18:00-ig
A városjáráson való
részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a
City-Legends.Com facebook
felületén,
illetve a 06 20 500 2956-os
telefonszámon lehet.

Mire használható egy
robotkar?
Ilyen és ehhez hasonló
érdekes kérdésekre
kaphatnak választ a
rendezvényre látogatók.
A programon a részvétel
ingyenes!
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A Debreceni Nemzetközi
Reptér és a
Sportcentrum
szervezésében

futóverseny
Cél:
az egészséges életmód
népszerűsítése.
A verseny résztvevői
betekintést nyerhetnek a
debreceni repülőtér életébe
és ott futhatnak, ahol
máskor a repülők járnak.
Időpont: szeptember 25.
(szombat) 7:30-tól
Helyszín: Debreceni Reptér
A versenyen való részvétel
feltételei és a belépő árak
itt olvashatók:
https://run.debrecenairport.
com/hu
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A kortárs költészet ünnepére készül Debrecen. Nem véletlenül pályázik Debrecen az Irodalom városa címre. Alig ért
véget a könyvhét, máris előttünk a következő, szintén a könyveket, az irodalmat, a kortárs költészetet fókuszba állító, több
napos rendezvény, a Térey Könyvünnep.
Időpont: szeptember 14. (kedd) – szeptember 19. (vasárnap)
Helyszín: több helyszínen zajlik
A részletes programot itt olvashatjátok: https://www.facebook.com/events/1045257516216437

A Déri Múzeum szeptemberi kínálatából a következő érdekes programot szeretném a figyelmetekbe ajánlani:
Trianon Amerika szemszögéből

Dr. Glant Tibor történész, egyetemi docens (Debreceni Egyetem Észak-Amerikai tanszék) vetített képes
előadása és tárlatvezetése a HATÁr-sorSOK című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan.
Időpont: 2021. szeptember 21. (kedd) 16:30
Helyszín: Déri Múzeum, Díszterem és Zoltai Lajos Terem
Jegyár: 1800 Ft (teljes árú) és 900 Ft (kedvezményes)
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Szeptember hónapban két jelentős gasztro esemény is lesz Debrecenben!

A Debreczeni ZAMAT Fesztivál
2021-ben tizedik alkalommal várja a finom ízek és a minőségi szórakozás kedvelőit a Nagyerdei Stadionnál.
Szeptember 17-19. között megújult környezetben, az ország legnagyobb rendezvénysátrával, Debrecen
legismertebb éttermeivel, ízletes pálinkákkal, borokkal, kézműves sörökkel, országunk jellegzetes ételeivel és
egész napos színes programokkal várnak minden érdeklődőt! A 3 napos programsorozat sztárfellépői: Bikini,
Rúzsa Magdi, HoneyBeast, Neoton Familia, Pély Barna.
A fesztivál teljes programját itt találjátok: https://zamatfesztival.hu/program
A belépés pénteken és szombaton 17 óráig, vasárnap egész nap ingyenes!
Belépő 18 órától elővételben és a helyszínen: 2500 Ft.
Gyerekeknek a belépés 10 éves korig ingyenes!

SZAFT ’N BURGER

Legyen Tiéd az ország burgere! Egy fantasztikus nap a hamburger körül. Profi egyéni verseny, egyéni
amatőr-, freestyle- és junior kategória, illetve csapatverseny családoknak, barátoknak, céges csapatoknak! Ha
szereted a burgert, akkor akár résztvevőként, akár nézőként ott a helyed! Gasztro utca valamint kézműves sörök
is várnak rátok! 
Időpont: 2021. szeptember 25. (szombat) 10:00
Helyszín: Debrecen-Békás tó

Az eseményre a belépés a közönségnek ingyenes, de védettségi igazolványhoz kötött.
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Zenei ajánló
(Zene az kell, mert körülölel. )

A nagyerdei Víztorony programjai

Esti Kornél koncert
Az lesz a jó ebben az estében, hogy egyszerre sírhatunk és röhöghetünk
ugyanazokon a dolgokon, mindenek előtt, természetesen, saját
nyomorúságosan szépséges életünkön.
Időpont: 2021. szeptember 17. (péntek) 18:00
Jegyár: 3000 Ft

„Az Anna & The Barbies éneke-zenéje mindig képes az olykor lankadtabb
jelenetek fölé tombolni magát” – Tarján Tamás
Időpont: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 19:00
Jegyár: 2500 Ft

Elefánt koncert
A jövőre 10 éves Elefánt zenekar nyárzáró koncertje Debrecenben! Két új dal is
bekerült a repertoárba, lesz KÁR és ÉN is, de nem marad el a szokásos pogó és
összeborulás sem! A „legjobb közönség” díját már kiosztotta a zenekar, aki volt
már Elefánt koncerten az tudja milyen, aki még nem volt, ott a helye!
Időpont: 2021. szeptember 25. (szombat) 20:30
Jegyár: 3000 Ft
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Kulturális programok Nyíregyházán

Zenei ajánló
(Zene az kell, mert körülölel. )

4 for Dance és Szabó Ádám

A Szívünk egy ritmusra ver című előadást a Váci Mihály Kulturális központban
láthatjátok.
Időpont: 2021. szeptember 17. (péntek) 19:00
Jegyár: 3900 és 4500 Ft között
jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/4-for-dance-es-szabo-adam-124168

Kovács Kati koncert
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő, dalszövegíró,
színésznőt szintén a Váci Mihály Kulturális Központban hallhatjátok.
Időpont: 2021. szeptember 25. (szombat) 18:00
Jegyár: 3900 és 4500 Ft között
jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/kovacs-kati-koncert-125785/736714
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Kiállítás

Honfoglalás kori kiállítások
A nyíregyházi Jósa András Múzeumban két, egymást kiegészítő honfoglalás kori leletanyagot bemutató
kiállítás nyílt. Az Elit alakulat 2.0 című miskolci vándorkiállítás Csíkszereda után Magyarországon, Nyíregyházán
látható újra. A látványos és interaktív elemek segítségével bepillantást nyerhetünk egyrészt a régészet világába,
másrészt megismerkedhetünk a Karoson feltárt leggazdagabb honfoglalás kori temetők leletanyagával.
Emellett a Jósa András Múzeum egy önálló kiállítás keretében mutatja be saját gyűjteményének legjavát
Szabolcs vezér földjén címmel. A több mint 150 éves múzeum legszebb régészeti tárgyai közé tartoznak a
honfoglalás kori leletek. Ezen belül is legismertebbek a pompás hajfonatkorongok és tarsolylemezek, amelyek
most bemutatásra kerülnek.

A kiállítások november 14-ig tekinthetőek meg.

“Hol sok a törvény, szaporodik a bűn.”
A Jósa András Múzeum kriminalisztikai kiállítása városunk (és megyénk) kriminalisztikai történetét
mutatja be a 18. század közepétől a második világháború kezdetéig. A kutatás a helyi- és országos sajtó
bűnügyei mellett a levéltárban található anyagokra is kiterjedtek. A tárlat első szakaszában az érdeklődők
megismerkedhetnek városi elődeink életének árnyaltabb oldalaival is. A kiállításban helyet kap egy megoldandó
rejtély is, amely megoldása a látogató közönségre vár. Természetesen a korabeli rendőrségi, nyomozási
módszerekre is fény derül.

A kiállítás október 31-ig tekinthető meg.
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Sóstói Skanzen

Kiemelt gasztro esemény Nyíregyházán is!
Kétnapos Tirpák Fesztiválra vár mindenkit Nyíregyháza szeptember 18-19-én. Népi ízek találkozója,
bogrács- és grillbajnokság valamint több néptáncegyüttes és koncert varázsol remek hangulatot a Sóstói
Múzeumfaluban. A Mentha Project Együttes és a Folkfusion Band is színpadra lép.

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is elolvashatjátok!
Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok!

A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha.
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