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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves olvasni szerető kollégák!  
 

Friss hírlevelünkben Szabó Magda Kossuth-díjas író, költő, műfordítóra 
szeretnénk emlékezni, akinek személye ezer szállal kapcsolódik 
Debrecenhez, hiszen itt született, járt iskolába, szerzett egyetemi 
diplomát. Az egyik legismertebb magyar írónak számít, művei számos 
országban és nyelven jelentek meg. Az Ajtó c. regénye felkerült a The New 
York Times 10-es listájára. Könyvajánlónkban most az ő tollából kínálunk 
olvasni valót. Fogadjátok szeretettel! 

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

Szabó Magda: Ókút 

Az Ókút az írónő elsüllyedt, de soha el nem temetett gyermekkorának könyve. A 

titokzatos és tiltott ókút a Szabó család debreceni otthonának udvarán állt. Szabó Magda 

felnőttként alászáll emlékei ókútjába, hogy megidézze gyermekkora színtereit, új életre 

keltse szereplőit, legfőképpen szüleit. Itt mindenki regényhősként jár-kel, az Ókút az 

életről szól: állatokról és képekről, hitről és művészetről, háborúról és hazáról, 

szerelemről és halálról. Megejtő bájjal és humorral átszőtt történetekből áll össze a múlt 

képe, ami egyben kulcs is Szabó Magda életének és művészetének megértéséhez. 

Régimódi történet 

Anyjával fél évszázadon át szorosabbnál is szorosabb kapcsolat fűzte őket egymáshoz, 

és ez a lelki kötelék csak Jablonczay Lenke halálával szakadt el. Ezért is döbbent meg 

Szabó Magda, amikor halálos ágyán anyja azzal búcsúzott tőle, hogy annyi titka van 

még... Férje, Szobotka Tibor biztatására ereszkedett alá előbb az Ókút mélyébe, majd 

ennek folytatásaként hosszú évek kitartó munkájával rokonok elbeszéléséből, 

anyakönyvi kivonatokból, naplójegyzetekből, levéltári dokumentumokból, háztartási 

könyvekből, fényképalbumokból, és saját gyermekkori emlékeiből állította össze mindent 

átszövő írói fantáziája segítségével a Rickl és Jablonczay família több nemzedékének 

krónikáját, az ő nagy családregényét. Az ajtó mellett legnépszerűbb, legtöbb nyelvre 

lefordított könyvéből a színpadi feldolgozás mellett nagy sikerű film is készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 

 

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 
 

 



Kulturális Hírlevél 2021                13. szám    2  

  

 
 

Közérdekű Információ 

 
 

 

 

 

 

 

A Hajdúhadházi Vay Ádám Kiképző Bázison a 

humánszolgálati iroda, minden héten 

Szerdán: 9:00-11:00 óráig 

ügyfélfogadást tart. 

 Könyvtár kiállító terem fsz. 1. 

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
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Helytörténeti rovat 

 

A helytörténeti rovatunkban folytatjuk a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképző Bázis történetét. Az előző 
részben 1940-ig jutottunk, most nézzük hogyan alakultak a II. világháború alatt, majd azt követően az események.  

 
A hadi tornapályával körülvett barakktábort egy meglevő és a még tervezett 3 legénységi épülettel 

összesen 1000 katona, 41-41 tiszt és altiszt elhelyezésére tervezték, a tábor a II. világháború idején épült a 
Hajdúhadházhoz tartozó Liget úton. A faszerkezetű épületeket az egykori Szovjetunióból kitermelt farönkökből a 
munkaszolgálatra vezényelt emberek építették. Az építőanyag a hajdúhadházi vasútállomástól csille kisvonattal 
érkezett, amelynek nyompályája a táborig volt kiépítve. 

  
Az épületeket a szovjetek lókórházként használták a II. világháború végéig. Vorosilov marsall 1946-ban 

az épületeket átengedte a gyermekek részére. Az árván maradt, kallódó gyermekek számára létrehozott 
gyermekmenhely rövid idő alatt teljes önirányítással működő nevelőintézménnyé nőtte ki magát. Az újonnan 
létrehozott intézmény 1946. június 29-én fogadta be az első öt elárvult, sodródó, tépett gúnyájú, mindenképpen 
támogatásra szoruló gyermeket. Egy hét múlva már ötven gyermek talált itt menedéket, egy év múlva pedig 
háromszáz főre nőtt az intézmény gyermeklétszáma.  
 

 A jellegzetes, fenyőfából készült barakképületeket a gyermekek hamar birtokukba vették. Berendezési 
tárgyait - pedagógusok irányításával – nagy részben saját maguk készítették. Az épületek környezetét önálló 
elképzelésük szerint parkosították. 

 

              

 
 

                               

                                 Egykori barakképület                                                   Az eredeti kapuzat a háttérben a    

                                                                                                                                    barakképületekkel 

 

 

 

 

 

                                                                           

Barakk a gyermekváros idején 
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A gyermekvároshoz földterület is tartozott, amelyet az itt dolgozók saját traktoraikkal, gépeikkel műveltek 

meg. Ezen túlmenően különböző szakmák (például asztalos, cipész, kovács) oktatása is folyt a táborban. Ádám 
Zsigmond igazgatása alatt a barakképületekben világszerte ismert és elismert gyermeknevelő mintaintézmény 
működése bontakozott ki.  

 
A MAFIRT 1948-ban filmet készített a gyermekváros életéről, melyet Londonban, Párizsban és 

Moszkvában is bemutattak.  
 
1950-ben a gyermekváros átköltözött Tiszadobra, és a létesítményt a Vörös Hadsereg vette át. Egészen 

1990-ig főként szovjet harckocsizók állomásoztak itt. 1990-ben a barakktáborok a Magyar Honvédség 
tulajdonába került. A kiképzőbázisra a szovjet csapatok kivonulása után a Bocskai István Lövészdandár 
alegységei költöztek. A bázis 2005-ben felvette Vay Ádám nevét, a 2004-ben felszámolt nyíregyházi laktanya 
emlékére.  

 

 

 

 

 

                          Egy barakképület napjainkban                           A barakk épületek ismét katonai célokat szolgálnak 

A MH 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám kiképzőbázisa természetvédelmi területen található, ez 

a Liget-legelő, amelyet 2008 őszén „Natura 2000” területté minősítettek. A lőtérként használt Liget-legelő a 

Nyírség legnagyobb megmaradt, összefüggő, természetközeli gyepterülete ahol a homoki gyepek és 

erdősztyepp jelleget mutató erdők máig fennmaradt élőhely-fragmentumainak megőrzése a cél. A Liget-legelő 

kiterjedése 2211,24 ha.  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
                                  
                                 magyar kökörcsin                                                                                   ürge 
 
 
Források 
Emlékkötet Ádám Zsigmondról és a hajdúhadházi Gyermekvárosról (Szerk.: Tóth László)  
Debrecen 1981.  
 
Filmhíradó: Hajdúhadházon megnyílt az első magyar gyermekváros, 1946. október,  
https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6236  
 
Hajdúhadház egykor és ma (Szerk.: Hadházy Jenő) Élmény ’94. Bt. Hajdúhadház, 2005., 256- 
263. oldal  
 
Kelemen Lajos: Dr. Ádám Zsigmond hajdúhadházi pedagógiai tevékenysége, In.: Hajdú – 
Bihari iskolatörténeti dolgozatok (Szerk.: Bajkó Mátyás és Gerencsér Attila) Debrecen, 1978.  

 

A helytörténeti rovat Martinkovits Katalin ha. és Antal Tamásné szkv. könyvtárosok gyűjtése alapján készült 
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Kulturális programok 

2021. október 01. és október 15. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

 

Családi programok 

                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agóra Tudományos 

Élményközpont 

 

Robotika klub kicsiknek 

Szeretnél magad építeni 
egy versenyautót, egy 

dinoszauruszt vagy egy 
repdeső madarat? 

Ezeken a foglalkozásokon 

a kisebbek is készíthetnek 

robotokat, elsajátíthatják a 

programozás alapjait. 

Jelentkezés 8 éves kortól.  

Tervezett időpont: minden 
szerdán 16:30-17:45 

Első foglalkozás: 

2021. október 6. 
 

 

DEMKI 

 

Őszköszöntő szüreti 

családi délután 

A Rendezvény keretében 

színvonalas színpadi 

műsorral és 

hagyományőrző kísérő 

programokkal várják a 

debreceni családok 

apraja-nagyját. 

Lesz szőlőpréselés és 

mustkóstolás is  

 

Időpont: október 2. 

(szombat) 15:00–18:00 

Helyszín: DEMKI Ifjúsági 

Ház udvara 

 

Ingyenes rendezvény 

 

Zsuzsi Erdei Vasút 

 
 

Október 2. (szombat): 

„Túl az Óperencián” – 

mesedélelőtt 

Október 3.(vasárnap): 

„Borzalmasan jó erdei 

túra” – Ismerd meg 

Hármashegy állatvilágát! 

Október 9.(szombat): 

Hajdúság Éléskamrája – 

Ökopiac 

Hármashegyalján 

Október10.(vasárnap): 

Természet-kulturális 

fotókiállítás, Kajla túra 

 

Figyelem! 

Októberben változik a 

kisvasút menetrendje! 

Tájékozódni itt lehet: 

https://zsuzsivasut.hu/ 
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MagdaFeszt 

 

 

 

 

 

  

 Immár negyedik alkalommal állítja fókuszba a női sorsokat és a női alkotókat a MagdaFeszt 

megrendezésével 2021. október 1. és 5-e között a debreceni Csokonai Színház. A Szabó Magda előtt tisztelgő 

eseménysorozaton a női sors megannyi fénytörésből mutatkozik meg előttünk: a gyermekre vágyakozás, a 

szeretői lét, a családanyai élet, a párkapcsolat megmaradásáért való küzdelem, a pályaváltás, a szakmában való 

siker és helytállás, az alkotás és az örök emberi nézőpontok: életben maradás és halál szemszögéből. A 

MagdaFeszt állandó otthona a Csokonai Irodalmi Labor. 

 

A fesztivál programja 

2021.10.01. Péntek 

 

17:00  Fazakas Júlia Parafrázisok című kiállítás és a Fesztivál megnyitója 

Helyszín: Debrecen, Csapó utca 

(Fazakas Júlia Básti Lajos-díjas színésznő még a karantén alatt határozta el, hogy 

híres festményeket egy szál mobillal, az otthonában talált tárgyakból, némi sminkkel, 

ügyes utómunkával és sok-sok kreativitással reprodukál.) 

 

2021.10.02. Szombat 

 

15:00  Beszélgetés Szeleczky Zita levelezéséről 

16:00-18:00 Átváltozás - Öltözzön be Az Ajtó vagy a Régimódi történet egyik szereplőjének!   

18:00  Péterfy-Novák Éva – Szentesi Éva: A rózsaszín ruha    

19.30  NagyÁrpi - Ráskó Eszter önálló estje 

 

(Aki hallotta már tudja, Eszter nem riad vissza semmitől, a vlog sorozatából 

is ismert kendőzetlenséggel mesél a nővé, partnerré, anyává válás rögös 

rumos meggyeiről, spandex nadrágjairól és róka imperszonátorairól.) 

 

Helyszín: Csokonai Irodalmi Labor (Kossuth u. 1.), 
Jegyár:3900 Ft 
Jegyvásárlás itt:  
https://dumaszinhaz.jegy.hu/program/nagyarpi-rasko-eszter-onallo-estje-vendeg-acs-fruzsina-126634/742561/ 
 

 

https://dumaszinhaz.jegy.hu/program/nagyarpi-rasko-eszter-onallo-estje-vendeg-acs-fruzsina-126634/742561/
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2021.10.03. Vasárnap 

 

18:00  A Németh Hajnal- ügy: Szimultán város - Németh Hajnal filminstallációjának megnyitója 

16:00 Nőkről - A Malter Vándor Filmfesztivál rövidfilmjeinek vetítése    

19:30  Grecsó-Grisnik: Vera - A Kőszegi Várszínház előadása  

 
(Grecsó Krisztián legszemélyesebb regényéből, amely Libri közönségdíjas lett 
tavaly) 
 
Helyszín: Szabó Magda Pódiumterem (Kossuth u. 1.), 
Jegyár:3000 Ft 
Jegyvásárlás itt:  
https://jegymester.hu/production/121708/csil-szabo-magda-podiumterem-vera-magdafeszt/12006132 
 

 

2021.10.04. Hétfő 

 

A Németh Hajnal-ügy: Szimultán város - Németh Hajnal filminstallációja 

18:00  Nők a piacon - Kerekasztal-beszélgetés 

19:30 Oldás-Áldás - A Baltazár Színház előadása  

 

(A monodráma Szent Margit életét idézi meg Varga Klárival a főszerepben a Csokonai Színház társulatából. A 
Baltazár Színház előadása arra keresi a választ, mi közünk lehet nekünk, ma élő embereknek egy, az 1300-as 
években élt szent történetéhez.) 
 

Helyszín: Szabó Magda Pódiumterem (Kossuth u. 1.), 
Jegyár: 2500 Ft (Sajnos már minden jegy elfogyott) 

 

 

2021.10.05. Kedd 

 

A Németh Hajnal-ügy: Szimultán város - Németh Hajnal filminstallációja 

18:00  Szabó Magda filmen és színpadon - Kerekasztal-beszélgetés    

19:30  Gianina Cărbunariu: A Tigris - A Nagyváradi Szigligeti Színház előadása 

 

(A tigris című előadás megtörtént esetett dolgoz fel. 2011. december 13-án a nagyszebeni állatkertből az etetője 
gondatlansága miatt elszabadult egy tigris. Az állat órákig csatangolt a városban, míg a rendőrökből, vadászokból 
és állatkerti gondozókból álló csapat bekerítette altatóinjekcióval, majd puskával lelőtte.) 

 
Helyszín: Szabó Magda Pódiumterem (Kossuth u. 1.), 
Jegyár: 2500 Ft 
Jegyvásárlás itt:  
https://jegymester.hu/production/121706/a-tigris-magdafeszt/12006134 
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Ajánlom figyelmetekbe 

 

„A múlt nyomában” – helytörténeti előadássorozatot 

 
Vaderdőtől az intézményparkig – Papp József helytörténész előadását 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaderdőtől az intézményparkig – A debreceni Nagyerdő beépülése: mint a korábbi alkalmak során, ezúttal 
is a mikrofilmtárban fellelhető korabeli képek, térképek segítségével hívja virtuális sétára a könyvtárba látogató 
közönséget Papp József október 06-án (szerdán), ahol az 1800-as évektől napjainkig tartó időutazáson vehetnek 
részt az érdeklődők. 

 

 

 
Időpont: 2021. október 6. (szerda) 17.00 óra 
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtár – földszinti nagyelőadó 
Ingyenes program (a részvétel védettségi igazolványhoz kötött) 
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programjai 

 

 

     VANGELIS FILMZENE KONCERT  

A filmgyártás legismertebb alakjai között Hans Zimmer, Ennio Morricone és 

John Williams mellett kevés olyan szerző van még, akinek nem csak a zenéjét 

de a nevét is elismeri a közönség. A Tűzszekerek és a Szárnyas fejvadász 

valamint a világhírnevét megalapozó 1492 filmek zenéjét szerző zenész 

filmzenéi szimfonikus nagyzenekarral szólalnak meg Debrecenben. 

Időpont: 2021. október 03. (vasárnap) 19:00 

Jegyár: 7900 és 19900 Ft között 

                                                          Jegyvásárlás itt:  

                                                          https://jegytrafik.hu/koncert/vangelis-koncert-debrecen- jegyek#iframe-jegy 

 

                                                                                  CSÁNYI SÁNDOR: HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE A NŐKET 
 

Mi a teendő abban az eseteben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben 
rá arra, hogy nemcsak a gyerekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért a férfiak 
hibája, ha ők rosszat álmodnak? Érdemes-e a friss jogosítvánnyal vezető 
feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? 

Nos, ezekre a kérdésekre nem fog tudni választ adni az előadás, viszont 
számos hasonló kérdést vet föl az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, 
örömeiről! 

Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka rendkívül mulattató, láttam az előadást , dőltünk a nevetéstől! 

Időpont: 2021. október 10. (vasárnap) 19:00 

Jegyár: 5900 és 6900 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://tickets.funcode.hu/event/hogyan_ertsuk_felre_a_noket_debrecen_2021-10-10 

 

 

 
 
 

https://jegytrafik.hu/koncert/vangelis-koncert-debrecen-
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Zenei ajánló 
    (Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

A legjobbak a legjobb helyen – a Roncsbár őszi, téli klubszezon 
 
 

 
 
 
 
 
 

Az esetleges változásokat itt követhetitek: https://www.facebook.com/roncsbar 
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

 
Sóstói Skanzen 
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Színház 

 

  

 

 

  VÁRJ, MÍG SÖTÉT LESZ 
A rejtélyes játékszer ugyanis olyan dolgot rejt, amiért sok mindenre képesek 
lennének. Bár csak egyikük tudja pontosan, mi is az. Mindenre elszántak és 
magabiztosak, hiszen az útjukban csupán egy ártatlan, vak nő áll. Mi sem 
egyszerűbb: indulhat a szemfényvesztés. 
Időpont: 2021. október 01. (péntek) és október 09. (szombat) 19:30 
Jegyár: 2300 Ft 
Jegyvásárlás itt:  

                                                     https://programturizmus.jegy.hu/program/varj-mig-sotet-lesz-124193/742779 
  
  HOGYAN NEVEZZELEK 

 
A történet filmváltozata 2012-ben két César-díjat is besöpört, a komoly 
kérdéseket is feszegető vígjáték az egyik legsikeresebb francia film lett. 
Időpont: 2021. október 02. (szombat) 19:00 
Jegyár: 3600 és 5900Ft között 
Jegyvásárlás itt:  

https://programturizmus.jegy.hu/program/hogyan-nevezzelek-126665/742786 
 

SZERELMES SHAKESPEARE 

  

Filmvetítés (Színbád Moziterem) 
Időpont: 2021. október 07. (csütörtök) és október 14. (csütörtök) 18:00 
Jegyár: 900 Ft 
Jegyvásárlás itt:  

https://programturizmus.jegy.hu/program/szerelmes-shakespeare-filmvetites-
126673/742816 

                                                                                                                                                    LEGÉNYBÚCSÚ 

Örökzöld vígjátéki témákat boncolgató játék ízig-vérig mai köntösben  
Időpont: 2021. október 07. (csütörtök), október 08. (péntek) és október 09. 
(szombat) 19:00 
Jegyár: 2750 és 3600Ft között 
Jegyvásárlás itt:  

https://programturizmus.jegy.hu/program/legenybucsu-118387/718157 

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. 

https://programturizmus.jegy.hu/program/hogyan-nevezzelek-126665/742786

