Kulturális ajánló a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár
Kulturális részlegétől
Kedves Olvasók!
2 hetes, periodikus megjelenésünkhöz képest picit csúszásban, de annál
nagyobb szeretettel jelentkezem.  Új hírlevelünkben találhattok
érdekes olvasnivalót a 39. gyalogezred I. világháborús emlékművéről,
olvashatjátok állandó rovatainkat, pl. a könyvajánlót, valamint érdekes és
talán hasznos programokat is hoztam mind a családos, mind pedig a baráti
társasággal szórakozni kívánó kollégák számára. Ha van kedvetek,
tartsatok velem és nézzétek meg, mi történik városunkban és
Nyíregyházán az elkövetkező 2 hétben!

Könyvajánló
(A könyv a lélek orvossága! )
Romsics Ignác: Magyar Rebellisek
Romsics Ignác kötete a magyar történelem elmúlt ezer évének lázadói, vagyis
rebellisei közül tizenegy csoporttal foglalkozik, kezdve az utolsó pogányokkal,
Bocskai hajdúin, a kurucokon, a magyar jakobinusokon és a márciusi fiatalokon
át az 1989-es rendszerváltókig. Minden egyes tanulmány írása során három
alapvető kérdés megválaszolására törekszik: szociálisan kik voltak, honnan
jöttek a rebellisek; miért lázadtak fel; és mit akartak, mire törekedtek. A szerző
ezt a könyvét is a magyar történelem iránt érdeklődő olvasók lehető legszélesebb
körének szánja és ajánlja.
Angelica Ralphstone: A világ 104 csodája
A könyv a világ 104 különlegességét, nevezetességét mutatja be, amelyek még
korunk emberének a látszólag határtalan lehetőségei ellenére sem mind
ismerhetőek meg. Széleskörűen igyekszik bemutatni a világ még létező, de
bizonytalan jövőjű csodáit. A szerző főként Nyugat-Európa és Észak-Amerika
nevezetességeivel foglalkozott, a könyv fotói és a hozzájuk tartozó tartalmas
szövegek láttán senki nem mondhatja, hogy érdemtelenül lenne itt bármi is a
világ csodái közé sorolva.

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 TÁJÉKOZTATÁS
Adventissimo – együtt erő vagyunk!
A Debrecen Helyőrségi Zenekar adventi koncertjei

„Az elmúlt időszak embert próbáló volt mindannyiunk számára. A világjárvány-okozta változások
új kihívásokat állítottak elénk: meg kellett tanulnunk, hogy csak együtt, egymásban bízva, és erős hittel
tudunk úrrá lenni mindezen.
A régi emberi értékek új értelmet nyertek, ismét az emberség, a hazaszeretet, a becsület kerültek a
fókuszba. Mi katonák is mindig ezen értékek mentén készülünk feladatainkra és a haza védelmére. Az
új helyzetekben helytállunk, mindvégig arra összpontosítva, hogy a hazánkat szolgáljuk.”
(Csikós Beáta ha., a MH5. Bocskai István LDD protokoll tisztje)

Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hagyományaihoz híven, idén is tervezi, hogy megtartja
adventi koncertjeit, melyek időpontjai és helyszínei a következők:


2021. december 10-én 17:00-tól Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban
megrendezésre kerülő adventi koncert a dandár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Honismereti Egyesület, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, és az MH 2. TVE
Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ szervezésében valósul meg.



2021. november 28-án 18:00 órától debreceni Kölcsey Központban. Fellépők: Haja Zsolt
operaénekes (Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett), Rácz Rita Franciska
operaénekes (Junior Prima díjas), Papp István, a Csokonai Színház színművésze,
Debrecen Honvéd Táncegyüttes, Debreceni Népi Együttes.



2021. december 12-én 17:00-tól Hajdúhadházon, a Református templomban. A
rendezvény a dandár és a város közös szervezésében valósul meg.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdeklődni alakulatunk rendezvényszervező
részlegénél lehet.
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Helytörténeti rovat
Katonai emlékhelyek
1.
A 39. gyalogezred, Debrecen házi ezredének emlékműve

A Nagyerdő kapujában az arra járókat ma is a 39. gyalogezred első világháborús emlékműve
fogadja. Az emlékmű széles körű támogatás mellett, az ezred egykori parancsnokának
kezdeményezésére készült, a városi lakosság és azon települések adományaiból, ahonnan a 39-eseket
sorozták.
A mű készítője Debreczeny Tivadar, a két háború közötti Debrecen neves szobrászművésze,
akinek alkotásai máig felfedezhetőek a városban és Hajdú-Bihar településein. A művész címeres
obeliszket helyezett a középpontba, tetején a Szent Koronával. Az obeliszket négy katona alakja veszi
körbe: az ezredes, a zászlótartó, a baka és egy Mária Terézia-korabeli harcos.
A Mária Terézia által létrehozatott alakulat harci krónikája 1756-tól az I. világháborúig tartott, ezt
az időszakot jelzik az évszámok az obeliszk frontoldalán.
Az emlékmű avatása nagyszabású ünnepség keretében zajlott 1925. szeptember 6-án. Nemzeti
színekbe öltözött a város, a várakozásoknak megfelelően rég nem látott mértékű tömegek vettek részt
az eseményen. Az ünnepség ökumenikus egyházi, majd katonai és polgári tiszteletadással zajlott,
amelyen megjelent az ezred 2000 veteránja. Minden résztvevő számára előírták a kitüntetés-viselési
kötelezettséget. Az esemény fővédnökeként megjelent és beszédet mondott József királyi főherceg, az
ezred egykori parancsnoka a Nagy Háborúban, akinek a 39-esekkel különösen szoros kapcsolata volt.
Tiszteletére Debrecenben már megérkezésekor 7000 fős tömeg gyűlt össze.
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Az ünnepségen a szobor-együttes leleplezése után József főherceg mondott beszédet, majd
Vályi Nagy Géza adta elő az alkalomra írt versét. Testvére, Vályi Nagy Frigyes ezredes, aki a háború
végén zászlóaljparancsnok, majd a Székely Hadosztályban harcoló 39-esek parancsnoka volt,
elhelyezte az emlékmű alapzatában az ezred rövid történetét, valamint 4512, az I. világháborúban
elesett 39-es nevét tartalmazó emlékkönyvet, amelynek adatai a későbbi ezredalbum alapját képezték.

A nagyszabású koszorúzást követően Vályi Nagy tábornok átadta az emlékművet dr. Magoss
György polgármesternek. Az ünnepséget a katonai hagyományoknak megfelelően díszmenet zárta,
aminek során József főherceg fogadta az elvonuló csapatok tiszteletadását.

Az emlékmű körül később kerítésoszlopokat helyeztek el, azon örökmécsesekkel. Az oszlopokat
a színház előtti parkból származó láncokkal kötötték össze.
(Rovatunkat ebben a témában a következő számban folytatjuk! )
Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros
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MEGHÍVÓ
Kedves a téma iránt érdeklődő kollégák!
Ezúton szeretnék egy szakmai programot figyelmetekbe ajánlani, mely konferencia 2021.
december 9 -10. között (csütörtök és péntek) a Nyíregyházi Egyetemen kerül megrendezésre. A
szervezők az állományunkból minden érdeklődőt szeretettel várnak. A rendezvényre látogató kollégák
saját szabadidejük terhére vehetnek részt az eseményen.
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Kulturális programok
2021. november 20. és december 31. között
Debrecenben

Családi programok
Álomcirkusz

Játékos családi vetélkedőt
rendez a

Szuper családi program
adventi hétvégékre!

az Álomzug Társulás
vendégelőadása

Csaknem 100
vendéglátós és vásáros
várja a látogatókat az
idén november 26-tól
december 23-ig.

Don Alvaro cirkuszában a
labdazsonglőrtől az
erőművészen át a
kígyóbűvölőig mindenkinek
hatalmas füle és bársonyos
bundája van – itt ugyanis
minden artista NYÚL!

A Kossuth tér mellett a
helyszínek is bővülnek:

Időpont:
2021. november 21.
(vasárnap)
10:00
Jegyár: 1200 Ft/fő

a Rózsa utca, a Csapó
utca, a Dósa nádor tér
és a Piac utca 1–3. előtti
tér is szerepet kap az
idén, sőt a

Helyszín:
Vojtina Bábszínház
jegyek itt:
https://www.vojtinababszinh
az.hu/p/online-jegyfoglalás
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Kiállítás

Szamuráj udvarház – állandó kiállítás
Harcművészet vagy harc és művészet?
A Déri Múzeum Japán Gyűjteménye nemcsak hazai, nemzetközi mércével mérve is jelentős. Déri
Frigyes gyűjtőmunkája során elsősorban olyan jellegzetes japán tárgyakat keresett, amelyek az Edokorban (1603–1867) készültek. Ennek köszönhetően a virágzó japán iparművészet számos tárgyi
emléke tekinthető meg a múzeumban. A kiállítótér középpontjában egy késő Edo-korabeli,
stilizált szamuráj udvarház áll, amely keretét adja a korszak és a harcos kaszt bemutatásának.
Jegyár: 1800 Ft (felnőtt), 900 Ft (kedvezményes) 6 éves kor alatt a kiállítás ingyenes
Figyelem! A Déri Múzeum rendezvényein november 5-től kötelező a védettségi igazolvány bemutatása
és a maszk viselése. A Könyvtár- és Kutatószolgálat igénybevételekor szintén kötelező a maszk
használata. A kiállítóterek megtekintése során pedig javasolják a maszk viselését.

Demki

„Egy csepp Japán”- kiállítás megnyitó
Az érdeklődők egy komplex kiállítást tekinthetnek meg, ahol megismerkedhetnek és belekóstolhatnak
a japán kultúrába. Különböző japán maszkokat, legyezőket, díszes evőpálcikákat, használati tárgyakat,
kimonókat csodálhatnak meg a látogatók. Kiállításra kerül Siro Aojagi tojamai sodo mester és
iskolájának 8 generációt átölelő ecsetírástekercs kiállítása.
Dátum: 2021.11.22. (Hétfő)
Időpont: 17:00 óra
Helyszín: DEMKI- Ifjúsági Ház (4025 Debrecen, Simonffy utca 21. ) Galéria terem
Ingyenes program
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Rendhagyó mozgásajánlat –Táncház 

Ingyenes program

Gastro
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Bormustra
Egy év kényszerű kihagyás után idén immáron tizedik alkalommal rendezik meg Magyarország
legnagyobb vidéki borbemutatóját, a Debreceni Bormustrát.
Az idei rendezvényre 50 borászat hozza el legszebb borait, melyek a Debreceni Borozó magazin
elmúlt két évben megrendezett bortesztjein a legjobban szerepeltek. A színvonalas társasági
eseményre a Kölcsey Központ Nagytermében kerül sor, ahol a remek borok kóstolása kényelmesen
összeköthető egy kötetlen beszélgetéssel kedvenc borászunk társaságában.
BELÉPŐJEGY (a helyszínen): 9990 Ft/fő
ELŐVÉTELI JEGY: 6990 Ft/fő
ELŐVÉTELI ÉS VIP JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓAK:
Tourinform Iroda (Debrecen, Piac utca 20. (a régi Városháza alatt) Nyitva: hétfő – péntek: 09:00-17:00
óráig és szombat: 9:00 - 13:00 óráig)
a Borudvar Borszakkereskedésben (Debrecen, Rigó u. 1. Nyitva: hétfő – péntek: 09:00-17:30 óráig)
a Mámor Borszaküzletben (Debrecen, Piac u. 77. Nyitva: hétfő - péntek 13:00 - 18:00 és szombat:
10:00 - 14:00 óráig)
a Best FM szerkesztőségében (Debrecen, Darabos u.)
Mindenhol csak készpénzzel lehet a jegyekért fizetni!

Zenei ajánló
(Zene az kell, mert körülölel. )

lllés próféta oratóriuma
A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen hangversenye
Kovács László vezényletével. Műsor: Mendelssohn: Éliás, op. 70.
Közreműködik:
Rost Andrea, Wiedemann Bernadett, Megyesi Zoltán, Najbauer Lóránt –
ének
Időpont: 2021. november 23. (kedd) 19:30
Jegyár: 3300 – 4200 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/illes-profeta-oratoriuma-124418/725883
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(Nagyerdei Park 12.)

CAMPUS Party: Metzker Viktória
Metzker Viktória magyar DJ és modell, akit 2007-ben az év playmatejévé választottak Magyarországon. A Címlaplányt versenyen fedezték
fel. Készített dalokat többek között Dukai Reginával és Tolvai Renátával
is.
A koncertre belépés CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL, illetve az
aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően lehetséges16+ éves
kortól!
Időpont: 2021. november 24. (szerda) 22:00
Jegyár: 1500Ft
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/campus-party-metzker-viktoriade-hallgatoi-128525/757968

CAMPUS Party: Missh
Demeter Mihály a Miszterek formációval kezdte pályáját 2010-ben.
Azóta karrierje egyre inkább felfelé ível, olyan neves producerekkel és
előadókkal dolgozott együtt, mint például Burai Krisztián és G.w.M.
Legutóbbi albuma a 2017-es Próbálkozok
A koncertre belépés CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL, illetve az
aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően lehetséges16+ éves
kortól!

Időpont: 2021. december 01. (szerda) 22:00
Jegyár: 2500Ft
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/campus-party-missh-96272/757982

Péterfy Bori & Love Band
Időpont: 2021. november 26. (péntek) 20:00
Jegyár: 3000Ft
Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/Peterfy-Bori-Love-Band_Roncsbar
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Film

Az Apolló mozi egy új, fél éven át tartó filmklubot indít, amely havonta fog jelentkezni!
A Lélekmozi Filmklubban kortárs magyar filmeken keresztül elemeznek társadalmi problémákat,
szociális viszonyrendszereket, valamint a személyes és közösséget formáló motivációk lelki hátterét,
indíttatását.
A filmklub állandó házigazdája és moderátora Kovács Gellért Filmszerész, akivel már több ízben
találkozhattak az Apolló mozi nézői (Almodóvar filmhét, Nolan 50 sorozat).
Az ajánlott filmek:
Rossz versek
A történet: A 33 éves Merthner Tamás magánélete romokban, mert
párizsi ösztöndíját töltő barátnője, Anna éppen most szakított vele.
Tamás önsajnálatában, a múltjában kezdi keresni a választ arra, hogy a
szerelem valóban csak akkor létezik-e, amikor már gyakorlatilag nincs.
Magánéleti problémáinak feldolgozása mellett, Tamás emlékeiből ébred
rá a mai társadalom elveszettségére is, ezúton kapunk egy rendkívül
szubjektív képet Magyarország jelenéről.
Vendég: Reisz Gábor, a film rendező/főszereplője
Időpont: 2021. november 21. (vasárnap) 16:30
Jegyár: 790Ft
Jegyvásárlás itt: https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=20389

A Gucci-ház
Ridley Scott intrikával teleszőtt, igaz történeten alapuló, gigantikus
sztárparádét felvonultató filmje.
Időpont: 2021. november 25. (csütörtök) 18:00
Jegyár: 1990Ft
Jegyvásárlás itt: https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=20391

Kulturális Hírlevél 2021

15. szám

11

Kulturális programok Nyíregyházán

Kiállítás
A magyar Szent Korona vármegyéi
2021. november 15. - december 2. Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Váci Mihály Kulturális Központ
A Kárpátaljai Szövetség szervezte a Szent István keresztény hagyatéka – a magyar Szent Korona
vármegyéi címmel, a Váci Mihály Kulturális Központban nyílt vándorkiállítást, mely a történelmi
Magyarország 64 vármegyéjét örökítette meg óriás méretű olajképeken. Alkotójuk a kárpátaljai Kovach
Anton.
A vándorkiállítás Debrecenből érkezett Nyíregyházára, majd Sopronba utazik, utána határon túli
területekre szállítják. A Váci Mihály Kulturális Központban december 2-ig tekinthetik meg a nagyméretű
alkotásokat.
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Színház

A Veres1 Színház Black Comedy című előadása ígér felhőtlen szórakozást november 25-én
Nyíregyházán. A produkciónak a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont.
Jegyár: 3900 - 4500 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/black-comedy-124654/727045
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Zene

Angyalmadár címmel karácsonyi koncertnek ad otthont a Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyházán. A rendezvény november 27-én, 18 órakor kezdődik.
Jegyár: 3900 - 4500Ft között
Jegyvásárlás itt: https://vacimuv.jegy.hu/program/adam-es-eva-neoton-karacsony-127482/749494
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Családi programok - Adventre hangolódás

Igazi karácsonyi varázslattal vár mindenkit november 27-től a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény.
Családi délutánjaikon többek között kézműves foglalkozásokkal, fotósarokkal, zenés műsorokkal
készülnek.

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is olvashatjátok!
Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok.
A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha.
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