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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

Kedves Olvasók!  

Kulturális ajánlónk megjelenését két közelgő esemény is 
indokolja, melyek dátumilag április 11-hez köthetőek. Az 
irodalom iránt érdeklődő kollégáink bizonyára tudják, hogy 
1964 óta ezen a napon, neves költőnk József Attila 
születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját, 
valamint debreceni polgárok lévén illő megemlékezni 
Debrecen város napjáról is. A két esemény kapcsán 
kollégáimmal összeállítottunk néhány érdekességet a 
számotokra, fogadjátok szeretettel! 

   
   

Gondolom senkinek nem okoz gondot a képi üzenet 

megfejtése. Sajnos az idei költészet napi megemlékezés 

is online térbe szorul. Ennek ellenére pozitívum, hogy a 

többnyire már-már ellaposodó programok a múlt évben 

új jelentést nyertek. Színészek, színházak, 

irodalomkedvelők által készített igényes tartalmak 

jelentek meg a világhálón, valószínűleg így lesz ez most 

is.  

Ez a jelenség is jól mutatja, hogy kritikus időszakokban a 

költészetre ugyanúgy szükség van, mint minden más 

művészetre. 

A mai rohanó világban költészet napja alkalmából talán 

jut időnk három háromsoros versre, három haikura (japán versforma és műfaj), 

amely a mai magyar lírában is népszerűvé vált. Élvezze mindenki a magvas 

gondolatokat a „pörkölt áldás” elfogyasztása közben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár debreceni 

könyvtára sajnos még     

ZÁRVA tart. 

Egyszer majd: 

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 

 

 

PÖRKÖLT ÁLDÁS 

Forró akarat. 

Könnyű, bársony gőz alatt 

aranyhab szalad.                         

/Nagy Imre/ 

 
 

A végtelenbe  

mégy folyton, s jó, ha eljutsz 

megint a kertbe. 

                    /Bertók László/ 

 

RAJTAM NE MÚLJON...! 

Azt mondják, mindig 

rajtunk is múlik minden. 

Rajtam ne múljon. 

                       /Tandori Dezső/ 

Szerkesztette: Martinkovits Katalin  
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DEBRECEN VÁROS NAPJA 

 

Debrecent a XVII. század második felében a törökök és 1686-ban Caraffa császári generális is 

megsarcolta, aki 1 millió Ft-ot követelt a város polgáraitól és célja elérése érdekében halálra kínozta 

őket, minek következtében a 15 000 fős lakosságból 10 000 fő elszéledt. Ezért a város az akkor 

uralkodó Habsburg Lipót német-római császárhoz, magyar királyhoz fordult azzal a kéréssel, hogy 

ideiglenesen mentesítse a várost mindenféle adó alól, valamint, hogy vegye fel a várost a szabad királyi 

városok közé.  

Kérésük tíz hónapba és 20 000 Ft illeték megfizetésébe került. 1693. április 11-én kiállított királyi 

oklevélben I. Lipót király szabad királyi városi címet adományozott Debrecennek. Ezért minden évben 

április 11-én ünnepeljük a város napját.  

Debrecen így kikerült a földesúri fennhatóság alól, ettől kezdve csak a királynak volt alávetve, neki 

fizettek adót, kőfalat építhettek a város körül, a polgárok szabadon végrendelkezhettek, szabadon 

használhatták címerüket. A szabad királyi városi rang az ország legjelentősebb városai közé emelte. A 

kiváltság feltétele volt azonban  az 1551-ben a kálvinista városvezetés által kitiltott  katolikusok 

visszafogadása a városba.  

A kiváltságot a magyar országgyűléssel el kellett fogadtatni. A nemesek ellenállása miatt a 

szentesítésre csak 1715. április 25-én került sor.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          I. Lipót német-római császár                 1693. április 11-én kelt kiváltságlevél Debrecen címerével.  
 
                               magyar király (1657-1705)                            Az eredeti példányt a megyei levéltárban őrzik. 

 
 
 

 
 

 Forrás: https://www.wikiwand.com/sv/Leopold_I_(tysk-romersk_kejsare) 
     https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/hirek/neveztessek_es_cimeztessek_ezentul_a_mi_szabad_kiralyi_dobroczen_varosunknak 
 

https://www.wikiwand.com/sv/Leopold_I_(tysk-romersk_kejsare)
https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/hirek/neveztessek_es_cimeztessek_ezentul_a_mi_szabad_kiralyi_dobroczen_varosunknak
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A felújított Kossuth téren 2001. július 7-e óta látható Cs. Uhrin Tibor képzőművész 3,2 méter átmérőjű 
üveg-mozaik kompozíciója, mely 180 000 db, egyenként 1X1 cm oldalú és 8 mm vastag Velencében 
gyártott mozaikból készült. 
 

 

 
Forrás: https://www.debrecenianzix.hu/2020/06/azt-tudod-hogy-debrecen-cimereben-miert.html 

 
 

NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG (MELYET VÉLHETŐEN NEM TUDTÁL) DEBRECENRŐL 

 

1) Melyik Magyarország legnagyobb református temploma? 

A Református Nagytemplom Debrecen jelképe, az ország legnagyobb 

református temploma. 1805-1827 között épült Péchy Mihály, majd Thaller 

József építész tervei alapján klasszicista stílusban. A templom tornyai 61 m 

magasak, a főhajó 55 m hosszú és 15 m széles. A padsorokban 3000 

ülőhely van.  

2013-ban kapta meg a Református Kollégiummal együtt a Nemzeti 

Emlékhely címet.  
Forrás: http://www.kitervezte.hu/epuletek/vallas/reformatus-nagytemplom-debrecen 

2) Melyik magyar városban indult elsőként gőzvontatású vasút?  

1884-ben Debrecenben, az országban elsőként indult gőzvontatású 

városi közúti vasút. 1911-ben a villamos vette át a szerepét, amely a mai 

napig nagyrészt a régi gőzvasút nyomvonalán halad. 

 

Forrás: http://docplayer.hu/128012888-Top-latnivalok-debreceni-salata.html 

https://www.debrecenianzix.hu/2020/06/azt-tudod-hogy-debrecen-cimereben-miert.html
http://www.kitervezte.hu/epuletek/vallas/reformatus-nagytemplom-debrecen
http://docplayer.hu/128012888-Top-latnivalok-debreceni-salata.html
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3) Miért kilenclyukú a Kilenclyukú híd a Hortobágy folyón?  

Debrecen egykori birtoka a hortobágyi puszta, melynek jelképe a 167,3 m 
hosszú 9 boltívre támaszkodó klasszicista híd. Povolny Ferenc tervei 
alapján épült 1827-1833 között Hegyaljáról szállított dácittufából és 
kovakövekből.  
A híd a legenda szerint úgy jött létre, hogy egy pandúrok elől menekülő 

híres betyár kilenc szeretője összekapaszkodott és vállukon, karjukon 

átsegítették kedvesüket a folyón. 2009-ben a Világörökség részeként 

számon tartott hidat felújították. 

Forrás: http://paprikawellness.com.ua/programok/magyarorszagi-latnivalok/hortobagyi-kilenclyuku-híd 

4) Honnan kapta a Látóképi csárda a nevét?  

A Debrecentől 11 km-re lévő csárda 1731-ben épült népies 

stílusban. A legenda szerint a XIX. században a csárda ivójának 

falában egy ember nagyságú üreg volt kialakítva, ebben rejtőztek el 

a betyárok az őket üldöző pandúrok elől. Az üreget egy pásztort 

ábrázoló festmény takarta. A festmény szeménél lyukat vágtak. Az 

üregben rejtőzködő betyár ezen keresztül kémlelhette a pandúrokat, 

majd a pandúrok távozását követően biztonságosan 

előmerészkedhetett rejtekhelyéről.  

Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2019/10/26/betyarok-betyarromantika-alfoldi-csarda/ 

Reméljük, hogy a vendéglőként mai napig működő csárda kulináris élvezeteit – a járvány elmúltával – 

hamarosan mi is élvezhetjük és a 33-as úton továbbhaladva Hortobágy felé átmehetünk a marhahajtók, 

utazók és pásztorok által használt híres Kilenclyukú hídon.  

                                                                                                   
 

                                                                                  Szerkesztette: Kozma Mónika ha. 
 

                                                                                                                             Csapatmúzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paprikawellness.com.ua/programok/magyarorszagi-latnivalok/hortobagyi-kilenclyuku-híd
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Programajánló   

 Debrecen kameraszemmel: fiatal alkotók dugják össze fejüket a cívisváros napján 

 

 

 

 

 

 

  

Tudtátok, hogy Debrecen több filmnek is helyszínéül szolgált, és az utcák, terek mennyi érdekességet 

tartogatnak a profi- és amatőr filmesek számára is? 

A cívisváros filmszerepeit Mikos Ákos műsorvezető hozza el, a város érdekes tereit, utcáit pedig Löki 
Viktor, a Streets of Debrecen alapítója mutatja be az Apolló mozi nézőinek. 

Időpont: 2021. április 11. (vasárnap) 19:00 

(élő adás az Apolló Mozi facebook oldalán) 

 

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2021 

 

 

 

 

 

Pénteken indul a 41. Budapesti Tavaszi Fesztivál tíz napon át tartó, virtuális programsorozata!  

Színház és kortárs tánc, komoly- és könnyűzene, néptánc és képzőművészet keveredik a tíz nap 
összművészeti felhozatalában. A 41. BTF felidézi a négy évtizedes hagyomány számos emlékezetes 
pillanatát, és bemutatkozási lehetőséget ad jelentős kortárs alkotóknak is – műfaji megkötések nélkül. A 
90. születésnapját ünneplő Novák Ferenc Tata koreográfiája, Snétberger Ferenc és a Keller Kvartett 
Hallgatója, Bodó Viktor rendezése, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska Pilinszky 100 előadása mellett 

rengeteg színes és izgalmas előadás látható az online térben.🌷 

🌷 Részletek itt: www.btf.hu 🌷 

http://www.btf.hu/
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Debrecen – Lovarda 
 

Dr. Hajós & Dr. Majoros - avagy Mi a promlémád?  

 
 

A két ego mindent megold. Párkapcsolati probléma, fogyás, pénz, az örök élet titka, jövő heti 
lottószámok, teleportáció?! Előttük nincs akadály. 

Időpont: 2021. április 19. (hétfő) 19:00 
Helyszín: Lovarda 
Jegyár: 4900 Ft (A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják!) 

 

Házimozi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tudom, hogy sokan rendelkeztek NETFLIX előfizetéssel, mert ma már a streaming szolgáltatók által 

nyújtott szórakozási lehetőség életünk része lett. Hatalmas kínálatból lehet válogatni, én most 3 filmre 

szeretném felhívni a figyelmet. Mind három film nagyon jó, izgalmas történéssel, kiváló színészi játékkal.  

 

Lássuk az ajánlatokat: 
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Moszul ostroma (2019) 

A film 2017-ben játszódik a nagyrészt porig rombolt Moszulban (az egykori 
Ninive), ahol már csak bizonyos területeket ural az Iszlám Állam. Menekültek, 
katonák mindenütt, senki nem bízhat senkiben, bárki lehet áruló. A lakosságban 
és a katonák között is mindig fennáll a veszély, hogy valaki szimpatizál a 
radikálisokkal.” 

Az alkotást egy New Yorker cikk ihlette, amely egy erősen megfogyatkozott iraki 
osztag egy napját mutatta be. 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                

A fiú, aki befogta a szelet (2019) 

 
A William Kamkwamba és Bryan Mealer azonos című könyvén alapuló film előbbi 

igaz történetét meséli el; Kamkwamba volt ugyanis az első ember Malawiban, aki 

szélkereket épített, mindössze egy régi könyvben olvasottak alapján. 

 

 

 

 

 

Úriemberek (2019) 

 

 
Amikor híre megy, hogy az amerikai drogkereskedő, Mickey Pearson (Matthew 

McConaughey) túl akar adni szuperjövedelmező londoni marihuána birodalmán az 

egész alvilág felbolydul. Rengeteg lóvé forog kockán, nem is csoda, hogy a 

gengszterek között kirobban a harc. Bérgyilkosok, kisstílű bűnözők, nagypályások, 

dílerek, mindenféle kétes alakok bukkannak fel a meggazdagodás reményében. A 

helyzet kezd igen csak eldurvulni: egyre több hulla potyog, egyre több fegyver kerül 

terítékre, ám azt mégis nehéz lenne megjósolni, hogy végül kinek a kezében landol 

a csinos drogbiznisz.  
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Zenei Ajánló 

“ Zene az kell, mert körülölel “  

  
 

 

 

 

 

 

 
Zenei ajánlónkban most olyan friss, csak néhány napja, vagy pár hete megjelent dalokat ajánlok, 

amelyeket még nem nagyon hallottatok, mert vadonatújak!  4 külföldi és 4 magyar dal szerepel a 

kínálatban, hamarosan slágerek lesznek, ebben biztos vagyok! 

 

Külföldiek: 

 

Demi Lovato - Dancing With The Devil: https://www.youtube.com/watch?v=EAg69LaLlS0 

The Weeknd - Save Your Tears: https://www.youtube.com/watch?v=XXYlFuWEuKI 

Imagine Dragons - Follow You: https://www.youtube.com/watch?v=k3zimSRKqNw 

Sia and David Guetta - Floating Through Space: https://www.youtube.com/watch?v=7Xfwu8NH1iI 

Magyarok: 

Rácz Gergő x Orsovai Reni - A titkod nem leszek: https://www.youtube.com/watch?v=e_If3mKNais 

Szabó Ádám x Curtis - Ez vagyok én: https://www.youtube.com/watch?v=Z4uV5YpJKQM 

Dánielfy Gergő x Rácz Gergő – Elrontottam: https://www.youtube.com/watch?v=koth0zDaRH0 

KOWALSKY MEG A VEGA – Te vagy a levegőm: https://www.youtube.com/watch?v=CE9HRQJP79A 

 

Az ajánlott programokhoz jó szórakozást kívánok! 

https://www.youtube.com/watch?v=EAg69LaLlS0
https://www.youtube.com/watch?v=k3zimSRKqNw
https://www.youtube.com/watch?v=e_If3mKNais
https://www.youtube.com/watch?v=Z4uV5YpJKQM

