Kulturális ajánló a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár
Kulturális részlegétől
„Mily balzsamos illat száll most a légbe, színeket fest fel a napnak a fénye.
Rezdül a lélek, most felébred végleg, ébred a világ, az álomnak vége.”

Kedves Olvasók!
Kőhegyi Antal- Tavaszi kép c. versével köszöntelek benneteket nagy
örömmel, hiszen nem csak itt a tavasz, hanem úgy tűnik, hogy vége a
bezártságunknak, lassan normalizálódik az életünk! Őszintén remélem,
hogy eredeti elképzelésünknek megfelelően, ezentúl nagyon sok színes
programajánlóval tudok majd jelentkezni, ezzel segítve, hogy a hosszú
„lakásfogságból” kimozdulva kellemesen és tartalmasan tudjátok eltölteni
szabadidőtöket! Lássuk tehát a kínálatot! 

Könyvajánló
(A könyv a lélek orvossága! )
Porkoláb Imre: Szolgálj, hogy vezethess!
Ezt a történetet a valóság szülte. A helyszínek és az események valósak, a neveket
azonban az író a személyiségi jogok védelme érdekében megváltoztatta. Porkoláb Imre
huszonhárom évvel ezelőtt, az egykori Varsói Szerződés országainak katonái közül az
elsők egyikeként került be a világ legjobbnak tartott tisztképző intézményébe. A
rendhagyó vezetéselméleti könyv a több mint 250 éves hagyományokkal rendelkező
Sandhursti Királyi Katonai Akadémia egyéves kiképzésének történetein alapul.

Közérdekű Információ!
A dandár könyvtárai további
intézkedésig még mindig

Szabó Péter: Keleti Front, Nyugati Fogság

Zárva tartanak.

A könyv a front hétköznapjait, a megszálló tevékenység részleteit és a munkaszolgálatot
mutatja be. A kötet különlegessége, hogy nemcsak korabeli hadiokmányokat használ
forrásként, hanem személyes dokumentumokat is: a doni poklot megjárt honvédek és
munkaszolgálatosok harctéri naplóit, visszaemlékezéseit, leveleit. Kiderül, milyenek
voltak a frontkatonák hétköznapjai, hogyan tartották a kapcsolatot az otthoniakkal, miként
vélekedtek a megszállt területekről, és hogyan fogadták a nyugati hadifogságból
hazaérkezőket Magyarországon.

Nyitva tartásunk
(egyszer csak)

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

Szerkesztette: Antal Tamás Imréné tiz. könyvtáros (Vay Ádám Kiképző-bázis)

Kulturális Hírlevél 2021

5. szám

1

„Tisztelgés a múltnak” - rövid megemlékezés a Honvédelem Napjáról
Azt bizonyára mindannyian tudjátok, hogy 1992-től az Antall-kormány határozata alapján május 21-én
ünnepeljük a magyar honvédelem napját. A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként,
háromhetes ostrom után 1849-ben e napon foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr tábornok által vezetett
honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csapatától. Én most nem hagyományos visszatekintést hoztam
számotokra erről a napról, hanem néhány érdekességet és régi fotót!
Tudtátok-e, hogy 1990-ig a Magyar Népköztársaság emlékezetes ünnepe minden évben a Pákozdi csata
évfordulóján megtartott Fegyveres erők napja volt? Az ország ezen a napon ünnepelte fegyveres testületeinket:
a Néphadsereget, a Rendőrséget és a Munkásőrséget.

Az első „honvédelem napját” 1991. szeptember 29-én tartották, mely alkalomból a Bocskai István
Gépesített Lövészdandár mintegy ötszáz újoncának katonai eskütételén az akkori honvédelmi miniszter Für Lajos
is jelen volt. Az eseményen a történelmi zászlók ünnepélyes bevonulását követően Nagy Imre ezredes,
dandárparancsnok köszöntötte az ifjú honvédeket, majd az eskütétel után Gyuricza Béla altábornagy, a
szárazföldi hadsereg parancsnoka mondott ünnepi beszédet.

1992-ben ünnepeltük először májusban ezt a jeles eseményt, amikor is a csapatok és a katonai
tanintézetek egy része május 21-én „nyitott laktanya” rendezvények keretében mutatták be az érdeklődőknek a
katonai szervezet életét, technikai eszközeit. Debrecenben ezen a napon koszorút helyeztek el a
Honvédtemetőben Nagysándor József és Szarka kapitány síremlékénél, délután pedig a Kossuth laktanyához
tartozó spotpályán haditechnikai bemutatóra, kispuskalövészetre, valamint játékos sportversenyekre került sor.
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Az ünnep jellege, az ünneplés módja azonban folyamatosan változik!
2004-ből erre a cikkre bukkantunk, amely a Hajdú-Bihari Napló aktuális számában jelent meg! Akik régóta
szolgálnak az alakulatnál, biztosan emlékeznek erre a két napra, mert bátran jelenthetem ki, hogy az említett
rendezvények miatt alaposan felbolydult az életünk itt a laktanyában! 

2005-ben pedig így tudósított rólunk szintén a Hajdú-Bihari Napló:

Ennek a kis összefoglalónak a hatására biztosan sok kollégám fejében villantak föl emlékképek a régi
hagyományokról! Ha van ilyen emlékezetes pillanat ezzel a nappal kapcsolatban, kérlek, osszátok meg a
fiatalabb kollégákkal, mert akár hogyan is szemléljük ezt a dolgot, ez bizony mára már történelem!
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Kulturális programok Debrecen

Kiállítás

Újra megnyitotta kapuit a Déri Múzeum! Változatlan jegyárakkal és változatlan nyitva tartással (hétfő
kivételével minden nap 10 órától - 18 óráig) várja vendégeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Munkácsy
Trilógia és a HATÁr-sorSOK című időszaki kiállításban a tárlatvezetésen részt vevők létszámát 15 főben
határozták meg. A tárlatvezetések 2021. május 4-től indultak. Belépéskor arra kérik a látogatókat, hogy mutassák
fel védettségi igazolványukat, valamint egy, a személyazonosságot igazoló okmányt, minthogy a 194/2021.
(IV.26.) Kormányrendelet előírja.
A múzeum tárlatai közül a HATÁr-sorSOK című időszaki kiállítást szeretném a figyelmetekbe ajánlani!
Boldog békeidők, napló, határváltozások, menekültsorsok, irredenta tárgyak, a román megszállás
emlékei, Debrecen a két világháború között… A kiállított tárgyak és dokumentumok között korabeli fénykép- és
filmfelvételek is láthatók. A Trianonhoz kapcsolódó tárlat a múzeum újranyitásától év végéig várja a látogatókat.
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Helytörténet

Debreceni Kollégium épülete 1848-ban

Engedjétek meg, hogy a figyelmetekbe ajánljak egy helytörténeti előadást, melyre Papp József
helytörténet-kutató személyesen invitál benneteket!

Kedves Barátaim! Tisztelt Ismerőseim!
A mellékelt meghívó szerint a
Debreceni Egyetem Professzori Klub felkérésére
2021. május 20-án 17 órai kezdettel,
online előadást tartok,
„Séta a reformkori Debrecenben” címmel.
A helyszínen nézők nélküli esemény közvetítése a Kenézy-villából a YouTube csatornán, a

https://www.youtube.com/watch?v=EfjlqBX6_sI link segítségével érhető el.
Minden érdeklődőt szeretettel várok a képernyők elé.
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Film

Kedves érdeklődők!
Az Apolló mozi újra megnyitotta kapuit! A filmszínház látogatásának szabályai 2021. május 13-tól
átmenetileg az érvényben lévő és vonatkozó kormányrendelet szerint a következőképpen alakulnak: A mozi
területét és a filmvetítéseket azok a nagykorú nézők látogathatják, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.
18 év alatti nézők, akik még nem kaptak oltást, csak védettséggel rendelkező szülő felügyeletével érkezhetnek
a moziba, önállóan nem!
Íme, a mozi május havi műsora:

Színház

Kedves Színházrajongók!
Gemza Péter igazgató a Nagyerdei Színpad szezonnyitó sajtótájékoztatóján arról tájékoztatta a tisztelt
„nagyérdeműt”, hogy az idén színháztársulatunk 9 előadással, mint például az Óz, a csodák csodája, a
Csárdáskirálynő, vagy a Pál utcai fiúk képviselteti magát a nyári játékokon. Amint lesz e témában pontosabb
információm, azonnal tudatni fogom veletek!
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Zenei ajánló
(Zene az kell, mert körülölel. )

RETRO TORONY a '90-es évek legnagyobb slágereivel a Nagyerdei Víztoronyban!
Időpont: 2021. május 22 (szombat) 19:00
Jegyár: 2900 Ft
Sztárvendég: NÁKSI ATTILA
Házigazda: dj. PéGé
Kapunyitás: 19:00

Családi Kirándulás
Végezetül egy remek programot szeretnék ajánlani azoknak a családoknak, akik a hosszú hétvégét a
természet közelségében szeretnék tölteni a gyerekekkel!
Romantikus csillagles, baráti kerekezés, kalandos vízitúra, orchideakeresés, madárhangverseny –
változatos kínálattal várja az érdeklődőket az ország tíz nemzeti parkja.
Ezek közül én most a Kiskunsági Nemzeti Park közelében ajánlanék több programot, például a Csaj-tó
környéki madárfiókák meglesése, mert javában tart a fiókanevelés a tórendszeren. A nádasokban hazánk szinte
összes gémféléje költ, a sekélyebb részek tökéletes élőhelyet nyújtanak a gázló- és partimadaraknak, a mélyebb
vizekben lúd- és récefajok táplálkoznak.
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Aktuális programok a nemzeti parkban május 22-én (szombat)





Orchidea túra a Kolon-tónál
Mocsárjáró túra a kiskunhalasi Fejetéki tanösvényen
Fiókák a Csaj-tavon
Fülemülék éjszakája a Kolon-tónál

Jó tanács! Indulás előtt érdemes előzetesen felkeresni a nemzeti park igazgatóságának online felületét, ahol a
programok mellett az aktuális járványügyi előírásokról is lehet tájékozódni, melyet ezen a linken tehettek meg:
https://www.knp.hu/hu/

Kulturális programok Nyíregyháza

Skanzen
Pünkösd a Sóstói Múzeumfaluban!
2021. május 22-től 24-ig felelevenítik a hagyományokat, színes programokkal várják a látogatókat.
Íme, a program:
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Színház

Rózsakert Szabadtéri színpad: Bogáncsvirág
Időpont: 2021. május 20-án, 21-én és 22-én
Kezdés:19:30
Jegyár: 2200 Ft

A Rózsakert Szabadtéri Színpad idei programsorozatát a Bogáncsvirág című kamaraelőadással nyitja a
színház, a Junior Prima-díjas Göttinger Pál rendezésében, a Szabadtéri színpadán kialakított, színészek és
nézők számára is egyaránt fedett, 150 férőhelyes kamaraszínpadi térben.

Bencs Szalon: Gajdos László a Nyíregyházi Állatpark igazgatója
online mini talk-show
Adásidőpont: 2021. május 22. (szombat) 20:00

Bővebb információ szombati adásról itt érhető el: https://www.moriczszinhaz.hu/.../bencs-szalon-10.../76355

Minden kedves Olvasónak kellemes ünnepeket, az ajánlott programokhoz jó szórakozást kívánok!
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