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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

 Végre visszavonhatatlanul megérkezett a nyár, gyermekeink számára 
megkezdődik a várva várt vakáció!   Azt gondolom, nem csak ők, hanem 
mi felnőttek is vártuk már nagyon, hogy ismét lehetőségünk legyen 
barátainkkal, szeretteinkkel kikapcsolódni, szabadidős programok között 
válogatni. Felpezsdült a kulturális élet, nagyon bő kínálatot hoztam nektek! 
Remélem, mindenki talál magának valami érdekeset, hasznosat! Ezentúl 
ismét két hetente jelentkezem majd és segítek eligazodni az ajánlatok 
sűrűjében, ötleteket adva a tartalmas feltöltődéshez! Lássuk tehát az 
aktuális kínálatot! 

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

John le Carré: A kém, aki bejött a hidegről 

John le Carré a modern kémregény klasszikusa, 2020 decemberében hunyt el 89 

évesen. Alig múlt 18, amikor egy svájci egyetem hallgatójaként beszervezte a brit 

hírszerzés, amelynek - kisebb megszakítással - mintegy 16 éven át dolgozott. A 60-as 

évek elején egyszerre volt követségi titkár, majd konzul, illetve titkos ügynök és író. Nevét 

az irodalomban ezzel a regénnyel alapozta meg. A regény szöges ellentéte mindannak, 

amit a megszületéséig a műfajon belül írtak, így a főhős, Alec Leamas is a James Bond-

féle szuperkémek realisztikus ellenpontja. Fegyver helyett az eszét használja, az álca 

részeként pedig poros könyvtárban dolgozik, olcsó albérleti lakásban él, füstös 

kocsmákban tölti a délutánjait, az ellenséget pedig nem luxusszállodák elnöki 

lakosztályából, hanem rideg kihallgatószobák és szürke falak árnyékából cserkészi be... 

 

 

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó 

Rejtő Jenő fanyar humorával kicsit és nagyot is egyaránt szórakoztat, szituációi még a 

szereplők jelleménél is abszurdabbak. „Mit csinál az ember, ha huszonegy éves, a 
komolyság nyomokban sem fordul elő lelkivilágában, és ilyen hihetetlen pénzösszeg 
birtokába jut váratlanul? Ezt kérdezte önmagától Gorcsev. És önmaga nyomban felelt rá: 
Kiszáll Nizzában. Itt először a kikötőbe kódorog, és valami cimbora után néz, mert 
kutyának való a gazdagság, ha nincs valaki, akivel közösen lehet elverni a pénzt. Ki 
legyen azonban a kiválasztott? Körülnézett a kikötőben. A parton egy csomaghordó 
külsejű egyén vonta magára a figyelmét.”  

 

 

 

Készítette: Martinkovits Katalin 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 
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Tisztelt Kollégák! A legtöbben most tértetek vissza köreinkbe egy több hetes gyakorlat után, ahol magas 

színvonalú munkával, jól teljesítve ismét öregbítettétek a Dandár hírnevét! E gyakorlat apropóján szeretnék 

nektek egy kis érdekességet bemutatni, arról milyen elhelyezési körülmények voltak a hatvanas években egy 

tüzér éles gyakorlaton Várpalotán! 

  

„Régi idők gyakorlata”- egy tüzér éles gyakorlat képes összefoglalója 1964-ből. 

  
 A minap a kezünkbe került egy debreceni őrvezető naplója és fényképei, aki 1963. novemberétől – 1965. 

novemberéig teljesített sorkatonai szolgálatot tüzérként a 22. gépkocsizó lövészezrednél Pécsett (Erdeiné Bódán 

Katalin gyűjtése nyomán). Képes összeállításunkból képet kaphattok az akkori körülményekről, melyek ma már 

mosolyt csalnak az ember arcára! Remélem, nektek is tetszeni fog kis összeállításunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„1964. június 03 (szerda) Sátorépítés, lazítás.”                              1964. június 04 (csütörtök)                                            1964. június 05 (péntek) 
 
                                                                            „Ma 17 órától hadtáp szolgálat! Jó flamók, sok summantás!”         „Rendezkedés, gyér kulturális lehetőség a  
                                                                                                                                                                                                                kietlen pusztán” 
 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

     „Borotválkozás emlékezetből, rossz tisztálkodási lehetőség”                                             „Csendespihenő, napozás, szúnyog-bögöly invázió” 
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Kulturális programok  

2020. június 18. és július 04. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

Családi programok 

                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézművesek a Nagyerdőn 

 

 

 

 
Időpont: 2021. június 19.  
(szombat) 10.00-20.00 
Helyszín: Debrecen, 

Békás tó 

 

Varrjunk, horgoljunk, 

kössünk, fessünk… tehát 

kézműveskedjünk együtt 

a Nagyerdőn! 

 

 

 

 

Újkerti Játékpark 

 

 
 
 
Időpont: 2021. június 19. 
szombat 10.00-12.00 
Helyszín: DEMKI Újkerti 
Közösségi Ház 
(Debrecen, Jerikó utca 
17.) 

Játékélményre hív minden 
kisgyermekes 

családot, szombatonként 
10-12 óráig 

a DEMKI – Újkerti 
Közösségi Háza! 

Varázsszőnyeg, gólyaláb, 
ügyességi játék, 

horgászat, öko-labirintus 
és szelektív-pálma játék 
várja az érdeklődőket!  

 

 

Tájházak Napja 
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Családi kirándulások 

Mesél a múlt - gyalogtúra a Meggyes csárdához 

 

 

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb eső, igazi természeti környezetben található Meggyes csárda 
kiállítása a korabeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett tisztaszobát, füstös konyhát, az ivót és a csárdás szobáját 
mutatja be. Jöjjön velünk a sószállítók és pásztorok nyomában, s tekintsen velünk a múltba! A túra alkalmával a 
csárdát övező természeti környezetet is megismerhetjük. 

Helyszín: Meggyes csárda 
Időpont: 2021. június 19. (szombat) 9.00 
Találkozás: 9:00 óra; Górés tanya (Megközelítés: gyalogosan vagy személygépkocsival 33-as főút 54. km kő 
közelében Kócsújfalunál lekanyarodva a földúton 4 km) 
A megközelítés időjárásfüggő. Az autós megközelítést csak saját felelősségre javasoljuk! A gyalogos 
megközelítés 4 km és kb. 50 percet vesz igénybe. 
 
Program időtartama:  9.00 - kb. 12.00 
Táv: kb. 8 km 
Részvételi díj: nemzeti parki belépőkártya (felnőtt: 1 200,- Ft/fő; gyerek/diák/nyugdíjas: 600- Ft/fő; családi jegy 
(2 felnőtt, 2 gyerek) 2 400- Ft/család) + 1000 Ft/fő szakvezetési díj (6 év alatt ingyenes) 
Minimum létszám 4 fő, maximum létszám 10 fő 

Időjárásnak megfelelő öltözet, ivóvíz, szúnyogriasztó használata ajánlott. 

Az éjszaka hangjai - Holdséta 

 

A puszta lámpása a telihold. Teliholdas estéken nincsen szükség lámpásra, világítás nélkül is tájékozódni tudunk, 
tökéletesen látszik az út, a környezet. Egy ilyen este átélésére, a tavakra naplemente táján éjszakázni térő 
madarak, valamint a sötétedéssel aktívabbá váló egyéb állatok megfigyelésére invitáljuk vendégeinket 
Hortobágy-halastavi tanösvényünkre. A Kondás tavat kisvasúttal közelítjük meg, visszafelé pedig a tanösvény 
mentén sétálunk. 

Helyszín: Hortobágy-halastavi tanösvény, Hortobágy-halastó 
Időpont: 2021. június 26. (szombat) 19:30 
Találkozás: 19.30 óra; Hortobágy-halastó, Halászbárka Fogadóközpont (33-as főút 67 km kő közelében letérve 
a főútról Hortobágy-halastó irányába 2 km) 
Program időtartama: 19.30 - kb. 22.30 
Táv: kisvasúttal 5 km, gyalogosan további 6 km 
Részvételi díj: 2600 Ft/felnőtt, 2000 Ft/gyerek, 7000 Ft/család(2 felnőtt, 2 gyerek)  
Minimum létszám: 10 fő, maximum létszám: 25 fő 
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Kiállítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 26-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Az újranyitás utáni első országos jelentőségű 
kulturális eseményre eddig csaknem 250 intézmény regisztrált, így egy év kihagyás után a látogatók az éjszakai 
programok során ismét birtokba vehetik a múzeumokat. 

A 19. alkalommal megrendezett eseménysorozatra különösen készülnek az intézmények, hiszen ez lesz 
az első olyan országos kulturális rendezvény, ahol újra személyes jelenléttel várják a látogatókat. A Szent Iván 
napjához legközelebb eső szombaton, azaz az év legrövidebb éjszakáján kinyitják kapuikat a múzeumok, és 
koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos 
meglepetéssel várják az érdeklődőket. 

A pontos múzeumi kínálatról és az aktuális részvételi feltételekről a www.muzej.hu weboldalon 2021. 
június 10-étől olvashatók részletes információk. A Múzeumok Éjszakája honlapján helyszín, időpont és 
programtípus szerint kereshetők az események, valamint mobilalkalmazás segíti a tájékozódást. Mindezeken túl 
az esemény Facebook- és Instagram oldalát is érdemes követni! Akit érdekel az esemény kérem, nézze meg az 
említett weboldalt, mert rengeteg programból, eseményből válogathat! 
                                        

Fesztivál 

 

 

Kedves Olvasók! 

A Campus fesztivál ugyan csak július végén kerül megrendezésre, 

de a szervezők már közzétették a hivatalos programot, amelyet a 

mellékelt plakáton ti is megnézhettek! Azért tettem közzé, hogy az 

érdeklődőknek legyen idejük beszerezni a kiválasztott programra a 

jegyeket, amelyeket online a következő linken tudtok beszerezni: 

https://campus.jegy.hu/  

Remélem, minden fesztiválrajongó sikerrel jár, és még hozzá tud 

jutni az óhajtott jegyekhez!  

 

 

 

http://www.muzej.hu/?fbclid=IwAR3KqPh1GhzLN577iOYqQDiGQXadALnOOhPU7CUtmK0T0jhFaRwwZAJ7JHo
https://campus.jegy.hu/
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Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

 

 

 

Andrzej Saramonowicz: Tesztoszteron 

Egy fekete komédia a férfisorsról, humorral és kegyetlen öniróniával Mucsi Zoltán Jászai-

díjas, Érdemes Művész szereplésével. 

Időpont: 2021. június 18. péntek 20:30 (Kapu nyitás:19:45) 

Jegyár: 2900-4400 Ft között (kedvezményes elővásárlási árak!) 

Az előadást 16 év feletti nézőknek ajánlják! 

                                                                                              Recirquel Társulat: My Land 

        
      A magyar Cirque du Soleilként is emlegetett, nemzetközi hírű új cirkusz-társulat ismét a  
      Szabadtérin.  
      Időpont: 2021. június 22. kedd 21:00 (Kapu nyitás:20:15) 
     Jegyár: 3900-5400 Ft között (kedvezményes elővásárlási árak!) 

 

Rejtő Jenő – Szente Vajk – Gulyás Levente: A szőke ciklon 

Öt színész huszonöt szerepben, és egy zongorista a Játékszín vígjátékában! 
Szórakoztató színpadi adaptáció Őze Áron, Szerednyei Béla és Csonka András 
főszereplésével. 
Időpont: 2021. június 29. kedd 20:30 (Kapu nyitás:19:45) 
Jegyár: 6400-7900 Ft között (kedvezményes elővásárlási árak!) 

 

                                                   Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk 

      A Kossuth-díjas Dés László és az eMeRTon-díjas Geszti Péter családi musicalje 
      Molnár Ferenc regénye alapján. 
      Időpont: 2021. július 02. péntek 20:30 (Kapu nyitás:19:45) 
     Jegyár: 3900-4900 Ft között (kedvezményes elővásárlási árak!) 

 

 

Közérdekű Információ! 

Azok a nézők, akik rendelkeznek Debrecen kártyával, az előadásokra történő jegyvásárlásnál 500Ft 

kedvezményben részesülnek alkalmanként! 
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Film 

 

 

 

 

Bon Jovi-Drive –in Night Koncertfilm 

A Rock and Roll Hall of Fame-tag Bon Jovi exkluzív, teljes hosszúságú új koncertjét 
mozivásznon láthatják világszerte a rajongók. A kifejezetten a moziközönség számára 
megrendezett élő koncertet május 22-én rögzítették New Jersey-ben és világszerte 
számos moziban mutatják be! 
Időpont: 2021. június 18. péntek 20:00 – 22:30 
Helyszín: Apolló Mozi 

 
Zenei ajánló 

(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

 

 

 

🎶 Csendes Csütörtök - élő háttérzene a Víztoronykertben 🎶 

Programsorozat első állomásának a vendégei a Diabolus in Musica. 
A legendás Superbutt nem kevésbé kemény utódzenekara az Ørdøg - mely ezúttal a 
legszelídebb arcát mutatja. 
Időpont: 2021. június 17. csütörtök (Az esemény ingyenes!) 

 
 

 
                                              

                                                       Alvin és a mókusok - Lemezbemutató koncert! 

                                Időpont: 2021. június 18. péntek         

                                Jegyár: 3500 Ft (elővétel esetén) 

                                                                     4000 Ft (a helyszínen)                                        
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
Zenei ajánló 

Az idén is lesz zene a Sóstón! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona Hall Grand Opening Kökény Attilával 

 

 

 

 

2021. június 18-án este Kökény Attila és a Swing á la Django zenekar mellett DJ Ricky is gondoskodik a felhőtlen 
szórakozásról a Korona Hall-ban. 
 
JEGYRENDELÉS 

📞 +36 70/421-3351 (Bakai Judit)  

📩 info@koronahall.hu 

 
 Jegyár: 17000 Ft (vacsorával), 8500 Ft (Sétálójegy vacsora nélkül) Az ár tartalmaz egy pohár welcome pezsgőt! 
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Soulistic – Malek Andi Gospel Tour, a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán 

 

 

 

 

Különleges zenei élményt ígér Malek Andrea és Jáger Bandi június 25-ei nyíregyházi koncertje, a Váci Mihály 

Kulturális Központban. 

Jegyár: 2700 Ft 

 

Kiállítás 

 

Játék, bűvészet, varázslat, szórakozás! Új időszaki kiállítás a Kállay 

Gyűjteményben Rodolfóról, a kiváló bűvészről. Állandó kiállításaik mellett 

színes programokkal várnak benneteket június 26-án 16 órától. 

Jegyár: 1000 Ft (felnőtt) 

              500 Ft (diák, nyugdíjas) 

 

Skanzen – Sóstói Múzeumfalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturális Hírlevél 2021                6. szám    10  

  

Színház 

 

 

 

 

 
 

 
Rózsakert Szabadtéri színpad: Funny Girl 

Musical 

Időpont: 2021. június 24., 25., 26. (szerda – csütörtök - péntek) 20:30  

Jegyár: 3600 - 3850 Ft között 

 

 

 

                                                          Nagyszínpad: Eleven éjszaka 

                                                          Dráma, Mucsi Zoltán főszereplésével 

                                                          Időpont: 2021. június 26. (szombat) 19:00 

                                                         Jegyár: 3000 - 5050 Ft között 

 

  

Szinbád Szabadtéri színpad: Edith és Marlene 
Zenés színmű két részben Edith Piaf és Marlene Dietrich kalandos életéről és 
halhatatlan barátságáról. 
Időpont: 2021. július 02., 03. (péntek és szombat) 20:30 

Jegyár: 3900 Ft (vacsorával egybekötött jegy asztalfoglalással 8900 Ft) 

 

 

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is elolvashatjátok! 

 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 

 

 


