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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

      Ígéretemhez híven két hetente jelentkezem, annál is inkább, mivel 
programdömping van mind Debrecenben, mind Nyíregyházán, amely 
kínálatból kiszemezgettem számotokra a legjobbakat! Ezen kívül  
tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy az újságban indítunk egy 
helytörténeti rovatot, amelyben nagyon-nagyon sok érdekes tartalmat 
találtok majd a laktanyáról, Debrecenről vagy Nyíregyházáról. Könnyed, 
nagyon érdekes, de hasznos információk lesznek ezek, őszintén remélem, 
hogy elnyeri tetszéseteket! Lássuk akkor a legújabb kínálatot! 

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ☺) 

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter és a titkok kamrája 

Egy szórakoztató ifjúsági könyv a nyári szünetre, amit felnőtt fejjel is érdemes 
elolvasni. A nyári szünetben a pancsolás, fagyizás és önfeledt játék mellett érdekes 
könyvekkel is leköthetjük a gyermekek figyelmét pár órára. A nyár bármely napszakában 
jól jön egy ilyen bármikor bevethető kötet. 

Harry Potter varázslónak született. Második tanéve a Roxfort Boszorkány és 
Varázslóképző Szakiskolában éppen olyan eseménydúsnak bizonyul, mint amilyen az 
első volt. Lekési a külön vonatot, így barátai repülő autóján érkezik tanulmányai 
színhelyére. S a java csak ezután következik… 

Simon Scarrow: A sas próféciája 

A szerző régóta rajong az írásért. Római legionarius hősei, Macro és Cato 2000 -

ben rohamozták meg a könyvesboltokat. Simon Scarrow utolsó tizenöt regénye a Sunday 
Times bestsellere volt. Műveit több mint húsz nyelvre fordították, és több millió 
példányban keltek el. 

Kr. u. 45. Macro és Cato centuriók, a hatalmas római hadsereg tisztjei. A  császár 

tudva, hogy bennük megvan a kellő bátorság és találékonyság olyan ajánlatot tesz a két 
centuriónak – ráadásul mindehhez az alattomos Vitellius segítségét is felhasználva-, amit 
nem utasíthatnak vissza. Scarrow történelmi regénye a római időkből nagyon lendületes,  
szórakoztató és fordulatos.  A császári flotta mindennapjaiba vezeti az olvasót . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Antal Tamásné szkv. könyvtáros (Hajdúhadház, Vay Ádám Kiképző-bázis) 

 

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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Helytörténeti rovat 
 

Első jelentkezésünk apropóján munkahelyünkről a Kossuth laktanyáról szeretnék néhány nagyon érdekes 
információt megosztani veletek! 

 
Tudtátok –e, hogy a laktanya területén (sőt a mostaninál jóval nagyobb kiterjedésben) az 1800-as évek 

végétől Méntelep működött! Debrecenben jelentős esemény volt 1874-ben a Városi Méntelep átadása. Ezt a 
magyar lótenyésztés magasabb céljaira létesítették akkoron. Az épületegyüttes az Osztrák–Magyar Monarchia 
korhű, „laktanya-stílusában” épült, 172 mén részére, két, hatalmas istállóval. A főépület még ma is áll, igaz, a 
sok-sok átépítést követően alig felismerhető a hajdani mivolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt az épületet ma a Böszörményi-Füredi utca sarkán találjátok. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez pedig egy térképvázlat a laktanyánk helyén működő Méntelepről 

 

Az egykori épületek közül ma is áll a főépület, egy raktárépület, és a jelenlegi parancsnoki épületünk is.  
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Tudjátok-e, mit ábrázol a kép? 

Mert bizony ez a lóitató itt található még mai is a laktanyában! 

(Fotó Barna Hajnalka őrv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937-ben járunk, amikor is a méntelep területéből 5 kh területet, 1 Pengő jogelismerési díj megfizetése 
ellenében, 99 évre, az új tüzérlaktanya céljára ad át a város (172/1937. bkgy. sz. hat.), és vállalja, a bekötőút és 
szennyvízcsatorna bekötését. 

1942-ben pedig a méntelep területéből újabb 40 méteres sávot az új, gépkocsizó laktanyához csatolnak 
át. A magyar királyi VI. hadtest VI. gépkocsizó vonatosztály katonái vették birtokba a megépült új laktanyát. Erre 
ez a két, rövidke bejegyzés a bizonyíték! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Debreczeni újság-Hajdúföld 1941. Június 21-i, szombati szám)                                                            Ez pedig 1992-ben jelent meg. 

 

A következő számban 1945-től folytatjuk a laktanya történetének áttekintését! ☺ 

A rovatot szerkesztette Turcsán Judit ha. Martinkovits Katalin könyvtáros gyűjtése nyomán. 
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Kulturális programok 

2020. július 05. és július 18. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

Családi programok 

                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Zsuzsi Erdei vasút 

családi programjai 

 

Július 3. szombat: A lég 

urai (a Madársuli 

közreműködésével) 

Július 4. vasárnap: 

Vándorsólyom a 

tenyeredben! (a Madársuli 

közreműködésével) 

Július 10. szombat: Az 

Erdőspuszta kincsei – 

hely- és kultúrtörténeti 
séta Erdei Nóra 

idegenvezetővel 

Július 17. szombat: 139 

éves lett a Zsuzsi Erdei 

Vasút! – születésnapi 

program a Zsuzsi 

gőzmozdony 

begyújtásával. További 

információ itt érhető el: 

https://www.facebook.com

/ZsuzsiVasut 

 

Nagyerdei Kultúrpark 

 

Július havi program 

2. Esti séta az Állatkertben 
9. Esti séta az Állatkertben 
10-11. Karszalagos   
Hétvége 
10. Kisvasutas Nap 
14. Karszalagos Este a 
Vidámparkban 
16. Esti séta az 
Állatkertben 

Jegyek az esti sétákra 
3800Ft/fő, a karszalagos 
estékre 3300Ft/fő áron 
kaphatóak. 

Az esti sétákra szóló 
jegyek a Kodály 
Filharmónia koncertjét, a 
karszalagos esték 
esetében a jegyek 
korlátlan játékgép 
használatot tartalmaznak! 

 

Game of Rooms 

Szabadulószoba  

 

A Detective Walden 

elnevezésű szobánkban 

az 1960-as évekbe 

csöppenve, Louisiana 

államban kell nyomozni 

rejtélyes gyilkosságok 

ügyében. 

Kipróbálhatjátok 

magatokat, hogy hogyan 
tudtok együtt dolgozni 2-

6 fős csapatként és 60 

perc alatt megoldani a 

kiszabadulásotok 

módját.  

A játék 16 éves kortól 

ajánlott. 

Cím:Debrecen, 

Szoboszlói út 14 

Tel.:+36301458783 

https://www.facebook.com/ZsuzsiVasut
https://www.facebook.com/ZsuzsiVasut
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Családi kirándulások 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Júliusi programjai 

 

 

 

 

2021. július 4. (vasárnap) 8.00: Ürge túra Martinkán 

2021. július 9. (péntek) 17.00: Nyári túra a Bihari-sík tanösvényen 

2021. július 10. (szombat) 9.00: Górési Madármentő hely lakóinak bemutatása 

2021. július 10. (szombat) 8.00: Hortobágy-halastavi Kisvasút Napja 

2021. július 16. (péntek) 17.30; 18.45; 20.00: Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban  

2021. július 17. (szombat) 17.30; 18.45; 20.00: Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban 

Újra elérhető a Hortobágy-halastavi Kisvasút 

A menetrend szerinti járatok hétvégi napokon indulnak az alábbi időpontokban: 
10:00; 12:00; 14:00. 

A visszaindulások időpontjai: 
11:00; 13:00; 15:00.  

A szerelvény építési munkálatok miatt a Peter Scott megállóig közlekedik. A megállóhely közelében lévő 
magaslesről - a vonat visszaindulásáig - távcsöves madármegfigyelésen vehetnek részt a kilátogatók. 
A kisvonaton a maszk használata kötelező, védettségi igazolvány nem szükséges. 

Pusztajárat 

 

 

 

 

Új szolgáltatással bővült a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kínálata. Elektromos kisbuszokkal 
közelíthetőek meg Hortobágy látnivalói. 
 
A Pusztajárat 3 útvonalon közlekedik: 

• Hortobágyi Vadaspark 
• Mátai Ménes 
• Pusztai Állatpark 

Indulás: a Hortobágyi Csárda parkolójából. 
 
 

http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/942/urge-tura-martinkan
http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/1174/nyari-tura-a-bihari-sik-tanosvenyen
http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/1009/goresi-madarmento-hely-lakoinak-bemutatasa-seta-a-fekete-ret-es-a-goresi-tanosvenyen
http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/1023/hortobagy-halastavi-kisvasut-napja
http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/1098/naplemente-szafari-a-hortobagyi-vadasparkban
http://www.hnp.hu/hu/esemenyek/1099/naplemente-szafari-a-hortobagyi-vadasparkban
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Menetrend (június, július) 
1.) Hortobágyi Vadaspark (kedd-vasárnap) 

• oda: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
• vissza: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 

2.) Mátai Ménes (hétvégén és ünnepnapon) 

• oda: 9.20, 11.20, 13.20, 15.20 
• vissza: 9.40, 11.40, 13.40, 15.40, 17.40 

3.) Pusztai Állatpark (hétvégén) 
• oda: 10.20, 12.20, 14.20, 16.20 
• vissza: 10.40, 12.40, 14.40, 16.40 

Jegyár: 
• A vadasparki belépő tartalmazza a buszos transzfert is. 
• A mátai és állatparki járat esetében 400 Ft/fő. 
• 3 év alatt ingyenes. 

Jegyvásárlás a Tourinform Irodában. 

 

Kiállítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elveszett paradicsom - A mezolit vadászok letűnt világa. A kiállításon a jelenleg ismert hazai 

leletanyagokból láthatnak az érdeklődők egy válogatást. Bepillanthatnak a Jásztelek határában napvilágra került 

mezolit építmény maradványaiból rekonstruált életnagyságú kunyhóba, és ízelítőt kapnak az egykori halász -, 

vadász- és gyűjtögető életmód emlékeiből is. 

Jegyárak: 

• Teljes áru belépőjegy: 1800 Ft 

• Kedvezményes belépőjegy (6-26 év között, 62-70 év között: 900 Ft 

• Családi belépő (2 felnőtt és max. 3 iskolás korú gyermek): 3500 Ft 

6 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek a belépés ingyenes. 
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Debreceni Nyári Egyetemi Színházi Esték  

 

 

 

 

Helyszín: DESz24 udvar (Batthyány utca 24.) 
 

Július 5-9.: DESz: Tehetséggondozó dráma-tábor 14-18 éveseknek.  

Helyszín: Debreceni Egyetemi Amfiteátrum, St111 (Debreceni Egyetem Főépülete)  

Július 5. (hétfő) 19 óra: Archi-téka - A város határai. Építészeti-urbanisztikai beszélgetések Kovács Péter, 

Kállay Ferenc (Archi-Bar építész stúdió) - Téma: Debreceniség az építészetben - pályakezdés Debrecenben. 

Moderál: Berta Erzsébet. (DESz24 udvara. Esőhelyszín: DESz24)  

Július 6. (kedd) 19 óra: Archi-téka - A város határai Építészeti-urbanisztikai beszélgetések. Szentirmai Tamás, 

Cseh András: Építészeti oktatás - Moderál: Barabás Lajos, Archi-Bar építész stúdió. (DESz24 udvar). 

Esőhelyszín: DESz24  

Július 8. (csütörtök) 19: DESz: Tartuffe (DESz24 udvar)  

Július 9. (péntek) 19 óra: a LED zenekar koncertje (DESz24 udvar)  

Július 10. (szombat) 19:00: Archi-téka - A város határai. Építészeti-urbanisztikai beszélgetések Erdei Nóra 

(turisztikai szakember), Harangi Attila, Löki Viktor (biológus, debreceni flâneur fotós) - téma: Építészeti séták: 

az építészet idegenvezetői és fotós szemmel - Moderál: Berta Erzsébet. (DESz24 udvar. Esőhelyszín: DESz24)  

Július 12. (hétfő) 19 óra: Szénási Miklós: A Pacsirta utcai társasház című drámájának felolvasószínházi 

elődása. Közreműködik: Szurdoki Péter, a darab utáni beszélgetést Somogyi Tibor vezeti. (DESz24 udvar. 

Esőhelyszín: DESz24)  

Július 13. (kedd) 19 óra: DESz-Alkalmi Társulat: Az ezredik éjszaka (DESz24)  

Július 15. (csütörtök) 19 óra: DESzgráfia: A gomb. (DESz24 udvar. Esőhelyszín: DESz24)  

Július16. (péntek) 18 óra: Jóga – Tasi András (Himalájai jógatradíció oktatója): Ízületi és mirigy gyakorlatok. 

(DESz24 udvar)  

 

 

 
 

 

 
Ingyenesen igénybe vehető programlehetőségek! 
 
Időpont: 2021. július 1-30.; 19.00 órától 
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VOKE 
 
 

 

 

 

 

 
Fordulatos, pergő komédia egy bőröndcserével indul, amikor is az Elvis 

rajongó Tom és felesége Alice Miamiba készül, a várva várt Elvis estre. 

Időpont: 2021. július 09. (péntek) 19:00 

Jegyár: 3 690 Ft-tól 5 900 Ft-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GRUND  

 

Vígszínházi fiúzenekar koncert a Nagyerdei Víztoronyban! 

Időpont: 2021. július 10. (szombat) 19:00 

Jegyár: 2900 Ft 

 

 

 

 

Vacsorával egybekötött pezsgőkóstoló 

a Nagyerdei Víztoronyban! 

A cava tradicionális spanyol pezsgő 
bemutatása a Debreceni Egyetem Mádi Bor 
Akadémiája szervezésében. 

Időpont:  

2021. július 15. (csütörtök) 19:00-21:00 

A program ára: 18 000 Ft 
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Nagyerdei Szabadtéri Játékok 

 

 

 

 

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő  

 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Kálmán Imre Csárdáskirálynő című műve minden idők legnépszerűbb és 
legtöbbet játszott operettje. 

Időpont: 2021. július 07. szerda 20:30 (Kapunyitás:19:45) 

Jegyár: 4200-5700 Ft között  

   Florian Zeller: Házassági leckék középhaladóknak 2 .    

 
A Centrál Színház teltházakat vonzó, forró párkapcsolati komédiája 
folytatódik Debrecenben.       
Időpont: 2021. július 12. hétfő 20:30 (Kapunyitás:19:45)  
Jegyár: 6900-8400 Ft között  

Az előadás 15 éven aluliak számára nem ajánlott. 

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 14. szerda 20:30 (Kapunyitás:19:45) 
Jegyár: 3900-5400 Ft között  

 

                                          Ray Cooney: Páratlan páros 2. 

A Madách Színház felülmúlhatatlan bravúrvígjátéka, a Páratlan páros 2., 

Cseke Péter, Kökényessy Ági, Tóth Enikő és Szerednyey Béla 

főszereplésével. 
Időpont: 2021. július 18. vasárnap 20:30 (Kapunyitás:19:45) 
Jegyár: 5400-6900 Ft között  

Az előadás 15 éven aluliak számára nem ajánlott. 

Közérdekű Információ! 

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

kedvezményben részesülnek alkalmanként! 
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

Zenei ajánló 
 

Ingyenesen igénybe vehető programlehetőségek 

„Téren Nyáron” címmel rendeznek koncerteket péntekenként a Városalapítók szobra mellett 

Nyíregyházán. A helyi zenekarokat bemutató estek minden alkalommal 19 órakor kezdődnek, az Akkord Zenei 

Egyesület szervezésében. A programot az alábbi plakáton láthatjátok: 
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Kiállítás 

 

 

 

 

Honfoglalás kori kiállítások 

A nyíregyházi Jósa András Múzeumban két, egymást kiegészítő honfoglalás kori leletanyagot bemutató 
kiállítás nyílt. Az Elit alakulat 2.0 című miskolci vándorkiállítás Csíkszereda után Magyarországon, Nyíregyházán 
látható újra. A látványos és interaktív elemek segítségével bepillantást nyerhetünk egyrészt a régészet világába, 
másrészt megismerkedhetünk a Karoson feltárt leggazdagabb honfoglalás kori temetők leletanyagával. 

Emellett a Jósa András Múzeum egy önálló kiállítás keretében mutatja be saját gyűjteményének legjavát 
Szabolcs vezér földjén címmel. A több mint 150 éves múzeum legszebb régészeti tárgyai közé tartoznak a 
honfoglalás kori leletek. Ezen belül is legismertebbek a pompás hajfonatkorongok és tarsolylemezek, amelyek 
most bemutatásra kerülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiállítások november 14-ig tekinthetőek meg. 

 

Pál Gyula festőművész kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban 
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Sóstói Skanzen 
 
 

 
 
 
 
 
Nagyon jó előadások láthatóak az idei nyáron a Sóstói skanzen felújított színpadán! Mivel nagyon bő a repertoár, 
ezért a plakátot szerkesztettem be nektek. Garantált a jó szórakozás és hangulat! Jegyeket online, vagy a 
következő elérhetőségeken vehettek:  

Sky Travel Utazási Iroda 
Nyíregyháza, Szabadság tér 4. sz., Tel.: +36-42/500-794 

Turisztikai Információs Központ – TDM Iroda 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: +36-42/310-735 

Továbbá, jegyek kaphatók az Előadás napján, 15:00 órától a helyszínen  Tel.: 06-42/506-453. 

Jegyár: 3900 Ft (egységesen minden előadásra.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://skytravel.hu/kapcsolat/
https://nyiregyhaza.info.hu/rolunk/


Kulturális Hírlevél 2021                7. szám    13  

  

Családi kirándulás, sport 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 

 

 


