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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

      Gyorsan telik az idő, ismét új ajánlót készítettem számotokra.  
Szerencsések vagyunk, mert városunkban komoly, a kultúrán keresztül 
történő tudatos városimázs - építés folyik, így számtalan lehetőségből, 
nagyon színes programokból választhatunk. Ezen kívül folytatjuk a 
helytörténeti rovatunkat is, további érdekes információt tudhattok meg 
munkahelyünk, a Kossuth laktanya történetéről. Arra biztatlak benneteket, 
ha módotokban áll, használjátok ki a nyár kínálta lehetőségeket, 
szerezzetek élményeket, töltődjetek, mert egy olyan hosszú uborkaszezon 
után, amit valamennyien megéltünk, ez most nagyon ránk fér!  

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

Reader ’S Digest: Kertészkedjünk balkonon, teraszon! 

A kertészkedés alapvetően lehetőséget biztosít arra, hogy közelebb kerüljünk a 
természethez, amely önmagában számos előnnyel jár a mentális egészségünk 
szempontjából.  Kertészkedés előnyei elvitathatatlanok, és elegendőek arra, 
hogy még több embert meggyőzzenek jótékony hatásairól. Nyugodt szívvel 
tudom ajánlani ezt a könyvet mindenki számára, ilyen összeállításban a látvány 
fokozására már nincs szükség, ragyogó színek és formák, lenyűgöző és 
látványos virágkompozíciók, amelyekben egész éven át gyönyörködhet az 
olvasó. Gyakorlati tanácsok, ötletes megoldások a színpompás kiskert 
kialakításához. Néhány jó ötlet csodákat tehet a kertben. 

Frederick Forsyth: A kobra 

Ebben a rendkívüli, lélegzetelállítóan izgalmas thrillerben a szerző a legjobb 

formáját hozza. Nagy részletességgel tárja elénk a globális kokainkereskedelem 

elképesztő valóságát. A könyörtelen egykori CIA-ügynök látszólag lehetetlen 

megbízást kap: megálljt kell parancsolnia a drogbárók ténykedésének, kerül, 

amibe kerül. A feladathoz minden rendelkezésre áll, amit csak akar: emberek, 

technika, pénz. Olyan csapatot kell felállítania, amely képes felvenni a versenyt 

a kábítószer kereskedelem törvényen kívüli lordjaival.  

 

 
 

 

 

 

 

 

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 jelentkezésünkben munkahelyünk, a Kossuth laktanya történetét vettük górcső alá. Történetünket az 
1800-as évektől indítottuk és 1945-ig jutottunk. Most innen szeretném folytatni! 

 
1945. június 7-i határozattal a demokratikus honvédség tulajdonában álló laktanyákat átnevezték, az 

egykori gépesített vonatosztály laktanya azóta viseli a Kossuth laktanya nevet. A címe ezzel szemben többször 

változott, 1952-ig a Holló János utca, 1991-ig a Hámán Kató utca, jelenleg a Füredi utca.  

 
 

Jól látható, egykoron hány laktanya működött Debrecenben. 
1950. november 1-jei dátummal megalakult a 48. lövészezred, és lövészek vették birtokba a Kossuth laktanyát.  

 

 

A fotó 1960-ból származik, melyen látható, hogy a sorkatonaság 

idején, na és valószínűleg a fotó kedvéért is, ilyen katonás rend 

uralkodott egy-egy hálókörletben.  

Vajon hol lehetett ez a hálókörlet? 

 

 

 

Forrás: Hajdú-Bihari Napló, 17. évf., 25. sz., 1960.01.30. 

 

1956. november 4-i események után szovjet katonák foglalták el a laktanyát, csak 1958 tavaszán adták 

vissza az objektumot, az elsődleges becslések szerint mintegy 150 ezer Ft-nyi épületkár keletkezett. A 48. 

lövészezred (1962-től MN 48. gépkocsizó lövészezred) ideiglenesen a Bocskai laktanyában kapott menedéket, 

visszatérhetett korábbi helyére.  

1973-ban miniszteri intézkedésre a honi légvédelem tüzéreinek, lokátorosainak, híradósainak kiképzése 

Börgöndről és Budapestről Debrecenbe került, a Kossuth laktanyába. A Légvédelmi Kiképző Központ később 

felvette Oláh István volt honvédelmi miniszter nevét. Az országban egyedül az OILKK-ban folyt a fegyvernem 

tiszthelyetteseinek és sorállományú katonáinak kiképzése.       
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1990 októberében a dandár első 400 fős előkészítő 
részlege Debrecenbe érkezett a Bocskai laktanyába (ma 
Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziuma). A 400 főből 
négy építőszázad és egy több funkciót ellátó kiszolgáló 
század alakult. Feladatuk a Kossuth laktanya és a 
Hajdúhadházi Kiképző Bázis felújítása volt. 

1991. augusztus elején laktanya-bejárással egybekötött 
sajtótájékoztatón ismerkedhetett meg Debrecen lakossága 
a megérkezett alakulatokkal, a mezőtúri Bocskai István 
Gépesített Lövészdandárral, és az ugyancsak a Kossuth 
laktanyába települt szolnoki 6. Rádiótechnikai Zászlóaljjal. 
Szeptemberre a mezőtúri dandár teljes állománya 
Debrecenbe került.  

 

 

Forrás: Hajdú-Bihari Napló 48. évf. 186. sz. 1991.11.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991. november 1-jén az alakulat 40 éves 
jubileumán csapatzászlót vehetett át az 
alakulótéren.  

 

 

 

A következő számban a hajdúhadházi Kiképző – bázissal ismerkedünk meg kicsit közelebbről !  

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

2020. július 19. és augusztus 01. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

(A Zsolnay zenélő szökőkút 1958-ból) 

Családi programok 

                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Zsuzsi Erdei vasút 

családi programjai 

 

Július 24. szombat:  

Erdei kincskeresés Varga 

Edit környezeti nevelő 

szakvezetésével 

Július 24. szombat este:  

A júliusi égbolt rejtelmei – 

csillagséta Zajácz György 

csillagász szakvezetésével 

 

Július 31. szombat:  

Az erdő titokzatos 

madárvilága – a Madársuli 

bemutatója 

https://www.facebook.com

/ZsuzsiVasut 

 

Nagyerdei Kultúrpark 

 

Július 23. péntek: 

Esti séta az Állatkertben 

Július 30. péntek: 

Esti séta az Állatkertben 

A programok 20:00 tól -
23:00-ig tartanak. 

A gondozók a 
legkülönlegesebb állatokról 
és történeteikről mesélnek, 
és lehetőség nyílik 
testközelből megismerkedni 
megannyi állattal, akár a 
legifjabb jövevényekkel is. 

 

Jegyár:  

elővételben – 3800 Ft/fő 

helyszínen – 4000 Ft/ fő 

 

 

 
Mesevillamos 

 

 

Debrecenben indították 
útjára Magyarország 
első mesevillamosát, 
amin a gyerkőcök 
aranyos "láthatatlan" 
manók segítségével 
ismerhetik meg a város 
nevezetességeit. Az 1-
es vonalán közlekedő 
villamoson különböző 
meséket hallgathatnak a 
kicsik azokról az 
épületekről, 
látványosságokról, amik 
épp látszódnak. A 
különleges 
tömegközlekedési 
eszköz minden vasárnap 
15, 16, 17 és 18 órakor 
indul a Nagyállomásról, 
és az Egyetem 
megállóhelyen áll meg. 

 

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

Tisza-tavi kerékpárút 

 

 

 

 

 

2020 nyarára készült el a Tisza-tavi kerékpárút utolsó, Poroszló és Tiszafüred közötti szakasza. 
Átadásával teljesen körbe kerékpározhatóvá vált hazánk második legnagyobb tava, méghozzá a 
gépkocsiforgalomtól teljesen elválasztva. A kerékpárút végig a gátkoronán halad, így tekerés közben 
folyamatosan gyönyörködhettek a vízfelület és környékének látványában. 

A kis kör alig 70 kilométer, amely tempósan akár 3-4 óra alatt is bejárható. A 95 kilométeres nagy körre 

érdemes egy napot rászánni, kényelmes megállásokkal fürdőzéssel. Sőt, Ároktő és Tiszacsege között a 

kompozást is beiktathatjátok az útvonalba, hogy még több élménnyel térhessetek haza.  

A Tisza-tó legfőbb vonzerejét az érintetlen természeti környezet, a változatos növény- és állatvilág adja. 

Érdemes betervezni egy pár órás megállót a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumnál, ahol Európa legnagyobb 

édesvízi akváriumában közelről is megnézhetitek a környék halait, de az Ökocentrumban a vízimadarakkal és 

vidrákkal is megismerkedhettek.  

A nyári napokon a bringázás közben megpihenve strandolással is tölthetitek az időt. Sarudon, az 

Aquaglide Vízijátszótér csúszdáin, trambulinjain, mászókáin próbára tehetitek az ügyességeteket, de remek 

strandok várnak többek közt Abádszalókon, Tiszafüreden és Poroszlón is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tisza-tó környékének kerékpáros központja a tiszafüredi Kerékpáros Centrum. Érdemes ott kezdeni a 

kerékpártúrát – már csak azért is, mert ott biciklit is kölcsönözhettek, ha nem visztek sajátot. A tó körül 8 

kiszolgálópont üzemel, bárhol bérelhetők és leadhatók a kerékpárok. De van itt szerviz, parkoló, zuhanyzó, 

pihenősziget és büfé is, sőt, szervezett túrákra is itt lehet jelentkezni. Ha pedig szeretitek a finom halételeket, 

feltétlenül üljetek be egy helyi étterembe.  

 

 

https://csodasmagyarorszag.hu/cikkek/vadvizi-kirandulas-a-tiszatavon
https://csodasmagyarorszag.hu/cikkek/vadvizi-kirandulas-a-tiszatavon
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Debreceni Nyári Egyetemi Színházi Esték 

 

 

 

 

Helyszín: DESz24 udvar (Batthyány utca 24.) 
 
Július 20. (kedd) 19 óra: Szakaszhatár koncert (DESz24 udvar)  

Július 23. (péntek) 18 óra: Juhász Judit (képzésben lévő tanár): 5Ritmus® mozgásmeditáció (DESz24 udvar)  

Július 25. (vasárnap) 19 óra: DESzgráfia - Okuláré Projekt (DESz24 udvar)  

Július 29. (csütörtök) 19 óra: DESz: Tartuffe (DESz24 udvar)  

Július 30. (péntek) 18 óra: Kocsány Ágnes: Madaru Táncmeditáció (DESz24 udvar) 

 

 

Rosszfiúk2 - Németh Kristóf és Orosz Gyuri közös estje 

 

 

 

 

 
 

 

Orosz Gyuri és Németh Kristóf közös stand up comedy estje egy különleges színfoltja a hazai 

humorfelhozatalnak. A hasfájós kacagás garantált. 
Belga Étterem És Söröző - 4025 Debrecen, Piac u. 29. 
2021. Július 20. 19:00 
Jegyár: 3500 Ft 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

  

  

  Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: A dzsungel könyve 

 
Idén ünnepli 25 éves születésnapját Dés-Geszti-Békés A dzsungel könyve 

című musicalje, amely az egyik legsikeresebb és legtöbbet játszott darab 

az országban. 

Időpont: 2021. július 26. hétfő 20:00 (Kapunyitás:19:45) 

Jegyár: 3400 - 4900 Ft között 

 

                                                                                       

 

                                                                                  Szigligeti Színház | LILA ÁKÁC 
 

 
A nagyváradi Szigligeti Színház romantikus komédiája először a 
Nagyerdei csillagtetős színpadán! 
Időpont: 2021. július 31. szombat 20:30 (Kapunyitás:19:45)  
Jegyár: 2200 - 3700 Ft között  

Az előadás 12 éven aluliaknak nem ajánlott!  

 

 

 

 

Közérdekű Információ! 

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

kedvezményben részesülnek alkalmanként! 
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A két fő attrakció az elkövetkezendő időben Debrecenben: 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2021. július 21– 25.  

Helyszín: Debrecen – Nagyerdő 

  

Jegyeket személyesen még a következő két helyen tudtok vásárolni: 

Lovarda porta (4028 Debrecen, Kassai út 26.): hétköznapokon 8:00-16:00 között 

Nagyerdei Víztorony (4032 Debrecen, Pallagi út 5.): minden nap 10:00-18:00 között 

A programot itt találjátok: https://www.campusfesztival.hu/hu/program 

Árak: Campus Fesztivál – bérlet: 25 990 Ft, ugyanez Városkártyával: 22 990 Ft 

          Campus Fesztivál – napijegy: 11 990 Ft 

13 helyszínen a teljes magyar zenei élvonal képviselteti magát. 

 

és 

Debreceni Bor- és Jazznapok 

Magyarország egyik legnagyobb jazzfesztiválját már 1972 óta megrendezik Debrecenben, idén augusztus első 
hétvégéjén tartják meg. Három színpadon adnak élőzenei koncerteket neves előadók, ami közben finomabbnál 
finomabb borokat lehet kortyolni. A Debrecen Város Bora pályázóit és nyertes borait, pezsgőit is érdemes 
megkóstolni a helyszínen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.campusfesztival.hu/hu/program
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
(Kossuth tér 1958-ban) 

 
Zenei ajánló 

 
 

Djabe & Steve Hackett lemezbemutató koncert - The Journey Continues Tour 2021 

Az eMeRTon és Arany Zsiráf-díjas, dzsesszt, világzenét, progresszív rockot, illetve ezek speciális 

ötvözetét, egyfajta crossover zenét játszó Djabe zenekar érkezik augusztus 3-án Nyíregyházára. Nem kisebb 

személyiség, mint a Genesis legendás gitárosa, Steve Hackett kíséretében. Az érdeklődőket a Váci Mihály 

Kulturális Központba várják. 
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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/
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Bencs Villa 
 
 
 
 
 
 
 

BENCS Női Szalon - Álomból Valóság - Beszélgetés Zentai Edit énekes-műsorvezetővel 
 

A mikrofon, a színpad és a zene Zentai Edit személyiségének védjegyeivé váltak. A 

hétköznapok monoton szürkeségből több lépcsőfokban sikerült színre lépnie. 

Hogyan válhat az álom valósággá a 21. században? 
Időpont: 2021. július 20. kedd 19:30 
Jegyár: 600 Ft  

BENCS Zenés Estek - Máté Péter emlékest 
 

Máté Péter popénekes, zeneszerző és zongoraművészre emlékezve Csernák Tibor 

zongorista egy autentikus estet állított össze. 
Időpont: 2021. július 27. kedd 19:30 
Jegyár: 1500 Ft  

 
Rózsakert Szabadtéri Színpad 

 

 
 

Neil Simon: PLETYKAFÉSZEK 
 

A vígjátékok mesterének, Neil Simonnak krimitörténettel fűszerezett bohózata. 
Időpont: 2021. július 23. péntek 20:30 
Jegyár: 3000 - 3800 Ft között 

 

                                                    Sue Fabisch: ANYATIGRISEK 

Koncert-musical két részben 

A gyermek születése csak az első megpróbáltatás… Az anyaság egy életre szól. 

Időpont: 2021. július 30. péntek 20:30 
Jegyár: 3400 - 7400 Ft között 
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Családi kirándulás, sport 
 
 
 
 
 
 

Kaszonyi-hegy és bányató 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi részén, Barabás község határában található az ukrán-magyar határon 
fekvő Kaszonyi-hegy hazánkba átnyúló, déli része, egy egykori szigetvulkán maradványa. Nevét a szomszédos 
Ukrajnához csatolt Mezőkaszony településről kapta. A síkságból kiemelkedő Kaszonyi-hegy teteje, 219,6 
méteres tengerszint feletti magasságával az Alföld legmagasabb pontja. A sziklafal alatt csillogó és kristálytiszta 
vizű bányató található. A Kaszonyi-hegy legmagasabb pontjáról tiszta időben a Kárpátok vonulatai között 
Munkács vára látható. 

 

 

 

Túristvándi 

A megye keleti, szatmári részén található Túristvándi bekerült a legszebb fekvésű magyar falvak közé. Nem 
csoda, hiszen a Túr folyó partján fekszik, a folyó pedig kanyarogva öleli át a települést, melynek partja és erdője 
rendkívül gazdag természeti értékekben. A településen található, 18. században épült, ma is működőképes 
vízimalom ipartörténeti műemlék. A Túr folyóra épült két malomkerékkel ellátott, fából épített, zsindellyel fedett 
malomépületben malomtörténeti kiállítás működik, de a malom működés közben is megtekinthető. 

 

 

 

 

 

 

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

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 

 


