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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

       Kedves Olvasók!  
 

Tagadhatatlanul megérkezett az ősz, hamarosan itt az őszi szünet az 
iskolákban. Legújabb hírlevelünkben néhány olyan hasznos programot is 
találhattok, amelyek segíthetnek a gyerekeknek élvezetesen eltölteni a 
szabadidőt. Ajánlok számotokra szabadtéri programokat is, bízva abban, 
hogy lesz még lehetőség élvezni a nap simogató sugarait, mielőtt 
beköszönt a morcos, téli időjárás. Nézzétek meg az ajánlatokat, és ha van 
lehetőségetek, éljetek ezekkel a programokkal akár Hortobágyon, akár a 
Sóstói Skanzenben, mert szerintem maradandó élményt jelentenek a 
gyerekeknek. 

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

Ken Follett: Az ígéret földje 

 A XVIII. század végén játszódó történet meglepő egyszerűséggel beszél a 
szabadságkeresés problémaköréről és az ember legalapvetőbb rétegeiben 
lakozó, soha el nem múló fájdalmáról. Felkavaró és elgondolkodtató, 
sajátságosan megkapó hangulatú könyv megannyi különböző emberi sorssal. 
Hősei a nyomorból, a reménytelenségből indulnak, el Skóciából az ígéret földje, 
Amerika felé.  Tetteiket a szenvedély irányítja: a gyűlölet, a szeretet és a 
szerelem vezérli a családi, baráti és intim kapcsolatokat. Az érzelmek megkötő 
és felszabadító ereje segíti át a hősöket az élet rejtélyes, izgalmas nehézségein, 
a kalandok szövevényes bonyodalmain a világvonzó, ellenállhatatlan szépségei 
felé. Kihagyhatatlan könyvélmény. 

Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül 

 A kamaszkorral nehéz mit kezdeni, olyankor is, amikor benne van az ember, és 
olyankor is, amikor bizonyos mellékszereplőként, szülőként kíséri azt. Egy remek 
szerző, akinek a könyvei ilyenkor segíthetnek minket. Tizenéveseket kértek föl, 
hogy játsszanak el az életükből vett jeleneteket a hazugság, a szemtelenség, a 
lustaság és a szerelem témakörében. A könyv ezeket a jeleneteket idézi fel, és 
kapunk hozzájuk alapos elemzést Vekerdy Tamás tollából. A könyv tartalma örök 
érvényű. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Kedves Olvasók, Tisztelt Kollégák! 

 

A kulturális hírlevél közelmúltban megjelent számaiban kicsit körbejártuk a Kossuth laktanya, 

valamint a Vay Ádám Kiképző Bázis történetét. Remélhetőleg érdekesnek találtátok a rovatot és sokan 

olvastátok. A helytörténeti rovatot a jövőben is szeretnénk folytatni, mert sok-sok érdekes információ 

van még tarsolyunkban, amelyeket szeretnénk megosztani veletek! Ebben a számban azonban 

laktanya-történeti cikkeink alapján egy kis játékra invitálunk benneteket! Ha olvastátok az előző 

számokat, a megfejtés gyerekjáték lesz!  A játékhoz jó szórakozást kívánunk, a megfejtést pedig a 

hírlevél utolsó oldalán találjátok! Amennyiben a kitöltéshez mégis segítségre lenne szükségetek, a 

korábbi hírleveleket a könyvtár honlapján olvashatjátok. 
 

Laktanya-történeti keresztrejtvény 

Keresztrejtvény a Kossuth Laktanya és Vay Kiképző Bázis történetéhez 

Vízszintes: 

4 Melyik nagy háború előtt alakították ki a hajdúhadházi gyakorlóterületet?(15 betű) 

6  Milyen nem katonai célokat is szolgáltak a hadházi gyakorlótér házai 1946 után?(12 betű) 

7  A kiképzőbázis területe ebből a nem katonai szempontból is értékes (16 betű) 

10  Innen érkezett a hadházi építkezés alapanyaga (11 betű) 

11  Ki telepítette Hadházra a hajdúkat?(13 betű) 

13 A települések múltjával foglalkozó tudományág (12 betű) 

Függőleges: 

1 Mikortól számít lakottnak Hajdúhadház környéke?(6 betű) 

2 Hogy hívták a II. világháború előtt a Kossuth Laktanya területét délről határoló, mai Füredi  

          utat?(20 betű) 

3 Hány laktanya kaphatott új nevet 1945-ben Debrecenben?(6 betű) 

5  Milyen létesítmény volt eredetileg a mai Kossuth Laktanya területén?(8 betű) 

8 A település, ahova a hadházi gyermekváros költözött (8 betű) 

9  A város, ahonnan átköltözött Debrecenbe a Bocskai dandár (7 betű) 

12 Milyen típusú épületeket létesítettek a hajdúhadházi gyakorlótéren? (6 betű) 
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Kulturális programok 

2021. október 16. és október 31. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

 

Családi programok 

                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasútmodell kiállítás 

 

A Hajdú Expressz 
Vasútmodellező és 

Vasútbarát Egyesület 
különleges vasútmodell 

kiállítással várja a 
vasútbarátokat. 

Időpont:  
2021. október 16. (szombat) 

10:00 -18:00-ig  
és  

17. (vasárnap)  
10:00-17:00-ig 

 

Helyszín:  
VOKE Egyetértés 

Művelődési Központ 
 

Jegyár: 800 Ft/fő 

 

 

Múzeumi Szünetelő 

Az őszi szünet napjaiban 
az egyiptomi kiállítás 
keretében hátizsákos 

nyomozásra invitálják a 
családokat a Déri 

Múzeumba. 

Időpont: 
2021. október 26. és 28. 

(kedd és csütörtök)  
10:00 – 11:00-ig 
Jegyár: 600 Ft/fő 

A rendezvény 

regisztrációhoz kötött. 
 
Regisztráció:  
 

szabo.edit@derimuzeum.
hu 

 

Aqua Fitness és Aqua 

Manó Party  

 

 

Szuper családi program 
a hétvégére! Az Aqua 
Manók ismét színre, 
pontosabban vízre 

lépnek! 

 

Időpont: 
2021. október 16. és 30. 
(szombat) 13:30 - 21:00-

ig 
 

Helyszín:  
Aquaticum Mediterrán 

Élményfürdő  
 

Az animációs programok 
az 

élményfürdő vendégei 
részére ingyenesek.  

 
A füdőbelépőhöz  

Szép kártyát elfogadnak. 
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 Szabadtéri sport 

 

 

 

 

 

 

I. Országos Nordic Walking Találkozó és Verseny 
 

A Nordic Walking Debrecen Sportegyesület hagyományteremtési céllal megrendezi az 1. Nordic Walking 
Régiós és Országos Találkozót, Versenyt. 

 

 Időpont: 2021. október 16. (szombat) 7:00-17:30 
 Helyszín: Nagyerdei stadion 

 

Nagyon klassz programokkal várnak benneteket! Sportolni vágyóknak, családoknak, kicsiknek és 
nagyoknak is ajánljuk a rendezvényt!  

TERVEZETT program, ütemterv 

 7:30-9:00 Előnevezők rajtszámátvétele és regisztrációja, helyszíni nevezések fogadása 
 9:10 Közös bemelegítés, ráhangolódás 
 9:30 Ünnepélyes megnyitó 
 10:15 A verseny indítása 
 20 km táv: 10:15 
 10 km táv: 10:30 
 5 km táv: 10:45 
 13:00 - 15:00 Ebéd, a versenyzők beérkezésével folyamatosan 
 16:00 Verseny eredményhirdetés 
 16:45 Záró meglepetés 

Kísérőprogramok: 

 10:30 Őszi természetismereti séta mindenkinek a debreceni Nagyerdei Parkerdőben Váradi Zoltánnal a 
Természettár vezetőjével 

 11:00 Diamond Fittness Aerobic bemutató 
 11:20 Erdőfürdőzés - stresszkezelés a természet erejével 
 11:45 Előadás - Hogy kerül a víz a pohárba? Vízkezelés és vízvédelem a városunkban 
 12:05 Előadás - Megújuló energiaforrások 
 12:25 Előadás - Mit jelent a fenntartható erdőgazdálkodás? 
 12:30 Zenés Nordic Lipusz Judittal 
 13:30 Jóga Csekk Adriennel 
 13:30 Előadás - Mit tehetünk a városi levegő minőségének javításáért? 
 13:50 Előadás - A hulladék nem szemét? A hulladék kezelése és hasznosítása 
 14:00 Őszi természetismereti séta mindenkinek a debreceni Nagyerdei Parkerdőben Váradi Zoltánnal a 

Természettár vezetőjével 
 14:10 Nordic walking bemutató 
 15:00 Erdőfürdőzés - stresszkezelés a természet erejével 
 15:10 Zenés Nordic Lipusz Judittal 
 16:00 Jóga Gellén Mariannal 
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Családi Kirándulás 
 

 

 

  

 

Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és Darufesztivál 

Dömötör napjának – aki egyébként a pásztorok védőszentje is volt – megünneplése, a „dömötörözés” a 
pásztorok körében mindig is nagy eseménynek számított, amelyre már jó előre készültek, a csárdában, vagy az 
ún. pásztorházban akár több napon át mulattak, pásztorbált tartottak. 
 
Délelőtt vásárral és bográcsban főtt pásztorételekkel várják a kilátogató vendégeket.  
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Debrecen helytörténete iránt érdeklődőknek 

Ingyenes vezetett séták 

 

 

 

 

 

 

Október során a szervezők szeretnék minél több érdeklődő számára bemutatni a Nagytemplom 
szépségeit és nevezetességeit. Ennek érdekében "Több mint 200 lépés" címmel október 9-26 között minden 
kedden és szombaton ingyenes vezetett sétákat indítanak a Nagytemplomban és környezetében, hogy bárki még 
jobban megismerje városunk szimbolikus épületének történetét. 

A majd kétórás vezetett séták szombatonként 10 órakor, keddenként 14 órakor indulnak a Nagytemplom 
jegypénztárától.  
A részvétel díjtalan. 

 

Könyvbemutató 
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Zenei ajánló 
(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

Nagyzenekaros élő koncert a Régi csibészek Klubban (Debrecen, Múzeum u. 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2021 október 16. (szombat) 21:00  

Jegyek a helyszínen: 5000 -Ft. (Elővételben: 4000 -Ft.) 
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Koncertek a lovardában 

 

KFT 40 - Jubileumi koncert  
 
 
Időpont: 2021. október 23. (szombat) 20:30 
Jegyek elővételben 4500 Ft, a koncert napján a helyszínen 5000 Ft 
Kapunyitás: 19:00 
 
 
 

   Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/kft-40-eves-exkluziv-jubileumi-koncert-126354/740888 

 
 
Kárpátia koncert  

 

 

Időpont: 2021. október 30. (szombat) 19:45 

Jegyek elővételben 4000 Ft, a koncert napján 4500 Ft.  

A belépés 18 év alatt ingyenes! 

Kapunyitás: 19:00 

                                        jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/karpatia-debrecen-2021 

 

 

 

    

  Budapest Bár koncert 

A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as 
évekbeli budapesti kávéházak világáig nyúlnak vissza. A produkció teljesen egyedi 
és világszínvonalú, csaknem tizenöt éve adnak teltházas koncerteket az ország és 
a világ legfontosabb koncerttermeiben, színházaiban. 
Énekesek: Frenk, Keleti András, Lovasi András, Mező Misi, Németh Juci, Szűcs 
Krisztián, Tóth Vera 
Időpont: 2021. október 24. (vasárnap) 19:00 

                                                Jegyár: 4900 – 5400 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://fonixinfo.jegy.hu/program/budapest-bar-ha-megtehetned-lemezbemutato-koncert-
110893/743444 
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Rettegések Éjszakája 

2021. Október 29-30-31-ig 

                                                       Kerekerdő Élménypark 

4002 Debrecen, Olimpia fasor 23. (volt Balla-tó) 

 

 

 

 

Be mertek lépni a félelem kapuján?  

FŐBB HELYSZÍNEK: 

I. Rettegések kastélya 

A szeretet sok történetet indított már. Dr. Jekyll felesége és két leánya tragikus halála után kísérleteiben 
igyekezte visszahozni elvesztett szeretteit. Kastélyában sikerrel járt és szellemekként hozta vissza halott 
családját. De nem tudott betelni tudományával! Holtak százait élesztette fel, s mikor ez nem volt elég számára 
élőkön kezdett kísérletezni, hogy tudja őket a két világ, élők és holtak világa között rekeszteni. Bár a doki 
önmagát nem tudta megmenteni, kísérleteinek eredményeit a két világ között rekedve mai napig őrzi a 
Rettegések kastélya, ahol az őrületnek nincsenek határai. 

II. Walking dead forest 

A csernobili atomkatasztrófa után a környező területek lakhatatlanná váltak a radioaktivitás miatt. Egyes 
családok viszont a kilakoltatási felszólítások ellenére is maradtak otthonaikban. Ilyen területen egy egyszerű 
vírus megjelenése is kiszámíthatatlan dolgokat eredményezhet. A hajdan itt lakók minden emberi tulajdonsága 
elveszett. Agyuk állatiasan, alap életfenntartó ösztöneik szerint működik. Testük oszlásnak indult, de még 
most is az erdőt járják. Egy érintés is elég lehet, hogy te is a sorsukra juss! 

III. A háború démonai (Horrorház) 

A második világháború az emberiség történetének legkegyetlenebb mészárlásait rejti önmagában. Egy 
csapat amerikai katona járőrözése során egy faluba érkezett, ahova ellátmányt kellett szállítaniuk, de a nácik 
érkezése megzavarta a tervet. A túlerő elől a katonáknak elbújva kellett végignézniük a csoportos és kegyetlen 
mészárlást, és különös szertartásos áldozatbemutatást. Formaldehiddel tartósított holttesteik mai napig a ház 
kísérteties és természetfeletti hangulatát adják. Az amerikai hadsereg őrzése alatt ti is megtekinthetitek a 
rémtettek eredményeit, csak vigyázzatok, a kísérletek még nem értek véget! 
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IV. Kísértethajó 

Az 1700-as évek elején haramiák százai álltak kalóznak, és a Bermuda-háromszög vidékén csaptak le 
védtelen áldozataikra a zsákmány reményében, nem kímélve senkit a haláltól. Az angol flotta állandó üldözése 
elől tökéletes menedéknek tűnt a kísérteties terület, ahol a hajók olykor nyomtalanul tűntek el a legénységgel és 
a temérdek kinccsel. Még ma is hallani sikolyukat, ahogy a hajó öreg deszkái recsegnek. De az is lehet, hogy az 
a ti utolsó segélykiáltásotok! 

 

V. Holtak labirintusa 

Az egyiptomi hit szerint a túlvilág bejáratánál Anubisz, a sakálfejű isten méri meg a holtak szívét, hogy 
elég nemes e lelke ahhoz, hogy a túlvilágba léphessen. Ehhez csak annyi kell, hogy szíve a halottnak ne legyen 
nehezebb egy tollpihénél, ha nehezebb, akkor Ammut isten falja fel. De vajon mi lesz azzal, ha az ősi átkok nem 
engedik, hogy a lélek eljusson a megítéltetésig, és örök rabságban kell élnie egy "gyolcsba tekert börtönben"? 
Az útvesztő minden sarkában várhatnak rád a múmiák ... Vigyázz! 

 

...ÉS MÉG SOK MÁS VÉRFAGYASZTÓ MEGLEPETÉS! 

 

Kapunyitás: 17:45 

Pénztárnyitás: 18:00 

Pénztárzárás: 22:00 

Parkzárás: 23:00 

 
Jegyár: 6500 Ft (normál jegy) és 9500 Ft (VIP jegy) 

Jegyvásárlás itt: https://rettegesekejszakaja.hu/ 

 
A VIP jegy tartalmazza: 

 VIP sor a horror házakhoz 

VIP selfieidé pont  

VIP büfé, ahol megkaphatod "oltásod" fecskendőből az általad választott rövid italok egyikéből 

 

A rendezvény 14 - 16 éves kor között CSAK nagykorú felügyelete mellett, 16 év felett pedig szabadon látogatható! 

A JELENLEGI kormányrendelet értelmében a Rettegések Éjszakájára Védettségi igazolvány NEM szükséges! 
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 

IV. Steelvent Nyíregyháza Rally 

 
 

 

                                                                            

A IV. Steelvent Nyíregyháza Rallyn a hazai ralibajnokság mezőnye az ERC keretein belül megrendezett 

Rally Hungary mezőnyéhez fog csatlakozni. A verseny teljes távja 966,88 km, amely 14 gyorsasági szakaszt 

tartalmaz. A gyorsasági szakaszok hossza 182,01 km.  

 

A 3 napos verseny útvonaláról és az árakról az alábbi linken lehet tájékozódni: 

https://rallyhungary.com/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJd3p3tzecrc2fZjn9B8jUpSbSwVUErR_u-

EVBNVpQtAftNFILaBhcaAucYEALw_wcB 

 

Én a vasárnapi versenynapot emelném ki az érdeklődő nyíregyházi kollégák számára, mert a belvárosi 

körgyorsasági szakaszon a versenyt ingyenesen lehet megnézni!  

 

2021. október 24. vasárnap 

GY8 Erdőbénye (13,5 km) 08:28 

GY9 Fony (10,85 km) 09:26 

GY10 Nyíregyháza Városi SSS (5,78 km) 11:14 

A GY10 Nyíregyháza Városi gyorsasági szakasz kör jellegű gyorsasági szakaszként kerül lebonyolításra. 

GY11 Erdőbénye (13,5 km) 13:30 

GY12 Fony (10,85 km) 14:28 

GY13 Erdőbénye (13,5 km) 16:21 

GY14 Fony (10,85 km) 17:19 

Céldobogó: 19:04 

 

Ingyenesen látogatható helyszínek / események: 

 2021. október 24. Nyíregyháza belvárosi körgyorsasági (térkép és további információk hamarosan) 

 2021 október 22-24: Szervizpark 

 

 

https://rallyhungary.com/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJd3p3tzecrc2fZjn9B8jUpSbSwVUErR_u-EVBNVpQtAftNFILaBhcaAucYEALw_wcB
https://rallyhungary.com/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJd3p3tzecrc2fZjn9B8jUpSbSwVUErR_u-EVBNVpQtAftNFILaBhcaAucYEALw_wcB
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Október közepén, Vendel napján a pásztorok számadása és a jószágok behajtása történt. Ekkor 

rendeztek vásárokat, s lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, találkozásokra is. A Sóstói Múzeumfaluban a tavalyi 

évben először megrendezett, a pásztorok munkáját és mindennapjait bemutató esemény nagy népszerűségnek 

örvendett, ezért idén is folytatják a hagyományt. Gyerekek számára sok élményt tartogat a program! 

Látogassatok ki, ha van rá lehetőségetek! 

Időpont: 2021. október 16. (szombat) 10:00 – 16:00 

Jegyár: felnőtt jegy 1000 Ft, gyermekjegy 500 Ft 

6 éves kor alatt a rendezvény ingyenesen látogatható! 
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Izgalmas programok a Bencs Villában 

 

 

 
 
HÁTRAARC könyvbemutató – Verebes Istvánnal 

"1993 előtt, már az ötödik X-ben járva nem gondoltam volna, hogy 
Nyíregyháza életem legfontosabb fordulópontjának helyszíne lesz. Itt 
alakultam mássá a városban, hogyan és miért, arról is szívesen 
vallok majd helyben Gajdos László és István István társaságában." 
Időpont: 2021. október 16. (szombat) 16:00 

Jegyár: 900 Ft 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/iro-olvaso-talalkozo-

konyvbemutato-verebes-istvannal-127389/748735 

Bencs IRODALMI ESTEK - 1000-szer Júlia 

A 39 évesen, szörnyű kínok között meghalt Szendrey Júlia alakját idézik meg 
naplóinak, verseinek és leveleinek segítségével. Ki volt ő? Múzsa? Tehetséges író? 
Ügyes műfordító? Petőfi szerelmének elárulója? 
Időpont: 2021. október 19. (kedd) 17:30 

Jegyár: 600 Ft 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/bencs-estek-1000-szer-julia-

115966/656879 

Színbád Színháztörténeti Rendezvénytér 

 

           A Hazátlanok 

A produkció Kováts Judit azonos című, 2020-ban Artisjus Irodalmi Díjat nyert 

regénye alapján készült. Annak a több mint 12 millió németnek állít emléket, akiket 

a 2. világháború befejezését követően Közép-Kelet-Európa országaiból 

szülőföldjéről elűztek, volt zsidó koncentrációs lágerekben, szögesdrót mögött 

őriztek, rabszolgaként adtak-vettek, megvertek, megaláztak, megkínoztak, 

meggyilkoltak, csak azért, mert németnek születtek. 

                                                 Időpont: 2021. október 20. (szerda) 19:00 

                                                Jegyár: 1200 Ft 

                                                Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/hazatlanok-126794 

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

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok! 

      A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha.     (a Laktanya-történeti keresztrejtvény megfejtése: Dandártörténet)  

https://www.jegy.hu/program/iro-olvaso-talalkozo-konyvbemutato-verebes-istvannal-127389/748735
https://www.jegy.hu/program/iro-olvaso-talalkozo-konyvbemutato-verebes-istvannal-127389/748735
https://www.jegy.hu/program/hazatlanok-126794

