Kulturális ajánló a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár
Kulturális részlegétől
Kedves Olvasók!
Szeretnék mindenkinek, aki a Hírlevél megjelenéseit figyelemmel
követi, nagyon boldog új évet kívánni! Tavaly még mindig olyan
kényszerítő erő hatott ránk, amely kivétel nélkül mindenki életét
befolyásolta. A járvány hullámainak megfelelően jobb és rosszabb
időszakok váltották egymást.
Minden tervünk, célunk előtt feltettük a kérdést:
Van-e értelme előre tervezni?
Lehet-e ünnepelni, elutazni, táborozni?
Mehetünk-e szalagavatóra, színházba, fesztiválra, rokont látogatni?
Én azt kívánom mindenkinek, hogy az új esztendőben tehessük végre
félre ezeket a kérdéseket és élvezhessük az életet! 

Könyvajánló
(A könyv a lélek orvossága! )
Baráth Viktória: Egy év Rómában
Egy igazán egyedi elképzelésen alapuló romantikus regény, ami egyszerre döbbent meg,
és varázsol el. Az író ezúttal lelkünk mélységébe vezet minket. Egy szívszorító történet
önmagunk elfogadásáról, az élet szépségeiről és a minden akadályt leküzdő szerelemről.
Baráth Viktória írói stílusa tökéletesen jellemzi a jól felépített történetet, remekül
megoldotta azt, hogy a könyv ne legyen negatív hangulatú, sőt, nagyszerű humorának
köszönhetően itt-ott megmosolyogtatja az olvasót. Nem meglepő, hogy korábbi kötetei
nagy sikereket értek el hazánkban, többek között az Aranykönyv-díjra is jelölve lettek.
Hetven Rejtély
A természet világából
Soha nem volt ennyire fontos bolygónk és a rajta kialakult élet megértése. Szinte naponta
robbannak a hírbombák: alapvető változások mennek végbe szűkebb és tágabb
természeti környezetünkben. A kötet a világ több mint hatvan elismert
természettudósának együttműködésével született meg. A fejezetek szerzői az egyes
szakterületek kiváló művelői. Az olvasó megismerheti a tudományosan alátámasztható
eredményeket, és arról is tájékozódhat, milyen rejtélyek feltárásán dolgoznak a kutatók.
Lenyűgöző látványvilágú, igen aktuális könyv, amely a legégetőbb kérdésekre keresi a
választ az ember és a Föld jövőjével kapcsolatban.

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

Kulturális Hírlevél 2022

1. szám

Közérdekű Információ!
A dandár könyvtárai Nyitva
tartanak, de az aktuális
járványügyi szabályoknak
megfelelően lehet látogatni
bennünket.
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
Katonai emlékhelyek 2.
A 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblája

2011. február 3-án Hende Csaba honvédelmi miniszter az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 1.
lövészzászlóalját jelölte ki a város egykori háziezrede, a 39. császári és királyi gyalogezred utódául. A zászlóalj
azóta a 39-es hadrendi számot viseli, és elődei iránti tiszteletét kifejezendő, törekszik feltárni és számon tartani
múltjukat. Ehhez köthető, hogy 2013-ban fedezték fel újra a debreceni Szent Anna-székesegyházban elhelyezett
emléktáblát.

A Szent Anna-székesegyház Calasanzi Szent József kápolnája ad helyet az oltárképpel szemközti falán a 39.
császári és királyi gyalogezred emléktáblájának.
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Maga az oltárkép magas művészi kvalitásokat mutat, és a szentet – stílszerűen – gárdista uniformisba öltözött fiúk
tanítása közben ábrázolja. A barokk fafaragványos keretet két angyal szegélyezi. Az oltárképet 1750-ben
készítette J. S. (Bopovsky) Bujak/ Johann Stephan Boyack, egyházmegyei megrendelésre.

Az emléktáblát 1880. augusztus 9-én állították a Szent Anna-templomban, a rajta olvasható ajánlás szerint
„Emlékül a cs. kir. 39. gyalogezrednek fennállása óta harcban elesett tisztjei és legénységének”. A tábla az ezred
1757. évi tűzkeresztségétől az 1878. évi boszniai okkupáció időszakáig sorolja fel a csaták időrendjében a
császári és királyi regiment hősi halottait; a tiszteket név, a legénységet szám szerint.
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A Mária Terézia által 1756. december 15-én kiadott pátens értelmében erdődi gróf Pálffy János kapott megbízást
egy magyar gyalogezred megalapítására, így szerveződött meg a 39. császári és királyi gyalogezred, amely 1757
júniusában indult először a harctérre.

http://www.39gyalogezred.hu/hirek/ezrednev-es-hadrendi-szam-i
Az ezred tűzkeresztségét a hétéves háborúban (1756-1763) szerezte, majd a bajor örökösödési háború (1778–
1779) számtalan csatájában vett részt. Később harcolt a törökök ellen (1787-90), ezután a francia koalíciós
háborúk (a francia forradalom és a napóleoni háborúk időszaka, 1792-1815) következtek. 1809 januárjában,
újfent a francia háborús konfliktushelyzet miatt, a gyalogezred megkapta a parancsot a létszám növelésére.
Ehhez új toborzási területet jelöltek ki számára, amelynek Debrecen lett a központja. Ekkortól mondható a 39.
gyalogezred Debrecen háziezredének.
Következő számunkban innen folytatjuk!
Források:
Katonai emléktáblát áldott meg Bosák Nándor püspök Debrecenben. Magyar Kurír, 2015. július 3.
Márványba vésett katonasorsok. Tóth Andrea, honvedelem.hu; 2015. július 4.
Láng Nándor: a debreceni Szent Anna templom. Debrecen, 1930.
Anna Petrová-Pleskotová: Maliarstvo 18. Storocia na Slovensku. Művészettörténeti Értesítő 33. (1984)/3. p. 181.
Debreczeni Újság, 1932. 10. 30. p. 10.
A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. p. 280.
Képek:
Helyszínfotók: Sárkány Beáta fhdgy., kommunikációs tiszt és Csákvári Sándor, MH 5. Bocskai Lövészdandár
Alaprajz: Láng Nándor: A debreceni Szent Anna templom. Debrecen, 1930. p. 9.
Képeslap: Piarista Múzeum 2016.995.1.133.P
Oltárkép: Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, képtár archívum: archivum2004.piarista.hu
Zászlófotó: Kiss Róbert, 39gyalogezred.hu
Grafika: Mihucz Péter, közli Kiss Róbert, 39gyalogezred.hu
A helytörténeti rovatot szerkesztette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő könyvtáros
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Kulturális programok
2022. január 14. és január 31. között
Debrecenben

Fejtörő 
Kedves Olvasók!
Akik rendszeresen olvassák a Hírlevelet, azok tudják, hogy sok régi fotót töltöttem már fel az újságban mind
Debrecenről mind pedig Nyíregyházáról. A fent látható kép nagyon különleges, kb. 1915-ben készült és valami
nagyon nem stimmel rajta! Játsszatok velem, ha van kedvetek! A megfejtést meg is írhatjátok nekem a
Turcsan.Judit@mil.hu e-mail címre, ígérem, mindenkinek válaszolok! 

Most pedig jönnek a programok! 
Kiemelt Sportprogram

Magyarország és Szlovákia közösen rendezi meg 2022. január 13. és 30. között a 15. férfi kézilabda Európabajnokságot. Mindkét nemzet először láthatja vendégül Európa legjobb kézilabdázóit, ez lesz a második alkalom,
amikor megosztott rendezéssel zajlik a kontinenstorna. A csoportmérkőzések egyik hazai helyszíne Debrecen.
Az Európa-bajnokság döntőjét január 30-án rendezik a Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnokban.
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Az Európa-bajnokság debreceni csoportjának programja:
2022. január 13. 18:00: Szlovénia–Észak-Macedónia
2022. január 13. 20:30: Dánia–Montenegró
2022. január 15. 18:00: Észak-Macedónia–Montenegró
2022. január 15. 20:30: Szlovénia–Dánia
2022. január 17. 18:00: Montenegró–Szlovénia
2022. január 17. 20:30: Észak-Macedónia–Dánia
Helyszín: Főnix Aréna
Jegyár: 11900 Ft (napi jegy)
Jegyvásárlás itt: https://www.cts.eventim.hu/event/mens-ehf-euro-2022-mens-ehf-euro-2022-debrecen-fonixcsarnok-13407690/?affiliate=HS1

Családi programok

Kalózos-Hawaii Családi Nap az Aquaticum Debrecen Spa-ban

Időpont: 2022. január 15. (szombat)
Helyszín: Aquaticum Debrecen Spa (Debrecen, Nagyerdei park 1.)
Programok:
1. 13:30 - 14:00 között Trópusi Aqua fitness
2. 14:00 - 14:30 között Hawaii fejdísz és Kalóz sapka készítés
3. 14:30 - 16:00 között Családi kincskereséses kalandtúra
Meg kell találni a kijelölt útvonalon a kincseket (érméket) és közben 5 állomáson kell feladatot teljesíteni
pecsétért, édességért a családi emléklapra.
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Az 5 állomás:






Érzékek tesztelése - tapintás és hang alapján tájékozódó felismerési feladatok
Ügyességek tárháza - toronyépítés, "házi aquaticumos puzzle" kirakás időre, gyorsasági verseny stb.
Okoskodó - családi kvízpárbaj
Úszósziget túra - felfújható szigeten megúsztatni a családot időre a hullámmedencében
Családi piknik - evőverseny

16:00 Eredményhirdetés
16:00 - 17:00 között




Anya-lánya Aloha szépségsarok (hawaii hajfonat és köröm készítés),
Apa-fia Kalóz párbaj (5 vízipróba),
Hawaii fejdísz és Kalóz sapka készítés.

Az animációs programok az élményfürdő vendégei részére ingyenesek.
Belépő ár: 4400 Ft /felnőtt és 3600 Ft/ gyermek (napi jegy árak)
Jegyvásárlás itt: https://jegy.aquaticum.hu/hu

Manós élményfestés (párban)

Valami igazán jó kis kikapcsolódást keresel pároddal? Biztosan nagy örömmel festenétek meg ezt a két
összetolt képből álló kompozíciót, melynek darabjai külön-külön is bájosak.
A festéshez semmilyen képzettség nem szükséges!
Időpont: 2022. január 15. (szombat) 14:00
Helyszín: Énidő Élményműhely (Debrecen, Petőfi tér 23.)
Jegyár: 2 gyermek részére 14000 Ft, két felnőtt részére 15000 Ft
Jegyvásárlás és regisztráció itt https: //enidomuhely.hu/events/manocskak-paros-tesos-baratnos-elmenyfestes/

Kulturális Hírlevél 2022

1. szám

7

Agóra Tudományos Élményközpont

A DigITér Debrecen Digitális Élményközpont szombati programjain az érdeklődő családok, baráti társaságok
megismerkedhetnek az informatika legújabb vívmányaival.
Találkoztál már humanoid robottal? Simogattál már robotkutyát? Tudod, mitől lehet „okos” egy otthon?
A másfél órás interaktív foglalkozás során néhány eszköz kipróbálására is lehetőség nyílik. A DigITér az Agóra
Tudományos Élményközpont első szintjén kapott helyet. A digitális központ programjai ingyenesek, de kizárólag
előzetes regisztráció – és visszaigazolás – után látogathatók. A foglalkozásokra a Programozd a jövőd!
weboldalon keresztül lehet jelentkezni.
Időpontok:
2022. 01. 15. 11:00 - 12:30
2022. 01. 15. 13:00 - 14:30
2022. 01. 22. 11:00 - 12:30
2022. 01. 22. 13:00 - 14:30

Vasárnaponként pedig ismeretterjesztő programsorozat keretében izgalmas tudományos kalandok várják a
gyerekeket. A résztvevők az egyórás foglalkozásokon bepillanthatnak a különböző tudományterületek
rejtelmeibe.
Minden kígyó tojással szaporodik? Hogyan és mivel táplálkoznak? Kell tőlük félnünk? Él Magyarországon is
méreggel rendelkező kígyófaj? A foglalkozáson megismerkedhetnek a gyerekek a hazai kígyófajokkal.
Ajánlott életkor: 8-12 év
A programon az Agórába szóló belépőjeggyel lehet részt venni. A foglalkozásra csak korlátozott számban tud
látogatókat fogadni az Agóra, ezért érdemes előre regisztrálni. Az előzetes bejelentkezéseket a
regisztracio@agoradebrecen.hu email címre várják. Az egyórás foglalkozás pontosan fél 11-kor kezdődik,
gyülekező a fogadótérben.
Jegyár: 2100 Ft (felnőtt) és 1400 Ft (gyermek)
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Film

Az Apolló mozi tavaly novemberben fél éven át tartó filmklubot indított, amely havonta jelentkezik!
A Lélekmozi Filmklubban kortárs magyar filmeken keresztül elemeznek társadalmi problémákat, szociális
viszonyrendszereket, valamint áttekintik a személyes és közösséget formáló motivációk lelki hátterét, indíttatását.
A filmklub állandó házigazdája és moderátora Kovács Gellért Filmszerzész, akivel már több ízben találkozhattak
az Apolló mozi nézői (Almodóvar filmhét, Nolan 50 sorozat).
A most ajánlott film: Ernelláék Farkaséknál (magyar filmdráma, 81 perc, 2016) 16 éven felülieknek
Rendező: Hajdu Szabolcs

A történet:
Régi és új konfliktusok törnek felszínre Hajdu Szabolcs díjnyertes filmjében, mikor két egymástól eltávolodott
testvér családja hosszú idő után ismét találkozik: Eszter nővére, Ernella családjával egy év után hazatér
Skóciából, és Eszterék kénytelenek őket befogadni. A kényszerű együttlét szembesíti a családtagokat
egymással, a közöttük feszülő ellentétekkel és saját magukkal is.
Időpont: 2022. január 13. (csütörtök) 18:00
Jegyár: 790 Ft
A vetítés helyszíne a Kertész Mihály-terem.
Jegyvásárlás itt: https://jegy.apollomozi.hu/?jegyfoglalas&id=21193

6. Magyar Filmszüret

„Minden, amit tudni szerettél volna a hazai filmek elmúlt 2 évéről, most megtudhatod! Kihagyhatatlan lehetőség
pótolni mindent, vagy újrázni a legnagyobb magyar kedvenceket!”
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Január 27. és február 11. között 52 filmalkotás és 17 közönségtalálkozó vár a közönségre a 6. Magyar
Filmszüreten.
Lesznek
díszbemutatók,
premierek
és
premier
előtti
vetítések,
valamint közönségtalálkozók az Apolló moziban. (Színészek, rendezők, producerek érkeznek majd
ezekre az alkalmakra.)
A részletes programot itt találjátok: https://www.facebook.com/events/942663159685038
Érdemes körülnézni, mert a teljesség igénye nélkül olyan filmeket láthattok, mint az Unoka, a Magyar Passió,
vagy a Szelíd!
Valamennyi előadás és közönségtalálkozó helyszíne az Apolló mozi Kertész Mihály-terme.
Regisztrációs jegyek és normál jegyek a premier, és a premier előtti vetítésekre 2022. január 6. csütörtöktől
kaphatók!
Normál regisztrációs jegy: 400 Ft
Premier és premier előtti vetítési jegy: 1350 Ft

Színház

VOKE Vasutas Egyetértés Művelődési Központ

Boldogság, avagy élet 50 felett – romantikus vígjáték 2 részben
Louise és Alexandre túl vannak már sok mindenen. Louise egy elrontott házasságon,
Alexandre, háromgyerekes apaként, épp válófélben. Kapcsolatuk egyéjszakás
kalandnak indult, de másnap együtt reggeliztek Louise lakásán, beszélgettek, majd
mikor Alexandre elindult volna, kulcsra zárva találta az ajtót.
Időpont: 2022. január 14. (péntek) 19:00
Jegyár: 3500-3900 Ft között
Jegyek itt: https: //programturizmus.jegy.hu/program/boldogsag-avagy-elet-50-felett127504/750071
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Őszintén szólva – kortárs vígjáték
Xavier Daugreilh francia színész, színpadi szerző, 1997-ben elnyerte a legjobb
francia vígjátéknak járó Molière-díjat. Daugreilh több művében foglalkozik azzal,
hogy a hazugság hogyan szövi át és alakítja az életünket. Magyarországon először
lesz látható az Őszintén szólva, amely komikus helyzetek sorozatában tárja elénk,
hogyan fulladozik a 30 és 40 év közötti korosztály a hazugságok hálójában.
Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott!
Időpont: 2022. január 13. (csütörtök), 14. (péntek), 15. (szombat) 19:00
Helyszín: Csokonai Irodalmi Labor (Kossuth u. 1.), Debrecen
Jegyár: 2500Ft
Jegyvásárlás itt: https://jegymester.hu/production/121676/csokonai-irodalmi-labor-oszinten-szolva

Nehéz - Ördögkatlan Produkció Bárka Színház Stúdió Szkéné
A Nehéz főhőse Háy János mindenkori főhőse: a vidékről tizenévesen Budapestre
kerülő fiatalember, aki szülei egyetértésével, sőt támogatásával megszakítja a
végtelennek tűnő családi láncot, kiszakad az otthoni fészekből, „különb” lesz, mint
ősei, megváltja a nemzetséget stb. Aztán az illúziók kicsorbulnak, ahogy kell...
Időpont: 2022. január 23. (vasárnap) 19:00
Helyszín: Debreceni Egyetem - Böszörményi úti Campus
Jegyár: 4000 – 7000 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/hay-janos-nehezordogkatlan-produkcio-barka-szinhaz-studio-szkene-130423/775815

Kettőskereszt vagy amit akartok - Dombóvári István önálló estje
Életünk jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, ami alaposan átrendezte és
újraalkotta a szokásainkat.
De vajon tényleg ismerjük az ismerőseinket?
Biztos, hogy szeret minket az, aki folyamatosan felfelé tartott mutatóujjat küld
mindenre?
Mit akarhat valójában tőlünk, aki rendszeresen megbök?
Dombóvári István legújabb önálló estjében többek között ezekre a mindenkit érintő kérdésekre keres
válaszokat.
Időpont: 2022. január 21. (péntek) 19:00
Helyszín: Lovarda
Jegyár: 3990 – 4390 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/kettoskereszt-vagy-amit-akartok-dombovari-istvanonallo-estje-musorvezeto-bellus-istvan-128097/754181
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Zenei programok
(Zene az kell, mert körülölel. )

Orosz történetek

Műsor:
Muszorgszkij: Mlada – A hercegek és a papok indulója
Rimszkij-Korszakov: Karácsonyéj-szvit
Sosztakovics: V. (d-moll) szimfónia, op. 47.
Közreműködik:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Anton Shaburov
Időpont: 2022. január 18. (kedd) 19:30
Helyszín: Kölcsey Központ
Jegyár: 2400 – 3100 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/orosz-tortenetek-

124423/725887

Lehozzuk az Alpokat a Nagyerdőre!
Ami lesz: hüttehangulat, extradekor, forraltbor, józenék, openair,
jóarcok és Te!
Debrecen egyetlen open air hütte bulija, amely mára már tradicióvá
vált és kellő északi szelet csapogat a nyakba a visszatérő alpinisták
vagy az újonnan érkező hüttézők körében.
Időpont: 2022. január 22. (szombat) 18:00
Helyszín: Nagyerdei Víztorony
Jegyár: 2000 – 3000 Ft között
Jegyvásárlás itt: oneticket.hu/forest-bump-viztorony-220122

AB/CD - Vendég: Evermind
Időpont: 2022. január 22. (szombat) 20:00
Helyszín: Roncsbár
Jegyár: 2000 Ft
Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/AB-CD-Roncsbar-2022
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Kulturális programok Nyíregyházán

Bencs Villa

Bencs Estek – Beethoven
Születésének 250. évfordulója alkalmából világszerte program- és koncert
sorozatokkal ünnepelték a híres zeneszerzőt, Ludwig van Beethovent. Január 18-án a
Bencs Villa falai között Dr. Karádi Zsolt rendezésében és közreműködésében ismét
életre kelhet a zenei zseni, a halandó géniusz.
Időpont: 2022. január 18. (kedd) 17:30
Jegyár: 900 Ft
Jegyvásárlás itt: https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/bencs-estek-beethoven-ahalando-geniusz-130453/776270

Szinbád

Motivációs est a Bódi tesókkal
A Bódi tesók motiváló programjával indítják az új évet a Szindbád Kortárs Magyar
Bisztróban.
Időpont: 2022. január 26. (szerda) 19:00
Jegyár: 6500 Ft
Jegyvásárlás itt: Jegyvásárlás a nagy érdeklődésre való tekintettel csak elővételben,
asztalfoglalás pedig csak az elővételben megvásárolt jegyekkel lehetséges.
Asztalfoglalás, információ: 06 30 102 2383
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Színház

A rovarok élete – premier
Egy krími üdülőhelyen alkoholmérgezést kap a helyi lakosság véréből mintát venni
érkezett amerikai ügynök, egy apa saját példájával teszi világossá a fia számára, mi
az élet értelme, egy nő romantikus szerelemről álmodik, de sivár magány lesz a
sorsa, egyetlen lánya is elhagyja.
És közben ragyognak a csillagok, hullámzik a tenger, életek születnek és múlnak el
nyomtalanul.
Az előadást az alábbi időpontokban láthatjátok: 2022. január 15. (szombat), 17. (hétfő), 21. (péntek), 24. (hétfő),
és 25. (kedd)
Az előadások kezdési ideje: 19:30
Jegyár: 2300 Ft
Jegyvásárlás itt: https://moriczszinhaz.jegy.hu/program/a-rovarok-elete-117085

Váci Mihály Kulturális Központ

Kettőskereszt vagy amit akartok - Dombóvári István önálló estje
Életünk jelentős része a közösségi oldalakon zajlik, ami alaposan átrendezte és
újraalkotta a szokásainkat.
De vajon tényleg ismerjük az ismerőseinket?
Biztos, hogy szeret minket az, aki folyamatosan felfelé tartott mutatóujjat küld
mindenre?
Mit akarhat valójában tőlünk, aki rendszeresen megbök?
Dombóvári István legújabb önálló estjében többek között ezekre a mindenkit érintő kérdésekre keres
válaszokat.
Időpont: 2022. január 27. (csütörtök) 19:00
Jegyár: 3690 – 4190 Ft között
Jegyvásárlás itt: https://dumaszinhaz.jegy.hu/program/kettoskereszt-vagy-amit-akartok-dombovari-istvanonallo-estje-musorvezeto-bellus-istvan-130452/776250
A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is olvashatjátok!
Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok.
A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha.
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