
Kulturális Hírlevél 2022                                           10. szám    1  

 

Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 

Megérkezett Október mely hónap neve a latin octo szóból származik. 
Jelentése nyolc – utalva arra, hogy eredetileg ez volt a nyolcadik 
hónap a római naptárban, mielőtt a januárt és februárt hozzáadták az 
évhez. A népi kalendárium Mindszent havának, a katolikusok a 
rózsafűzér, a protestánsok pedig a reformáció hónapjának nevezik, 
mivel Magyarországon október 31-én tartják a reformáció ünnepét. A 
18. századi nyelvújítók szerint az október: mustonos, utalva arra, 
hogy kezdődik a szüreti szezon, a vidéki mulatságok, szüreti bálok 
ideje. Sok érdekes programot hoztam erre a hónapra nektek, hogy a 
szórakozás garantált legyen!   

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Simon Scarrow & T. J. Andrews: A hódító 

A könyv öt, korábban digitális formában megjelent történetet dolgoz össze egy 

egésszé. A két író közös munkájából született kötet abba a korba viszi vissza az 

olvasót, amikor az utcákat római katonák lábai taposták. A helyszín a Britannia 

provincia, Kr. u. 44-ben. Főszereplőnket, Optio Figulus-t a birodalom szélére 

irányítják, ahol az idő pocsék, lehangoló és a helyiek folyamatosan lázadnak a 

hódítók ellen. A csatákkal megtűzdelt történet biztosan sikerre számíthat a 

rómaiakról szóló könyveket kedvelő Olvasóink táborában!  

 

Jeffrey Archer: Aki mer… 

Ezzel a könyvel a műkincsvédelmi osztály részlegének, William Warwick 

nyomozójának, a történetét vehetjük kézbe. Miután megszerzi a 

művészettörténeti diplomáját, jelentkezik a Hendon Rendőr akadémiára, és 

ahelyett, hogy a családi tradíciókat követve a királynő udvarában töltené az időt, 

utcán járőrözik, egészen addig, míg egy szerencsés véletlennek köszönhetően 

bekerül a műkincsekkel foglalkozó részlegre. Nagyon izgalmas regény, hisz a 

krimi vonalába beleszőtt szerelmi szál még olvasmányosabbá teszi. 

 

 

 

 

 

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

 

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 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_r%C3%B3mai_napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Protestantizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_reform%C3%A1ci%C3%B3_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
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Jeles Napok- Kultúrtörténeti rovat 
 

Minden, amit Mindenszentekről és az azt követő Halottak napjáról tudni érdemes 

 

 

 

Halloween, Mindenszentek, Halottak napja – eltérő rítusok, szokások. E jeles napokat a világ minden táján, köztük 
Magyarországon is ünnepeljük. Az ünnepkörhöz van, ahol szomorú és csendes, van, ahol vidám események 
kapcsolódnak. Te tudod, hogy pontosan mit ünneplünk október legvégén és november legelején? Sok embernek 
természetes, hogy ilyenkor kilátogat a temetőbe, virágot visz szerettei sírjára, gyertyát gyújt, de vajon tudja, miért 
is teszi ezt? Akit érdekel a téma, az alábbiakban erről olvashat bővebben! 

A hagyomány szerint november elseje Mindenszentek napja, amikor a szentekről, a mártírokról és a 
paradicsomban üdvözültekről emlékezik meg a nyugati keresztény világ, míg november másodika a Halottak 
napja, amikor az elhunytakról, illetve a hagyomány szerint mindazon halottakról emlékezünk meg, akik még nem 
üdvözültek a mennyországban. 

A nyugati keresztény egyházban 609-től (más források szerint 610-től) május 13-án, illetve a pünkösd utáni első 
vasárnap tartottak ilyen jellegű megemlékezést. III. Gergely pápa (731-741) kiszélesítette az ünneplendők körét: 
a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, 
„igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827-844) 
döntése értelmében került az ünnep. 

Általános szokás, hogy Mindenszentek napján rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát 
gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása 
szerint a "temetők nagy keresztjénél" ma is elimádkozzák a mindenszentek litániáját, és megáldják az új 
síremlékeket.  

 

 

 

Magyarország egyes vidékein ezen a napon harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a 
szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán 
nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen 
a napon választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket. Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, ötven év 
után ismét munkaszüneti nap.  

A november 2-i Halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként 
a Cluny apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, és a XIV. század 
elejétől a katolikus egyház egésze átvette. 
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A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) 
katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher 
van még lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy 
tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak napi gyászmisék az örök 
életről és a feltámadásról szólnak. 

Magyarországon visszafogottabban és meghittebben ünnepeljük a halottak napját, mint más országokban. A 
halottak napja nálunk szertartások, az ünnepélyes, meghitt, intim megemlékezések ünnepe. Jellemzően 
mindenszentek délutánján, estéjén szokás rendbe tenni a sírokat, és amikor besötétedik, gyertyákat gyújtani a 
halottakért. Azokért, akiknek a maradványai ismeretlen helyen találhatóak, a temetőkereszt, vagy más, közösségi 
temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Ezen a napon vidéken sok helyen még ma is a hagyománynak megfelelően 
néhány órán át folyamatosan harangoznak. 

A Mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik az angolszász eredetű Halloween is (október 31.), ennek 
elnevezése az angol All Hallows Eve kifejezésből származik, amely magyarul annyit tesz: mindenszentek 
éjszakája. Ez a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. A mai Írország, Egyesült Királyság és Észak-
Franciaország területén 2000 éve élt kelták november 1-jén ünnepelték az újévet. Ez a nap a nyár és a betakarítás 
végét, illetve a sötét, hideg tél kezdetét jelezte. Az évnek eme szakát gyakran az emberi elmúlással hozták 
kapcsolatba. A kelta hiedelmek szerint az újévet megelőző éjszakán elmosódik a határ az élők és holtak világa 
között. Halloweent emellett olyan éjszakának tartották, amikor a csínytevő és gonosz lelkek is szabadon 
vándorolnak. A modern poltergeist-mítoszhoz hasonlóan, ezek a csintalan kísértetek különféle csínyekkel 
„boldogították" az élőket, ezért ajánlatos volt kosztümök mögé bújni előlük. A maszkok és kosztümök viselése 
részben a szellemek elijesztését, részben az élők felismerését volt hivatott megakadályozni. 
A brit History Magazine szerint Angliában a Halloweent hagyományosan gyerekjátékokkal, kísértettörténetekkel, 
és zöldségekbe vájt arcokkal ünnepelték. Ezeket később már belülről megvilágították gyertyával, és kitették az 
ablakokba a gonosz lelkek elijesztésére. A tökfaragás szokása egyesek szerint visszavezethető a 
boszorkányokra, akik koponyákra helyezett gyertyákkal világították be a gyülekezeteikhez vezető utat. 

A magyar babonákban is jelen van, hogy ezekben a napokban a holtak visszatérhetnek a földre, de velük együtt 
minden rossz, ártó lény is hatalmat kap egy napra az élők világban, ezért nálunk a találkozás helyett inkább 
elkerülni szokás a visszatérő lelkeket; harangzúgáskor, vagy sötétedéskor nem érdemes kimenni az utcára. 
Nálunk talán pont emiatt nem ünnepeljük a Halloweent.  

Amerikában a Halloween a 19. század közepétől honosodott meg, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek 
vándoroltak az óceánon túlra, és vitték magukkal szokásaikat, legendáikat is. A Halloween egyébiránt csak 
Írországban nemzeti ünnep, amelyet tűzijátékkal ünnepelnek, a gyerekeknek pedig egész héten iskolai szünet 
van.  

Sok nemzet vidáman ünnepli ezeket a napokat, Mexikóban pl. karneváli hangulatban telnek az ünnepkörhöz 
kapcsolódó napok, a Dia de los Muertos (halottak napja) az egyik legszínesebb és legvidámabb ünnep. Hetekkel 
az ünnep előtt az utcákat, a kirakatokat és a házakat koponyákkal és csontvázakkal díszítik. Népszerű figura a 
női kalapban és ruhában ábrázolt, sok esetben az élőkkel kacérkodó csontváz, a La Catrina, amely ugyan az 
elmúlás egyik jelképe, de az élet örömére is emlékeztet. 

 

 

 

 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10762/amit_a_halloweenrol_tudni_kell-pogany_hagyomanyokbol_taplalkozik/
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Az is nagyon érdekes, ahogy a Halottak napja a hagyományos magyarországi cigány kultúrákban jelenik meg, 
mert a romáknál a halottak napi temetőlátogatás felér egy családi összejövetellel. A közeli családtagok sírjánál 
gyűlik össze általában a rokonság. Ilyenkor is felcsendülnek a siratók és a hallgatók, a jelenlévők pedig felidézik 
eltávozott szerettük életének fontosabb pillanatait. 

Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/halottak_napja 

             http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/12424/amit_tudni_kell_mindenszentek_unneperol_es_halottak_napjarol/ 

             https://mrsale.hu/halottak-napja/ 

             http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0086/unnepikii0086.html 

             https://halloween.info.hu/category/halottak-napja/ 

 

Szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

 

Kulturális programok 

2022. október 03. és november 05. között 

Debrecenben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A régi Kossuth utca, amely 1894-ig eredetileg a Nagy-Cegléd nevet viselte. 
(Forrás: https://debrecenikepeslapok.blogspot.com/2016/06/a-tortenelmi-kossuth-utca.html 

 

Kiemelt Program 

Helyőrségi zenekarunk szeretettel hív meg minden érdeklődőt a Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválra, mely 

2022. október 6-8. között (csütörtöktől - szombatig) kerül megrendezésre városunkban. Magyarország egyetlen 

nemzetközi katonazenekari fesztiválja közel 400 szereplőt vár hazai és közép-európai országokból. Idén több 

mint 350 zenészt számlál a három magyar zenekar és a négy külföldi csapat, melyek Ausztriából, Szlovákiából, 

Csehországból és Szerbiából érkeznek. A magyar fegyveres erők, a különböző nemzetközi zenekarok és a 

művészeti csoportok idén a Főnix Arénában nagyszabású koncerttel és haditechnika bemutatóval, a Debreceni 

Református Nagytemplomban emlékezetes fellépéssel és a Piac utcai felvonuláson mutatkoznak be a 

Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál részeként. 

 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/halottak_napja
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Program: 
 Október 6. (csütörtök) 

19:30 - Ünnepi Hangverseny (Szolnok és Debrecen Helyőrségi Zenekarok, közreműködik a Kodály 
Kórus Debrecen) - Nagytemplom 

 Október 7. (péntek) 
16:30 - Felvonulás (a Piac utca - Simonffy utca kereszteződéstől a Nagytemplomig) 

 Október 8. (szombat) 
15:00 - Haditechnikai bemutató (haditechnikai eszközök, járművek, valamint a Honvéd Huszár 
Díszegység díszegyenruhái és szolgálati lovai) - Főnix Aréna előtt 
17:00 - Szakalaki bemutatók és összevont koncert. Közreműködik Vastag Tamás és a Budapest 

Táncstúdió versenytáncosai - Főnix Aréna 

A rendezvényen való részvétel ingyenes! 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű információ 

Azoknak a családos kollégáknak figyelmébe ajánlom, ahol a gyerek továbbtanulás előtt áll! 

Pályaorientációs Kiállítás a Debreceni Egyetem szervezésében 

 

 

 

 

A Hello Szakma – Út a jövőbe pályaorientációs kiállítás és szakmai konferencia október 6-7-én a Hall-ban, a 
Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén felállított sátorban, a második emeleti VIP folyosón, illetve három 
konferenciateremben várja különböző programokkal a látogatókat. 

A rendezvényről bővebb információ a https://dszc.hu/p/hello-szakma oldalon olvasható. 

https://dszc.hu/p/hello-szakma
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Családi kirándulás 

 

 

 

 

A Zsuzsi Erdei Vasút októberi programjai:  

 Október 8. (szombat) 10:00: Túrázz madarakkal! – állatsimogató és őszi túra Hármashegyalján 
Bővebb információ itt: https://www.facebook.com/events/1103271437224072/ 
 

 Október 15. (szombat): Tegyünk többet az erdeinkért! – gombakereső túra 

 Október 23. (vasárnap): Forradalmi pillanatok, emlékek – megemlékezés és program nemzeti ünnepünk 
                                        alkalmából 

 Október 29. (szombat): 17:00-21:00 Bátrak erdeje – Halloween party (erről az alábbiakban kicsit 
bővebben, mert szuper kis program lesz! ) 

Éjszaka indul útjára Halloweeni Zsuzsi járat, ahol rémisztően élménydús programokkal várják a Bátor Utasokat! 
 
    A program: Szörny Disco,  

                    Akrobatikus Tűzzsonglőr – show, 

                    Boszorkány Túra,  

                    Daraboló – Kuckó,  

                    LED – Show,  

                                                               Démoni Madarak,  

                                                               Rém – Zumba party, 

                                                               Táncoló kutyák show műsor 
 

A résztvevők biztonságáért a Rettenetes Szörnyek lesznek a felelősek!   
 
Akinek felkeltettem az érdeklődését a program iránt, az az alábbi linken tud még plusz információt gyűjteni: 
https://www.facebook.com/events/h%C3%A1rmashegyalja/halloween-party-b%C3%A1trak-
erdeje/484456169230093/ 

                                                  

Daruvonulás a Hortobágyon - Vezetett túrák a darvak nyomában 

 

                                                                

 

 

  

            

  

https://www.facebook.com/events/1103271437224072/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-daruunnep.html
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Hortobágy-halastavi darules kisvasúttal 

Az  éjszakázó helyeikre húzó darvak megtekintésére kisvonattal viszik a vendégeket. A program a Halászbárka 
Fogadóközpontban (Hortobágy-Halastó; 33-as főút 67. km-nél letérve Hortobágy-Halastó irányába) a túra díjának 
kizárólag készpénzben történő megfizetésével és a 2018-ban készült „Darumadár fenn az égen” film vetítésével 
indul, melyet egy, a darvakról szóló rövid tájékoztató követ. Ezt követően indul a terepi program. Kiutazás a 
kisvonattal a Kondás-tóig (menetidő kb. 30 perc), ahol az éjszakázásra gyülekező darvak esti behúzását tekintik 
meg szakvezetővel, majd visszaindulás a kisvonattal. 

A túra időpontjai: 

 2022. október 1. (szombat) 16:00  
 2022. október 2. (vasárnap) 16:00 
 2022. október 8. (szombat) 16:00 
 2022. október 9. (vasárnap) 16:00 
 2022. október 15. (szombat) 15:30 
 2022. október 16. (vasárnap) 15:30 
 2022. október 22. (szombat) 15:30 
 2022. október 23. (vasárnap) 15:30 

Várható befejezés: napnyugta, a kisvasút sötétedés után kb. fél órával jön vissza, korábbi visszaindulás csak 
gyalogosan lehetséges a kb. 5 km-re lévő végállomástól. 

Jegyár: 3500 Ft/felnőtt, 2200 Ft/gyerek (3-18 év), 9500 Ft/család (2 felnőtt, 3 gyerek) 

Legbátrabbaknak pedig: Kisvonatos hajnali!  darules 

Több tízezer daru tölti az éjszakát a Kondás-tó lecsapolt medrében, majd napfelkelte után elindul táplálkozó 
helyeire. Először kisebb, majd egyre nagyobb csapatokban repülnek ki, amely gyönyörű látvány háttérben a 
napfelkeltével. A kihúzás megtekintésére kisvonatos túrára invitálják a vendégeket hajnali indulással. A kisvonat 
4 km-t tesz meg, a Kondás-tóig még 1 km séta vár a résztvevőkre, így elkerülhető a madarak zavarása. A túra 
minimum 10 fő esetén indul. 

Találkozó: a Halászbárka Fogadóközpontban (Hortobágy-Halastó; 33-as főút 67. km-nél letérve Hortobágy-
Halastó irányába) 

A túra időpontjai: 

 2022. október 1. (szombat) 5:15 
 2022. október 2. (vasárnap) 5:15 
 2022. október 22. (szombat) 5:30 
 2022. október 23. (vasárnap) 5:30 

Várható befejezés: napkelte után 

Jegyár: 3500 Ft/felnőtt, 2200 Ft/gyerek (3-18 év), 9500 Ft/család (2 felnőtt, 3 gyerek) 
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Szellőn szökellő 

A test a mozgás és a zene szabad játéka 

 

 

 

A testimágó, -az, ahogyan a test érzi magát-, a korai tapasztalatokkal fejlődik, óvodás életkorban bomlik ki, 
szerepet játszik az érzelmeink kialakulásában. Az, ahogyan a test uralja saját mozgásait, a sémák, a minták 
sokaságából áll össze. Ehhez szükséges a tér, amelyben mozgunk, a ritmus, amely folyamatos dinamikát biztosít, 
a zene, amely megtölti körülöttünk a teret, a harmónia, mely mind ezek összecsengése. A foglalkozásokon a 
zenei atmoszféra közegében a test mozdulatainak szabadjátékát nyitják meg. 

A foglalkozást 3 – 6 éveseknek ajánlják a következő időpontokban: október 17., 18., 19., 20. (hétfő – csütörtök) 
naponta két időpontban: délelőtt:10:00 és délután:14:00 órai kezdéssel. 

Jegyár: 1500 Ft/fő 

 
 
 
 
 
 
 

NAGYERDŐ HETE CSALÁDI NAP A SZIGET-KÉKBEN 
 

Immár harmadik alkalommal kerül sor a debreceni Nagyerdő értékeit bemutató programsorozatra a Nagyerdő 
Hete címmel 2022. október 1. és 9. között a Nagyerdő Társaság, a Debreceni Értéktár Bizottság és számos más 
együttműködő partner szervezésében. A rendezvény keretében sportprogramokkal, kerékpáros bemutatóval, 
tematikus sétákkal, természetismereti vezetett túrákkal, családi nappal, piknikkel, kiállításokkal, valamint 
Debrecen Zöld Értékei című szakmai konferenciával várják az érdeklődőket.  
Én most csak a családi nap programjait emeltem ki! 
 
A Családi nap időpontja: 2022. október 8. (szombat) 
 

 9:00 – 14:00 Nordic Walking Debrecen Sportegyesület: folyamatos bemutatók, óránként induló 
csoportok, vezetett walkingozások 
Regisztráció: https://www.debreceniertektar.hu/.../nagyerdo-hete-2022... 
 

https://www.debreceniertektar.hu/nagyerdo-hete-2022/nagyerdo-hete-2022-regisztracio
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 09:00 – 16:00 DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület kerékpáros 
ügyességi pályái és felvilágosítás nyújtása kerékpáros közlekedés és a kerékpár, mint sporteszköz 
témákban 
9:00-18:00 DESE EXTRÉM SPORT AKADÉMIA DEBRECEN CSALÁDI NYÍLTNAPJA 
10:00 és 13:00 a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület szervezésében 
szervezett túrák regisztrációhoz kötötten a Sziget-kék - Velopark - Sziget-kék útvonalon az erdőn 
keresztül. 
Regisztráció: https://www.debreceniertektar.hu/.../nagyerdo-hete-2022... 
 

 10:00 Erdőkerülő séta a Sziget-kékben (szenzomotoros játékok, megfigyelések) 
Szervező: Kismaszat Élményműhely – Sziget-kék Tematikus Park 
Regisztráció: szigetkek@zoodebrecen.hu 
 

 10:00-12:00 Vértelen vadászat indul óránként a Természettár vezetésével  
Regisztráció: https://www.debreceniertektar.hu/.../nagyerdo-hete-2022... 
 

 11:00 – 16:00 a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának mobil kiállítása 
A Debrecen környezetében található Natura 2000 területekről szóló kisebb mobil kiállítás, és hozzá 
kapcsolódó asztali játékok várják az érdeklődőket.  
Az érdeklődők itt kaphatnak információt a délutáni természetismereti túráról is. 
 

 11.00 Az erdő kincsei – kézműves foglalkozás a Sziget-kék Tematikus Park gondozásában 
 

 14.00 Természetismereti vezetett túra a Nagyerdőn a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
szervezésében (indulás a Nagyerdei Stadion Északi Rendezvényterétől) 
Regisztráció: https://www.debreceniertektar.hu/.../nagyerdo-hete-2022... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Színház 
 
 
 
 
 
 
 

                          MAGDAFESZT 2022. Színházi Fesztivál Debrecen 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.debreceniertektar.hu%2Fnagyerdo-hete-2022%2Fnagyerdo-hete-2022-regisztracio&h=AT0bUcBSfL0YMOBmkycxxx-ViLeJTLZeklJSIoPVp4tYUcmXfqoBLNosgfEVrEJIpdKSUDRh8zOniQfGJFU0ArSrBNeVZAHMela79Rn8lXP24AvQdgJtRjBJCz8PRhV-sJgycghmCKsBITtl9Ms&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2BopDN79TBFRqbH9aS4_9W2_enUyQrEV70w6vYTwCv6M7bKaC3aUqemFgZ3IZ-fFUXRdAQExtEFSZVdpGfHcTtpj_Gig5kE5oaEFBLV7Y6doT-7NRuFsODCqYWo9gO9GlFNa2hIN27798QxseTQtv0SvR6WeUBvzmhTrJILfPizRfx
mailto:szigetkek@zoodebrecen.hu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.debreceniertektar.hu%2Fnagyerdo-hete-2022%2Fnagyerdo-hete-2022-regisztracio&h=AT0bUcBSfL0YMOBmkycxxx-ViLeJTLZeklJSIoPVp4tYUcmXfqoBLNosgfEVrEJIpdKSUDRh8zOniQfGJFU0ArSrBNeVZAHMela79Rn8lXP24AvQdgJtRjBJCz8PRhV-sJgycghmCKsBITtl9Ms&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2BopDN79TBFRqbH9aS4_9W2_enUyQrEV70w6vYTwCv6M7bKaC3aUqemFgZ3IZ-fFUXRdAQExtEFSZVdpGfHcTtpj_Gig5kE5oaEFBLV7Y6doT-7NRuFsODCqYWo9gO9GlFNa2hIN27798QxseTQtv0SvR6WeUBvzmhTrJILfPizRfx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.debreceniertektar.hu%2Fnagyerdo-hete-2022%2Fnagyerdo-hete-2022-regisztracio&h=AT0bUcBSfL0YMOBmkycxxx-ViLeJTLZeklJSIoPVp4tYUcmXfqoBLNosgfEVrEJIpdKSUDRh8zOniQfGJFU0ArSrBNeVZAHMela79Rn8lXP24AvQdgJtRjBJCz8PRhV-sJgycghmCKsBITtl9Ms&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2BopDN79TBFRqbH9aS4_9W2_enUyQrEV70w6vYTwCv6M7bKaC3aUqemFgZ3IZ-fFUXRdAQExtEFSZVdpGfHcTtpj_Gig5kE5oaEFBLV7Y6doT-7NRuFsODCqYWo9gO9GlFNa2hIN27798QxseTQtv0SvR6WeUBvzmhTrJILfPizRfx
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-magdafeszt.html
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Immár ötödik alkalommal állítják fókuszba a női sorsokat és a női alkotókat a MagdaFeszt megrendezésével 
október 3 - 8. között. A Szabó Magda előtt tisztelgő eseménysorozaton a női sors ismét megannyi fénytörésből 
mutatkozik meg előttünk. 

 
 
 

Néhány ajánlat a fesztivál műsorából  
 
 
 
A szecsuáni jólélek 

Egy ideig az ember jó akar lenni. Aztán csak boldog. Mintha a kettő nem járhatna együtt. 
Bizonyos körülmények között pedig csak túlélni lehet. A nyomor önzőséghez vezet. A jólét 
még inkább. Ki tud önzetlen maradni ebben a világban? Ha saját terheinket képtelenek 
vagyunk vinni, és más kapujába tesszük le, valaki összeroskad alatta. De mit tegyen az, 
aki segíteni akar másokon? 

Időpont: 2022. október 05. (szerda) 20:30 
                                     Helyszín: Csokonai Fórum, Kóti Árpád terem 
                                    Jegyár: 2500Ft 
   Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121831/csokonai-forum-a-szecsuani-jolelek-magdafeszt/12006504 
                                                                                                                                                                         

 
 

 La femme fatale 

 
A nőiség, a szerelem, a titkos és nyílt kapcsolatok, a titokzatos és elbűvölő, csábító és 
számító végzet asszonyai és a sokszor magányos vagy elhagyott feleségek dalai, 
történetei szólalnak meg, a legismertebb női előadókat, köztük Marilyn Monroe-t, Karády 
Katalint, Marlene Dietrichet vagy Nina Simone-t idézve – swing- és mainstream jazz 
alapokon. Felcsendül a Wives and Lovers, a Whatever Lola Wants, a My Baby Just Cares 
for Me, a Fever vagy a Mad About the Boy. 
Időpont: 2022. október 06. (csütörtök) 20:00 
Helyszín: Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem 
Jegyár: 3000 – 4800 Ft között 
Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121744/csokonai-forum-edmond 
 
 

 

Válogatáskazi – avagy szomjas fiúk tolják a kakaót (+16) 

Papás-mamás a csendespihenő alatt, üvegezés a házibuliban, sátortábor, szégyenkezés az 
áltisiben, szerelem-szex-gyengédség rovat, félbemaradt Kacsamesék, első menstruáció, 
első csók, első petting, menő és ciki srácok, meg örök szerelmek.  
Megvan?   
A háttér a nyolcvanas-kilencvenes évek Magyarországa, de hát kinek mi. A lényeg úgyis az, 
hogy hogyan lettünk a világot tökéletesen értő kislányokból fogalmatlan kamaszok, majd 
eltévedt felnőttek.   
Időpont: 2022. október 06. (csütörtök) 20:30 
 Helyszín: CSIL - Szabó Magda Pódiumterem 

                                Jegyár: 2500 Ft 
Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121832/csil-szabo-magda-podiumterem-valogataskazi-
magdafeszt/12006501 

 

 

https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://jegymester.hu/production/121831/csokonai-forum-a-szecsuani-jolelek-magdafeszt/12006504
https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://jegymester.hu/production/121744/csokonai-forum-edmond
https://jegymester.hu/venue/120096/csil-szabo-magda-podiumterem
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Zenei programok 

 (Zene az kell, mert körülölel. ) 

  

 

 

Rákász Gergely - Lords of the Organ VI.  

A hatodik évadban a Lords of the Organ alapkoncepciója érvényesül, amelyben a 
hangszer a show arcát mutatja. A Gladiátorok indulójával az ókori Róma cirkuszaiba, 
Elgar – Parádé és Pompájával a Királynő előtt tetszelgő angol tisztek elegáns 
felvonulásaira, Dvořák Largojával pedig az Újvilágba látogatunk. 

Időpont: 2022. október 09. (vasárnap) 18:00 
Helyszín:Debrecen - Görögkatolikus Metropolitai Hivatal(4025 Debrecen, Petőfi tér 8.)  

Jegyár: 3990 Ft 
                                          Jegyvásárlás: https://koncerthu.jegy.hu/program/rakasz-gergely-lords-of-the-organ-vi-
139641/876216/?d=77398 
 
 

Orosz Zoltán és Horváth Kornél koncertje  
 

                                  Orosz Zoltán – Artisjus- és eMeRTon-díjas harmonikaművész 
                                  Horváth Kornél – Kossuth-díjas ütőhangszerművész 
                                  Időpont: 2022. október 15. (szombat) 19:00 

Helyszín: VOKE Egyetértés Művelődési Központja  
Jegyár: 5500 Ft 
Jegyvásárlás:https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-debrecen-

138513/861582 

 

Modern Talking - Thomas Anders és a Neoton Família sztárjai 

A Modern Talking a 80-as évek egyik jelentős német popegyüttese, Thomas Anders 

és Dieter Bohlen részvételével. Nagyon könnyed, romantikus és egyszerű hangulatú, 

de ennek ellenére kidolgozott slágereket adtak elő. A tagok külön-külön is sikeres 

pályát jártak be, Anders mint szólóénekes, Bohlen mint számos más híres énekes és 

együttes (C. C. Catch, Blue System, Bonnie Tyler, Chris Norman, Smokie „Midnight 

Lady”) zeneszerzője. 

Időpont: 2022. október 15. (szombat) 19:00 
                                  Helyszín: Debrecen Főnix Aréna 

Jegyár: 7999 -19999 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-
debrecen-138513/861582 

 

https://koncerthu.jegy.hu/venue/hrabovszky-balazs-egyeni-vallalkozo
https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://jegymester.hu/venue/120123/csokonai-forum
https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-debrecen-138513/861582
https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-debrecen-138513/861582
https://hu.wikipedia.org/wiki/1980-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Anders
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dieter_Bohlen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
https://hu.wikipedia.org/wiki/C._C._Catch
https://hu.wikipedia.org/wiki/Blue_System
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bonnie_Tyler
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chris_Norman
https://hu.wikipedia.org/wiki/Smokie
https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-debrecen-138513/861582
https://www.jegy.hu/program/orosz-zoltan-es-horvath-kornel-koncertje-debrecen-138513/861582
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   Deák Bill Blues Band 

                    A hazai blues koronázatlan királya együttesével a Lovardába látogat. 
"A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt.” 
                                                                                                                    (Deák Bill Gyula)   
 
Időpont: 2022. október 14. (péntek) 20:30,19:30 Kapunyitás 
Helyszín: Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont  

                   Jegyár: 5000 Ft 
                   Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/deak-bill-blues-band-137445 

 

Voke Egyetértés Művelődési Központja  

 

 

Pódiumbeszélgetés Alföldi Róberttel  

Szili Nóra faggatja majd munkásságáról, színházról, színészetről, rendezésről! 
 
Időpont: 2022. október 09. (vasárnap) 18:00 
Jegyár: 5990Ft 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/mufajok-randevuja-szily-nora-vendege-

alfoldi-robert-139707/876650 

 
 

Bűvész Show 
 
Nagy Molnár Dávid bűvész, a magyar bűvészvilág egyik legnevesebb, 
nemzetközi hírű művésze. A Monte Carloban megrendezett bűvészfesztivál, 
valamint a Bűvészvilágbajnokság második helyezettje.  
A Szemfényvesztés előadássorozat másik fellépője Rieger Dani, aki 
szórakoztató műsorával számos magyar színpad mellett jelen volt a 2019-es 
csehországi teke világbajnokságon is. 
 A szórakoztató show műsorban látvány, varázslat és humor jelenik meg egy 
színpadon.  
Szórakoztatás garantált minden korosztály számára.  
Időpont: 2022. október 22. (szombat) 19:00 
Jegyár: 4490-7500 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/szemfenyvesztes-debrecen-131979#programInfoTabAnchor 

 

https://www.jegy.hu/program/mufajok-randevuja-szily-nora-vendege-alfoldi-robert-139707/876650
https://www.jegy.hu/program/mufajok-randevuja-szily-nora-vendege-alfoldi-robert-139707/876650
https://www.jegy.hu/program/szemfenyvesztes-debrecen-131979#programInfoTabAnchor
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

  

 
 

Sóstó Gyógyfürdő 1922-ban - korabeli képeslap  

Forrás: https://helytortenet.com/112284-nyiregyhaza-1920-regi-kepeslap 

 

 

 

 

 

Ingyenes sportolási lehetőségek a „Mozdulj Nyíregyháza” keretében 

Kilencedik éve sportolhatunk együtt ingyenesen a „Mozdulj Nyíregyháza” programsorozat keretében. Az edzések 
ősszel újra folytatódnak, az első órák szeptember 19-én kezdődnek, hétfőtől vasárnapig változatos sportolási 
lehetőséget kínálnak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helytortenet.com/112284-nyiregyhaza-1920-regi-kepeslap
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Népművészeti kiállítás a Skanzenban 
 

Idén 40 éves a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület. Ebből az alkalomból jubileumi kiállítás 
nyílik a Sóstói Múzeumfalu Jármi portáján. A kiállítás 2022. október 16-ig látogatható, a Múzeumfalu nyitva tartása 
szerint. 

Az egyesület tagjai a kiállítás ideje alatt minden hétvégén ingyenes mesterségbemutatókat és népi kézműves 
foglalkozásokat tartanak, valamint kisebb népművészeti vásárral várják az oda érkezőket. 

 

 

 

 

 

Pásztorünnep a Múzeumfaluban 

A Sóstói Múzeumfalu izgalmas programokkal várja látogatóit a pásztorhagyományokat felelevenítő 
rendezvényen. 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 már 
harmadszor rendezik meg, a pásztorok munkáját és mindennapjait bemutató eseményt, mely nagy 
népszerűségnek örvend. 

 

 

 

 

 

Időpont: 2022. október 15. (szombat) 09:30 
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Váci Mihály Kulturális Központ 

1x3 néha 4 bohózat két részben 

Elhunyt cégtársa egyetlen örökösét, Billyt keresi az idős, dúsgazdag Jonathan Hardcastle. 
Tízezer font a tét: ekkora összeget szándékozik Billynek ajándékozni azzal a feltétellel, 
hogy a fiún kívül ne jelentkezzen más örökös. Billy és ügyvédje egy születésnapi 
összejövetel kellős közepén jelennek meg a családi kastélyban. Ha azt hinnénk, hogy az 
örökség simán eljut a címzetthez, itt akár vége is lehetne a darabnak. Ha viszont arra 
tippelünk, hogy nem Billy az egyetlen jelentkező, illetőleg nem Billy az egyetlen Billy, akkor 
közelebb járunk a vígjátéki igazsághoz, mely az örökség megszerzésének fordulatos, 
olykor az eszeveszett ámokfutás határait súroló komédiája felé löki a megjósolhatatlan 
végkifejletet… 
Időpont: 2022. október 22. (szombat) 19:00 
Jegyár: 4300-4900 Ft között 

                              Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/1x3-neha-4-bohozat-139456/874510 
 

Bencs Villa 

 Kuthy Patrícia és Jenővári Miklós musical estje 
 

Ismét egy egyedülálló koncertélmény várja a Bencs Villába látogatókat. 
Kuthy Patrícia és Jenővári Miklós színművészek, igazi zenei kavalkáddal 
várják az érdeklődőket. 
Időpont: 2022. október 11. (kedd) 17:30 
Jegyár: 1950 Ft  
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/kuthy-patricia-es-

jenovari-miklos-musical-estje-139619/876579    

 

Szindbád Rendezvényterem 

Máté Péter emlékest 

 
 
Időpont: 2022. október 25. (kedd) 18:00 
Jegyár: 1950 Ft  
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/mate-peter-emlekest-

139618/876014 

   

 
 

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. 
 

https://programturizmus.jegy.hu/program/1x3-neha-4-bohozat-139456/874510
https://programturizmus.jegy.hu/program/kuthy-patricia-es-jenovari-miklos-musical-estje-139619/876579
https://programturizmus.jegy.hu/program/kuthy-patricia-es-jenovari-miklos-musical-estje-139619/876579

