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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 

Elérkezett december hónap, itt az év vége. Gyorsan, talán túl gyorsan 
repült el ez az esztendő, valljuk be, nem sok pozitív dolgot hagyva 
maga után. Éppen ezért, talán érdemesebb mindenkinek azokra a 
pillanatokra koncentrálni a magánéletéből, amelyeket kellemesen élt 
meg, amelyek közös élményeket jelentettek a családtagok számára. 
Én arra biztatok mindenkit, gondolatban vegye elő ezeket az apró, 
boldog perceket, ezekre visszagondolva hangolódjatok a közelgő 
ünnepekre. Akik pedig még most szeretnének begyűjteni ilyen remek 
pillanatokat, azoknak nagyon jó programokat hoztam, hogy legyen 
hol megélni a közös élményeket!  

 

          Könyvajánló 
          (A könyv a lélek orvossága! ) 

 

A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi 

történetek 
A legnagyobb ajándék című válogatás nyolc, ma már klasszikusnak számító 
történetet tartalmaz, olyan népszerű írók tollából, mint Charles Dickens, L. M. 
Montgomery vagy Louisa May Alcott. Igazi időutazásra invitálnak a szerzők, az 
ókori világtól kezdve egészen a 20. századi amerikai kisvárosok miliőjéig 
kalauzolva az olvasókat. Az itt megjelenő írások közös vonása, hogy bár eltérő 
korokban és helyszíneken játszódnak, az év egyik legcsodálatosabb időszakáról, 
a karácsony állandó varázsáról és örök értékeiről mesélnek. A kötetben található 
novellák és elbeszélések többsége most először jelenik meg magyar nyelven. 

Catherine Anderson: A karácsony fényei 
A karácsony fényeiben két család kap lehetőséget arra, hogy a remény és a 
szeretet erejével túljussanak a múlt fájdalmain, és nyílt szívvel egy boldogabb 
jövő felé induljanak. Maddie McLendon férje elvesztése után egy kisvárosba 
költözik, itt remél új életet kezdeni fiával és unokájával. Szomszédjuk, a felesége 
halála miatt meglehetősen mogorva gazda sem örül a lánya és az új szomszéd 
fiatalember között kialakuló kapcsolatnak, de ellenségeskedésüket kénytelenek 
lesznek félretenni, amikor egy váratlan tragédia rákényszeríti őket, hogy együtt 
oldják meg a kialakult helyzetet.  

 

 
 
 

 

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 
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Kultúrtörténeti rovat 
 

Karácsony a fronton 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1914 decemberében úgy tűnt, hogy a front karácsonya olyan lesz, mint a 

világháború bármely másik napja, ugyanis XV. Benedek pápa 

fegyverszüneti felhívását a szemben álló katonai tömbök egyhangúan 

utasították el. A legfelső katonai vezetők még december 24-én is 

ragaszkodtak a szigorú hadi fegyelem fenntartásához, a harcoló 

alakulatok azonban végül módot találtak az ünneplésre – ráadásul 

egyöntetűen.1914. december 25-én váratlanul elhallgattak a fegyverek, a 

lövészárkok lakói pedig karácsonyi dalok éneklésébe kezdtek, és 

előmásztak állásaikból, hogy a semleges zónában ajándékokat 

cseréljenek ellenségeikkel. A 1914. évi „karácsonyi fegyverszünet” a 

háborúk történetében a lovagiasság és a humanitás egyik utolsó szép 

példája volt. A karácsony egyúttal alkalmat kínált, hogy a lövészárkok 

közötti „senki földjéről” a katonák elszállítsák elesett bajtársaikat, és 

tisztességgel eltemessék őket. A „karácsonyi fegyverszünet” persze nem 

mindenhol sikerült egyformán, időtartama sem bizonyult egységesnek, azonban teljesen spontán módon zajlott 

le, némi szeretetet és emberséget hozva a fronton harcoló katonák közé.  
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A magasabb rangú vezetők a jövőben szigorúan megtiltották a kapcsolatba kerülést az ellenféllel, ennek dacára 

egyes alakulatok a későbbi jeles napok alkalmával is igyekeztek fegyverszünettel ünnepelni. 

 

 
 
 
 
 

 

A karácsonyfa-állítás a német hadseregben jelent meg először, az 1870–71. 

évi francia–porosz háború idején. Magyar területeken német hatásra, 

osztrák közvetítéssel terjedt el, nem utolsó sorban a közös hadsereg és a 

honvédség révén, de a Nagy Háború idején még nem volt általánosan 

ismert, bevett szokás. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint a magyar 

ezredeknél a parancsnokságon, a táborban vagy a fedezékekben felállított 

karácsonyfa látható, ennek hiányában fenyőgallyat szereztek a katonák, 

vagy élő fenyőkre helyeztek gyertyát, vagy töltényhüvelybe olajat töltöttek 

és ebbe állítottak kanócot majd a fát körülállva karácsonyi dalokat énekeltek. 

A tábori lelkészek a harctéren is celebráltak misét; gyakran a 

fedezékekben, de nem messze a frontvonaltól, a pihenőben lévő 

katonák templomi misén is részt vehettek. Volt, ahol betlehemes 

játékkal tették emlékezetessé az ünnepet.  

Az alakulatok tisztikara is igyekezett gondoskodni ilyenkor a 
legénység megajándékozásáról és jobb ellátásáról. A karácsonyi 
ebéd általában jobb és kicsit több is volt, mint egy átlagos háborús 
hétköznapon, főleg az első években. 

 

 

 

 

Az otthoniak csomagokat, úgynevezett szeretetajándékokat küldhettek az ünnep alkalmából a fronton szolgáló 
hozzátartozóiknak, a katonák pedig szolgálaton kívül, pihenőidőben különböző ajándékokat készítettek 
szeretteiknek, bajtársaiknak a lehetőségeik szerint felhasználható anyagokból: például töltényhüvelyt, belőtt 
gránátok, srapnelek darabjait megmunkálva készítettek gyűrűket, óraláncokat, asztaldíszeket, tinta- és 
gyertyatartókat, lószőrből is fontak díszeket. A harctéri helyzet ugyanakkor nem mindenhol tette lehetővé az 
ünneplést.             Folytatást bővebben a bocskaikonyvtar.hu oldalon olvashattok! 
Források:  

mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/karacsony_a_harcteren 

rubicon.hu/kalendarium/1914-december-25-karacsony-a-
fronton?gc_id=14734383555&h_ad_id=547570060264&gclid=EAIaIQobChMIgbOFtP_D-wIVSgWLCh1gFgu7EAAYASAAEgL2YPD_BwE 
S. Nagy Anikó - Spekál József: Gulyáságyú és rohamsisak. A Nagy Háború gyomornézetből (Budapest, 2016) 

Képek: 

bocskaikonyvtar.hu/hirek/1914-karacsonya-a-galiciai-fronton 

A világháború képes krónikája, 1914. 13. szám 1915. 01. 27. p. 385-390. 

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő könyvtáros 

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/karacsony_a_harcteren
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/1914-karacsonya-a-galiciai-fronton
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Kulturális programok 

2022. december 01. és december 31. között 

Debrecenben 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

Fehér Karácsony. Miklóssy Béla fotója 1907-ből 
(Forrás: https://www.dehir.hu/debrecen/feher-karacsonyok-reges-regi-debreceni-fotokon/2013/12/25/) 

 
 

Kiemelt Program 
 

Adventissimó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint az már bizonyára sokan tudjátok, Helyőrségi zenekarunk 2022. december 04-én (vasárnap) 19 órai 

kezdettel, karácsonyi koncerttel bűvöli el az érdeklődő közönséget a Kölcsey Központ Nagytermében. A 

koncertre a belépés ingyenes, de karszalaghoz kötött, amit remélhetőleg sokan beszereztetek már. Aki esetleg 

lemaradt a lehetőségről az még próbálkozhat a Kölcsey Központ információs pultjánál nyitvatartási időben 08 és 

16 óra között.  

Nagy szeretettel várunk mindenkit a koncertre, amely remek családi program lehet az ünnepi készülődés 

közepette!  

https://www.dehir.hu/debrecen/feher-karacsonyok-reges-regi-debreceni-fotokon/2013/12/25/
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Az Adventi Forgatag programjai 

 

                                                       

 

 

Biztosan sokan értesültetek már róla, hogy energiatakarékossági okokból január 01-től kb. március végéig 
számos, a kulturális élet színhelyéül szolgáló intézmény zárva lesz, így a Kölcsey Központban sem lesznek 
programok. Valószínű pont ezért gondolták úgy a szervezők, hogy az idén, az adventi időszakban hatalmas, talán 
eddig soha nem látott színes programözönnel kedveskednek városunk lakóinak, vagy az ide látogató 
vendégeknek.  

A Debreceni Adventi Vásár a történelmi belvárosban, a Kossuth téren, illetve a Dósa nádor téren várja a 
látogatókat 2022. november 26-tól. A város központjába közel 100 kereskedő és vendéglátó települ ki, akiknél 
egyedi kézműves termékeket, ellenállhatatlan finomságokat és lélekmelengető forró italokat vásárolhatunk. 
 
A debreceni karácsonyi vásárban egészen szenteste előtti napig kulturális programokkal, koncertekkel, 
gyerekprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal készülnek a szervezők. Az Emlékkertben vasárnaponként 
közös gyertyagyújtásokkal ünnepel a cívisváros a történelmi egyházak és városvezetők közreműködésével.  

Az Aranybika épületében berendezett Adventi Kuckóban a gyerekek találkozhatnak a Mikulással, valamint 
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A városba érkezik Csemer Bogi, Gájer Bálint és a HoneyBeast is, 
fellép majd a Kodály Filharmónia és a Szent Efrém Férfikar, valamint a gyerekeket a Lángoló Csigák, a Garagulya 
Gólyalábas, a Langaléta és az Agyagbanda szórakoztatja. 

Nagyon jó programok lesznek ingyenesen elérhetők a családok számára, amelyekből hoztam néhány ízelítőt 
nektek, a teljesség igénye nélkül! 

Mikulás Disco - korcsolya party a Kossuth téren 
A fergeteges party-ra december 03-án (szombat) 20:15-22:00 között kerül 
sor a Kossuth téri korcsolyapályán. 
Jegyárak: Korcsolya kölcsönzés: 1000.-Ft / pár / alkalom 
                 Jégpálya használati díj: 1000.-Ft / fő / alkalom 
A zenei kínálat a 60-as illetve a 70 es évek zenéit idézi ezen az estén, ezért 
a szervezők azt javasolják a buli hangulat fokozására, hogy a korizók öltözete 
is tükrözze ezeknek az éveknek a divatját! Elő tehát a trapéznadrágokkal, a 
vastag műszőrme bundákkal!  

Lángoló Csigák Tűzzsonglőr bemutató 

Lángoló Csigák Tűzzsonglőr Csapat 2012 tavaszán alakult két korábbi tűzzsonglőr 
csoport fúziójából. 2014 óta külföldi fesztiválokra is visszajárnak, így voltak 
Romániában, Csehországban, de kaptak már meghívást Egyiptomba, Kuvaitba és 
Törökországba is. 
Időpont: 2022. december 03. (szombat) 19:00  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 
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Garagulya Gólyalábas Társulat: Magyar Karácsony 

Az előadásban a hagyományos téli ünnepkörhöz, karácsony havához kapcsolódó 
népszokások, hiedelmek jelennek meg a társulattól megszokott jó hangulatban. Az 
előadás végén pedig egy valódi világszámmal kívánnak a szereplők Boldog 
Karácsonyt! 
Időpont: 2022. december 04. (vasárnap) 15:30  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

Szabó Ádám adventi műsora 

Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás, a 2011-es Csillag születik második helyezettje, a 

2014-es X-Faktor ötödik helyezettje, A Dal 2015 második helyezettje, A Dal 2017 résztvevője, 

a 2020-as Sztárban Sztár nyertese. 

Időpont: 2022. december 04. (vasárnap) 18:00  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 
Zenés családi Mikulásváró Csepregi Évával 

 

A gyerekek egyik kedvenc ünnepe a Mikulás, hiszen melyik gyerek ne várná, hogy 
találkozhasson a nagyszakállú Mikulással. A várakozás idejére mi is lenne a legjobb 
időtöltés, mint a közös éneklés, zenélés, játék, amelyek segítenek jó hangulatban 
eltölteni a várakozás idejét. 
Időpont: 2022. december 05. (hétfő) 17:30  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 A Budapest Bár Debrecenben 

 Úgy fest, a Mikulás idén csokoládé helyett sokkal jobb ajándékkal készült 
mindenkinek. Idén a 15 éves zenekar elhozza az ünnepi hangulatot a debreceni 
Kölcsey Központba. A régi, jól ismert számok mellett új dalokkal is készül a 
csodálatos Budapest Bár! 
Időpont: 2022. december 06. (kedd) 19:00  
Helyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem  
Jegyár: már csak korlátozott számban 6900 és 8500 Ft-ért érhetőek el. 
Jegyvásárlás: https://tixa.hu/BB_20221206_debrecen_kolcsey 

 

 

 
Időpont: 2022. december 05. (hétfő) 16:00  
Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom (Debrecen, Kossuth tér 1.) 
Jegyár: 4990 Ft 
Jegyvásárlás:  
https://www.jegy.hu/program/zenes-csaladi-mikulasvaro-csepregi-evaval-
140767/889882 
 

Mikulás váró koncert a Kiskalász zenekarral 
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Angyalok pórázon – könyvbemutató 
„Csodálatos, hogy mit művelhet egy kutya az emberi lélekkel… Mennyi minden 
belefér egy kutya szívébe… gyönyörű és gyógyító remény, hűség, búcsú és találkozás 
is egyszerre…” És mennyire érdekes nézőpontot ad, amit a kutyák mesélnek. 
Eszterhai Katalin Kozma Pál-díjas, Kanadában élő magyar írónő dedikálja könyvét, 
melyben négylábú társaink szemüvegén keresztül láthatjuk s szerethetjük meg 
önmagunkat. 
Időpont: 2022. december 07. (szerda) 18:00  
Helyszín: Kölcsey Központ, Berényi Galéria 

          Ingyenesen megtekinthető program 

 Karácsonyi Ronda Pulcsis Futás 
 

Hetedik alkalommal gyűjtenek ajándékot rászorulóknak karácsonyi ronda 
pulcsiban Budapesten és Debrecenben. 
Elő a ronda pulcsikat a szekrényből! Az idei lesz a hetedik alkalom, hogy 
a leggiccsesebb felsőnket magunkra öltve futhatunk a jótékonyság 
jegyében Debrecenben. 
Időpont: 2022. december 10. (szombat) 10:00  
Helyszín: Baltazár Dezső tér 
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: hello@bakancslistamagyarorszag.hu 

Debreceni Dixieland Jazz Band 

A zenekar fennállásának 38 éve alatt több, mint 1000 koncertet adott. Európa 
csaknem összes országában, két alkalommal a jazz őshazájában, az Egyesült 
Államokban, ezen belül New Orleans-ben is, nagy sikert aratott. Ezen túl 
természetesen a különböző hazai jazz és dixieland fesztiválok rendszeres 
vendége. 
Időpont: 2022. december 10. (szombat) 18:00  
Helyszín: Dósa nádor tér 

                                                   Ingyenesen megtekinthető program 
 

                                                   Ronda Pulcsis Kori Disco 
A Debreceni Advent harmadik hétvégéjén újra buli a jégen! 
Ezen a napon senki ne tegye el a pulcsiját a Ronda Pulcsis Futás után, hiszen 
este Ronda Pulcsis Kori Disco! 
A fergeteges party-ra december 10-én (szombat) 20:15-22:00 között kerül 
sor a Kossuth téri korcsolyapályán. 
Jegyárak: Korcsolya kölcsönzés: 1000.-Ft / pár / alkalom 
                 Jégpálya használati díj: 1000.-Ft / fő / alkalom 
 

Csakmag Vivien adventi koncertje  

Csakmag Vivien énekesnő, Petőfi Zenei díjas dalszövegíró adventi koncertjén 
felcsendülnek a kedvenc karácsonyi dalok, ahogy még nem hallotta őket a közönség. 
Akusztikus jazz köntösben az All I Want For Christmas Is You, a Jingle Bells és még 
sok más jól ismert dallam. 
Időpont: 2022. december 11. (vasárnap) 18:00  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 

mailto:hello@bakancslistamagyarorszag.hu
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„Feljött immár az a csillag” című koncert 

Tímár Sára Junior Prima-díjas énekes és zenekara a Gryllus Kiadó karácsonyi 
lemezsorozatán belül jelentette meg „Feljött immár az a csillag” című kislemezét, amely 
versmegzenésítést, népzenét és világzenét is tartalmaz. 
Időpont: 2022. december 11. (vasárnap) 18:00  
Helyszín: Debreceni Református Kistemplom 
Ingyenesen megtekinthető program 

          „Messze zsong a hálaének…” 

Hrutka Róbert – Grecsó Kriszitán: Ajtók című zenés-irodalmi oratóriumát hallhatja a 
kedves közönség, melyben a szerzőpároson kívül fantasztikus zenészek és a 
Kóruscsalád összes tagja közreműködik. 
Időpont: 2022. december 16. (péntek) 19:00  
Helyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem  
Jegyvásárlásra a Szent Efrém Iskola (Kossuth utca 44.) titkárságán 8-16 óra között van 
lehetőség 2022. november 14-től. 
Jegyár: 3500 és 4300 Ft között. 

Széltolók Együttes Száncsengő című koncertje 

A Halász Judit kísérő zenekaraként is ismertté vált „BOJTORJÁN” együttesből 
alakult a „SZÉLTOLÓK” együttes. A Széltolók rutinos zenészek és énekesek. 
A műsor interaktív, a gyerekek részt vesznek a műsorban, énekelnek, táncolnak. 
Egy kis játék is lesz, amelyben a legügyesebbek apró ajándékot kapnak. 
Időpont: 2022. december 17. (szombat) 16:00  
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 

” Koktélt kever és ráz a Koktél Színház “ 
 

Simon Róbert bártender egy igazi ünnepi itallal készül a Debreceni Advent látogatói 
számára, mely a „Forró almás pite” fantázianevet kapta. 
Házi készítésű almapürével és fűszerkivonattal készül az ital, melynek alkoholos 
verziójába egy 3 napig fűszerekkel áztatott barna rum is kerül. 
A végeredmény egy fűszeres, édeskés, süteményre emlékeztető forró ital, melyet 
a bemutató végén alkoholos és alkoholmentes verziókban is megkóstolhat a 
közönség. 
Időpont: 2022. december 17. (szombat) 19:15 
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

ALL-IN Xmas Disco 

Ha Te is imádod a nemzetközi közeget, érdekelnek más zenei kultúrák és 
fontosnak tartod, hogy mindenki magáénak érezze és élvezze a karácsonyt, 
akkor ott a helyed! 
A fergeteges party-ra december 17-én (szombat) 20:15-22:00 között kerül 
sor a Kossuth téri korcsolyapályán. 
Jegyárak: Korcsolya kölcsönzés: 1000.-Ft / pár / alkalom 
                 Jégpálya használati díj: 1000.-Ft / fő / alkalom 
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Ort-Iki Gólyalábasok – Adventi pásztorjáték 

Az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház 1989 óta működik. Előadásaik bizonyítják, hogy 
akár a legkisebbek számára is érthetőek, követhetőek a több száz éve 
megfogalmazott szövegek, szófordulatok és morális tartalmak. 
A Debreceni Advent keretében Gólyalábas interaktív vonulást mutatnak be – 3 
gólyalábas pásztor, 1 zenész és 1 óriásbáb közreműködésével. 
Időpont: 2022. december 18. (vasárnap) 15:00  
Helyszín: Adventi vásár 
Ingyenesen megtekinthető program 

Orpheum Madams: Swing & Love karácsonyi koncert 

A swing-korszak ikonikus dalai három énekesnő és egy öttagú zenekar múltidéző 
tolmácsolásában kelnek új életre. Emlékezzünk együtt az Orpheum Madams művészeivel 
a békeidőkre, illetve a női énekes géniuszokra: Ella Fitzgeraldra, Billie Holiday-re, Sarah 
Vaughanra, és persze a legendás The Andrews Sisters formációra! 
Időpont: 2022. december 18. (vasárnap) 16:00 
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 

Csemer Boglárka akusztikus karácsonyi koncert 

Boggie egy különleges hangulatú karácsonyi koncertre készül, melyen a karácsonyi 
feldolgozások mellett, a boggie-dalok is ünnepi köntösbe öltöznek. Különleges zenei 
világában bátran keverednek a különböző stílusok: a pop, a jazz, a francia sanzon, a 
világzene, sőt még klasszikus zenei elemek is. A koncert igazi élményeket ígér! 
Időpont: 2022. december 18. (vasárnap) 18:00 
Helyszín: Dósa nádor tér 
Ingyenesen megtekinthető program 

 
 

 
Egyéb programok Városunkban 

 
 
 

„Van, aki feltétel nélkül szeret minket!” 

 
Egész estés beszélgetés Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány alapítójával a karácsony üzenetéről, hitünk 
erejéről, szeretetről, lelki békéről. 
Időpont:2022. december 08. (csütörtök) 19:00 
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 3800 Ft  
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/beszelgetes-bojte-

csabaval-szeretetrol-hitrola-karacsony-uzeneterol-141748/905578 
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Csík Zenekar koncert - Vendég: HOBO 

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy már 30 éve töretlen erővel, az idő, a divatok 
múlásával nem törődve, a nehézségeket leküzdve, a sikereket ügyesen kezelve létezik 
és dolgozik. Nos, ez a Csík Zenekar. 
Időpont:2022. december 08. (csütörtök) 19:00 
Helyszín: Kölcsey Központ 
Jegyár: 6500 és 8500 Ft között 
Jegyvásárlás: https://koncerthu.jegy.hu/program/csik-zenekar-koncert-vendeg-hobo-

141948/908404/?d=78348 

Mamma Mia! 

A népszerű darabot a Madách Színház előadásában láthatjuk! 
Időpont: 2022. december 10. (szombat) 14:30 
Helyszín: Főnix Aréna 
Jegyár: 4990 és 12990 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/mamma-mia-136697/894315 
Jegyek már csak a délutáni előadásra kaphatóak, az esti előadás már teltházas! 
 

                            A Kék Duna partján 1. 

   Közreműködik: Pusker Júlia – hegedű és a Kodály Filharmonikusok 
 

   Időpont: 2022. december 13. (kedd) 19:00 
   Helyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem 
   Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
   Jegyvásárlás: https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/a-kek-duna-partjan-1-

136901/843300 

DEMJÉN 76 - Ezzel még tartozom... 

Demjén Ferencről lehetne hosszasan írni, méltatni életművét, megidézni legnagyobb 
slágereit, de ezt már mindenki betéve tudja. Immár harmadszor ünnepelhetnek itt 
Debrecenben együtt a nézők „Rózsival” a születése napján. 
Időpont: 2022. december 21. (szerda) 19:00 
Helyszín: Lovarda 
Jegyár: 9 990 Ft 
Jegyvásárlás: https://koncerthu.jegy.hu/program/demjen-76-ezzel-meg-tartozom-

141742/905505/?d=78290 

                           A 35 éves 100 tagú Cigányzenekar  
 
A világ legnagyobb Cigányzenekara! A világhírű társulat klasszikus 
szimfonikus zenekarként működő együttes, a világon egyedülálló zenei 
formáció. Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália, Európa számos városaiban több 
mint ezer koncertet adott. A 100 Tagú Cigányzenekar hagyományápoló 
művészeti tevékenysége felbecsülhetetlen érték, nincs párja a világon. 
Időpont: 2022. december 26. (hétfő) 19:00 
Helyszín: Kölcsey Központ, Nagyterem  
Jegyár: 8 990 és 11 990 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/a-35-eves-100-tagu-ciganyzenekar-karacsonyi-koncertje-
vendegek-peller-karoly-es-szendy-szilvi-139234/869891 

https://koncerthu.jegy.hu/program/csik-zenekar-koncert-vendeg-hobo-141948/908404/?d=78348
https://koncerthu.jegy.hu/program/csik-zenekar-koncert-vendeg-hobo-141948/908404/?d=78348
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

  

 
 

 

A Sóstói út 1942-ben  

(Forrás: A régi Nyíregyháza; https://ne-np.facebook.com/photo/?fbid=792885497450803&set=a.534534893285866) 

Adventi forgatag Nyíregyházán 

Az idén is lesz adventi vásár Nyíregyházán. A város karácsonyfája – egy 13 méter magas fenyő – már november 
közepén a helyére került és illatával fokozza az ünnepi hangulatot. A várakozások szerint arra is lesz lehetőség, 
hogy a fát a gyerekek díszítsék fel és elhelyezzék rajta rajzaikat, kívánságaikat, mivel Nyíregyházán ez már 
hagyománynak számít. 
A hagyományok szerint lesz kézműves vásár, ételek, italok és helyi termékek széles választéka. Az érdeklődőket 
a karácsonyi hangulatot megidéző kürtőskaláccsal, lepénnyel, halászlével, valamint díjnyertes pálinkákkal, forralt 
borral várják a forgatagban. A korábbi évek hagyományaihoz híven az adventi időszakban idén is frissen sült, 
ajándék lapcsánkával készülnek csütörtökönként a Kossuth téren, 15:30-tól. 
A karácsonyi fényeket a római katolikus templom tornyából, vagy a kalandvágyók egy 30 méter magas 
óriáskerékről is megcsodálhatják. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 2022. november 27. - december 31.  

Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 
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Mikulás kaland a Nyíregyházi Állatparkban 

 

Világkörüli utazásra hív a Nyíregyházi Állatpark, 
keressük meg együtt a Mikulást! Kalandos utunk 
során elindulunk Lappföldről, és a világot 
átszelve, Dél-Amerikán át célba vesszük a 
Sarkvidéket, hogy találkozzunk a nagyszakállú 
Mikulással. 
  
Utazás a Föld körül manók és krampuszok 
társaságában. Ott lesz a jegesmedve, a fókák, a 
hópárduc, a sarki farkas és megannyi kedvenc az 
állatvilágból.  
Ínycsiklandó téli elemózsiák, lelket melengető 
varázsitalok és csemegék kísérnek izgalmas 
utunkon!  
Minden 14 év alatti online jegyvásárlónk 
mikuláscsomagot kap ajándékba! 
  
Időpont: 2022. december 3 - 4. (szombat és 
vasárnap) 10:00 
Helyszín: Nyíregyházi Állatpark  
Jegyár: kedvezményes jegy (2 felnőtt + 1 
gyermek) 13 300 Ft;  
(2 felnőtt + 2 gyermek) 16 600 Ft 
Jegyvásárlás: 
https://ticketbase.eu/partner/nyiregyhazi-
allatpark-nonprofit-kft-9 

 

 

 

Vár a Mikulás! 

2022. december 04. - 11. között délutánonként a Kossuth téren találkozhattok a 

Mikulással! Minden gyereket szeretettel várnak!  

 

Légy férfi! - Hadházi László önálló előadása 

Kik azok a hapsik, és hová tartanak? Mi az a férfias viselkedés és kinek jó 

az? Mik az elvárások egy fickóval szemben? Van-e különbség a pasis és a 

csajos viselkedés között? Jönnek a krapekok és a menő pacákok. Légy férfi, 

tarts velük! 
Időpont: 2022. december 27. (kedd) 20:00 
Helyszín: Continentál Aréna  
Jegyár: 4090 és 7090 Ft között 

Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/legy-ferfi-hadhazi-laszlo-onallo-eloadasa-musorvezeto-
fulop-viktor-142282/912406 
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Kedves Olvasók, Kedves Kollégák! 

 
Szeretnénk megköszönni, hogy ebben az évben is velünk tartottatok, hogy követtétek a 
hírlevél megjelenéseit. Mivel ez az utolsó szám az idén, ezért engedjétek meg, hogy 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és az ideinél sokkal jobb és szebb Új esztendőt kívánjak 

a Kulturális Részleg minden dolgozója nevében! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 


