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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 

Itt a február, a várakozás hónapja: már hosszabbodnak a nappalok, 
mi pedig készülődünk a tavaszra! A tavaszt ünnepléssel várjuk, ez a 
Farsang, amelyet a görögök dionüsziának, a rómaiak bacchanáliának 
neveztek el. A farsang népi mulatságokból kialakult hagyomány, 
régen ebben az időszakban akartak elkelni a pártában maradt lányok. 
Sajnos az idén továbbra is nélkülöznünk kell a vidám, maskarás 
tömegbulikat, de hoztam számotokra néhány varázslatos feltöltődést 
ígérő programot, melyeken jól érezhetitek magatokat párotokkal vagy 
baráti körben. Az ajánlatok között jó szemezgetést, a kiválasztott 
programhoz jó szórakozást kívánok!   

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Angelica Ralphstone: A legendák és történelmi mítoszok földjén 

Az emberiség mindig is kutatta származásainak titkait, sokszor irodalmi, sokszor 
tudományos módszerekkel. Bizonyosságot szinte sosem nyerhettünk teljesen, 
mindenesetre annyi bizonyos, hogy az emberiség nagyon is ragaszkodik ősi 
legendáihoz, mondakincséhez. Az albumból megismerhetjük az első legenda 
születését, kalandozhatunk a kelták nyomában, fény derülhet Wales titkaira, 
megtudhatjuk, honnan származik a vízözön legendája, felfedezhetjük a maják ősi 
világát. 

Ken Follett: Hat nap múlva teli hold 

A szerző az izgalmas meseszövés mestere. Az Északi-tenger egyik apró dán 

szigetén egy tizennyolc éves tehetséges ifjú, a gépek és a motorok megszállottja, 

jártában-keltében belebotlik egy titokzatos német gyártmányú szerkezetbe, 

melyhez foghatót soha nem látott még. Érzi, értesíteni kellene erről valakit, de 

nem tudja, kit. Felfedezése megfordíthatja a háború kimenetelét, ám a fiú 

igyekezete, hogy mielőbb eljutassa az illetékesekhez a sorsdöntő információt a 

felfedezéséről, a hozzá közel álló embereket is veszélybe sodorhatja. A II. 

világháborúba helyezett történet váratlan fordulatokban gazdag, izgalmas, 

könnyed kikapcsolódás. 

 

 

   

 

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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Helytörténeti rovat 
 

Katonai emlékhelyek 

2. 

A 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblája 

2. rész 

Az 1848–49-es szabadságharcban a gyalogezred Magyar Királyság területén állomásozó zászlóaljai az 

elsők között álltak át a függetlenségért küzdők oldalára. Az alakulat történetében többek között jelentőséggel bír 

az 1866-os porosz–osztrák–olasz háború is, amelynek során az ezred kiérdemelte, hogy II. zászlóalja sárga 

csapatzászlóját uralkodói rendeletre ezredzászlóvá minősítsék. Az ezred a custozzai ütközet során tanúsított 

bátor helytállásáért, a Monte della Croce magaslat elfoglalásáért nyerte el e különleges kitüntetést. A 39-esek az 

első világháború kirobbanása előtti utolsó nagy csatájukat Bosznia-Hercegovina okkupációja során vívták 1878-

ban. 

 

 

http://www.39gyalogezred.hu/hirek/az-a-hires-sarga-zaszlo 

http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/a-tortenelem-vedelmeben-1-0 

 

 

 

 

A táblát a Debrecenben állomásozó tisztek állíttatták, Boros Sándor debreceni kőfaragó készítette. 

  

 

 

 

 

 

 

http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/egy-39-es-emlektabla-nyomaban 

http://www.39gyalogezred.hu/hirek/az-a-hires-sarga-zaszlo
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/a-tortenelem-vedelmeben-1-0
http://bocskaikonyvtar.hu/hirek/egy-39-es-emlektabla-nyomaban
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Az ezred még az első világháború számtalan csatájában is részt vett, de onnan hazatérve 1918. november 

20-án, a Monarchia felbomlásával az ezred hivatalos története is véget ért. 

Mivel a tábla a templom berendezése miatt nem látható, 2015-ben elkészítették és július 1-jén felavatták 

másolatát a templom és a Szent József Gimnázium között, az iskola falán. A reprodukció Petró Attila, a Nyír-

Márvány Kft. igazgatójának adománya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 
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Kulturális programok 

2022. február 07. és február 28. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piac utca a Református Nagytemplomból fotózva (év:1935) 

 

Családi kirándulás 

 
Hosszú a tél, teljesen természetes, hogy mindenki, különösen a gyerekek egyre inkább várják a 

szabadtéri programokat. Két Hortobágyi programot szeretnék gyerekes családok figyelmébe ajánlani, amelyek 
garantáltan elnyerik a csemeték tetszését, és lehetőséget kínálnak az időjárásnak megfelelő meleg öltözet esetén 
szabad levegőn tölteni az egész napot. 

 

Hortobágy-Kónya téli terepmadarász gyalogtúra a Nagy Őrgébicshez 
 
A természetismereti, madármegfigyelő túra során vadludak és más madarak megfigyelésére van lehetőség. 
 
 
Helyszín: Hortobágy-Kónya 
Időpont: 2022. február 12. (szombat) 
Találkozás: 10:00 óra; Hortobágy, vasútállomás 
Program időtartama: 10:00- kb. 13:00   
Táv: 8 km 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
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Program: 
A szakvezetéses gyalogtúra során Hortobágy és Kónya között lehet madármegfigyeléseket végezni, miközben a 
résztvevők megismerkedhetnek a Nyári-járás szikeseivel is. Vonattal jutnak el Kónyára, majd onnan gyalog 
térnek vissza Hortobágyra. Ilyenkor olyan, a területen télen megfigyelhető fajokkal is találkozhatunk, mint a nagy 
őrgébics (Lanius excubitor), a gatyásölyv (Buteo lagopus) vagy a kékes rétihéja (Circus cyaneus). 
 
Időjárásnak megfelelő öltözet, vízálló cipő, kézi távcső ajánlott. 
 
Jelentkezési határidő: 2022. február 11. 16:00, túravezető: Koczka András +36 30 515 3463 

 
A programra előzetes bejelentkezés szükséges!  

 
Csárda nyitó és családi hétvége csikókkal, bárányokkal és más állatkölykökkel 

 
 

 

 

 

 
A Mátai Ménes istállói, a szatmáritelki juhhodályok és a Pusztai Állatpark állattartó hodályai kitárják kapuikat a 
látogatók előtt. Ezen a február utolsó hétvégéjén az állataikat gondozó pásztorok és állatgondozók vezetésével 
ismerkedhetnek meg a látogatók a téli Hortobágy legifjabb jövevényeivel, az idei csikókkal, racka bárányokkal, 
mangalica malacokkal és szürke borjakkal, valamint napos csibékkel, kis kacsákkal és libákkal, kecskegidákkal 
és szamár csacsikkal. Az esemény központi helyszíne, a túrák kiindulási és érkezési pontja a Hortobágyi Csárda, 
ami ekkor nyitja meg kapuit ismét vendégei előtt a 2022. évben, s csendül föl falai között a cigányzene. 

 

Program naponta 9.00-16.00 között 

9.00-16.00: helyi termék vásár 

9.00-15.00: pénztár, központi információ 

9.00-17.00: Téli álmából ébred a több, mint 300 éves Hortobágyi Csárda és idén először ezen a hétvégén tárja 

ki kapuit, s várja vendégeit cigánymuzsikával. 

Ezen a hétvégén kizárólag a Hortobágyi Csárdánál működő jegypénztárban vásárolt jegyekkel látogathatóak az 

akcióban részvevő helyszínek! A rendezvény idején a Hortobágyi Vadaspark és a Madárkórház egységesen 

kedvezményes (diák) belépővel látogatható a „Nyitott istálló” program karszalagos vendégei részére, ahol 

testközelből találkozhatnak különféle vad állatokkal. 

Jegyárak: 

• Csikónéző fogat Mátára: 1500 Ft/fő 

• Báránynéző busz Szatmáritelekre: 1500 Ft/fő 

• Apró állatok bemutatója a Pusztai Állatparkban: 700 Ft/fő 

• 3 év alatt ingyenes 

Információ: 52/589-000, 52/369-140, 30/894-5259 

Előzetes regisztráció ajánlott a lap alján található regisztrációs űrlapon!  

https://www.hortobagyinfo.hu/.../nyitott-istallok-a.../ 

 

https://www.hortobagyinfo.hu/esemenyek/nyitott-istallok-a-hortobagyon/?fbclid=IwAR3itrAx8oKdlB1ZqSBDQcpMCgo8Z2xHJa2qEI3wsH5xG6XE9icADY7kZDE
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Családi programok 

 
 

Agóra Tudományos Élményközpont 

 

 

 

Hangos szülinap az Agórában 

Időpont: 2022 február 13. (vasárnap) 10:30-16:30 

Hogyan tudnak hangot adni hangszereink, és van olyan zenei eszköz, ami érintés nélkül is megszólaltatható? 
Meg tudod különböztetni a fakopáncs hangját a rigóétól? Láthatóvá tehetők a hanghullámok, hogy szól egy 
csengő a világűrben, és képes-e zenélni egy Tesla-tekercs? Az Agóra hetedik születésnapján hangos kalandok 
várják az érdeklődőket, a rendhagyó programok ugyanis mind a hang köré épülnek. Egy látványos kísérleti 
bemutató során próbára tehetik a látogatók a hallásukat, és a hanghullámok nyomába eredhetnek.  

A tudományos élményközpont ezen a napon kedvezményes jeggyel látogatható. A szülinapi belépő ára 
gyerekeknek és felnőtteknek egységesen 1000 Ft/fő. 

Programok: 
 
Hegyezd a füled! 
Hogyan érzékeli a hangokat a fülünk? Láthatóvá tehető egy hanghullám? Lehet-e hangversenyt rendezni az 
űrben? A fülbemászó kísérletek során kiderül, mennyire összetett dolog a hang. 
Dallamcsalogató: 
Mi lehetett az első hangszer? Kell-e tekerni a tekerőlantot? Mi köze a kecskedudának a kecskéhez? Arany Zoltán 
muzsikus interaktív hangszerbemutatója során számos közismert hangszert szólaltat meg, de olyan különleges 
zeneszerszámok is előkerülnek, amelyekkel a felnőttek sem sűrűn találkoznak.  
HangZOO: 
Hol hordják a rovarok a „fülüket”? A németjuhásznak jobb a hallása vagy a nagy viaszmolynak? Milyen hangokkal 
jelzi a területét a róka? Képes-e utánozni egy állat a fényképezőgép vagy a láncfűrész hangját? Az interaktív 
előadáson az is kiderül, mennyire ismered az állati hangokat.  
Hangok kockákból: 
High-tech DJ-pult 
A reacTable egy high-tech elektro-akusztikus hangszer, egy olyan átlátszó asztal, amelyre tárgyakat helyezve 
különböző hangokat szólaltathatunk meg. Az eltérő alakú és méretű testek tulajdonképpen egy újszerű 
keverőpult alkotóelemeivé válnak, kitágítva a zenészek kreativitásának határait.  
Zenélő villámok: 
Láttál már villámlást egy szobában? És hallgattál? A Frankensteint idéző eszközzel képesek vagyunk 
mennydörgő hangokat hallatni az ívkisülések forgatagából. A Tesla-tekercs ráadásul zenei hangok kiadására is 
alkalmas egy zongorabillentyűzet segítségével. Próbáld ki te is, hogyan lehet zenét szerezni villámokkal! 
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"Vizes Valentin" a Mediterrán Élményfürdőben 

 

Időpont: 2022. február 12. (szombat) 13:30 –17:00 
 
13:30 - 14:00 között Aqua Fitness 

 

Az aqua fitness mint vízi mozgásforma, sporttevékenység az aerobik és a fitness alapvető mozgásait egyesíti a 
vízben való ízületkímélő testmozgással, valamint az egészségre gyakorolt jótékony hatásával. Sokoldalúan 
fejleszti a kondicionális, koordinációs képességeket, az ízületeink mozgékonyságát, miközben kíméli az 
ízületeket, és a mozgatórendszert. 
 
14:00 - 17:00  között Aqua Manó Party - Vizes Valentin 
 
Megmérettetések párban, gyerek és felnőtt is játszhat, jutalmakért harcba szállhat. Táncoltasd meg partnered a 
medencében, az Aqua Salsa zenénkre! Kreatív sarkunkban készíthetsz: Valentin-es fényképtartót, köszöntő 
kártyát szíved választottjának, és szívecskés szemüveget, hogy rózsaszínben lásd a világot! 
Vízi játékaink: hajótöröttek versenye, vízi paci futam és vidrák ki a vízből! 

Az animációs programok az élményfürdő vendégei részére ingyenesek. 

Film 
 
 
 

 

 

 

 Még tart 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. Már tartanak a díszbemutatók, premierek és premier előtti vetítések, valamint közönségtalálkozók 
az Apolló moziban. (Színészek, rendezők, producerek érkeznek 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 Hasadék! 
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 
 

 
 

Dante: Pokol 

Nádasdy Ádám 2016-ban újrafordította az Isteni színjátékot. Fordítása megváltoztatta 
viszonyunkat a vitathatatlanul fontos, ám némiképp megközelíthetetlen remekműhöz: attól, hogy 
nem archaizálva, irodalmiasan, hanem mai, élő nyelven és – nem mellesleg – érthetően szólal meg, 
közel került a mához Dante világa, a dantei utazás pedig egyszerre lett megrendítő és 
szórakoztató. 
Időpont: 2022. február 12. (kedd) 19:00 
Helyszín: Csokonai Irodalmi Labor (Kossuth u. 1.), Debrecen 

                        Jegyár: 2500 Ft 
                        Jegyvásárlás itt: https://jegymester.hu/production/121756/csil-szabo-magda-podiumterem-dante-

pokol/12006277 

 

 

Játszóház a Roncsban 

Februárban is Játszóház a Roncsban, ahol a világ legjobb modern társasjátékait próbálhatjátok ki segítőkész 
játékmesterek segítségével. Az újhullámos, kreatív, izgalmas játékok, amiket egyelőre még kevesen ismernek, 
megszámlálhatatlan Dixit-, Kis Herceg-, Ticket to Ride-, Patchwork-, és Dobble-függőt termeltek ki az utóbbi 
időkben. Nem hallottál még egyikről sem? Semmi pánik, először mindenki így van ezzel, de a játékmesterek 
örömmel segítenek majd. A játszóház társas alternatív szórakozási lehetőség, ahol könnyen lehet új barátokat 
szerezni, régiekkel találkozni, nagyokat kacarászva világuralmat megkaparintani.  

Időpont: 2022. február 10.(csütörtök) 18:00 - 23:30 

 

http://csokonaiszinhaz.hu/wp-content/uploads/plakát.png
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Zenei programok 
(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 
 
 

 
 
 
Be Massive Farsang a Nagyerdei Víztoronyban 
 
Időpont: 2022. február 12.(szombat) 21:00 – 05:00 
Jegyár: 2500 Ft 
Jegyvásárlás itt:https://cooltix.hu/event/61db1f586ed6c97461925d65 

 
 
     

 
 

Valentin nap a Víztoronyban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Időpont: 2022. február 14.(hétfő) 18:00  
Jegyár: 4900 Ft / fő 
Jegyvásárlás itt: https://madiborakademia.hu/hu/valentin-napi-borkostolas-pellen-pincesze… 

 

 

 

 

 

https://cooltix.hu/event/61db1f586ed6c97461925d65
https://madiborakademia.hu/hu/valentin-napi-borkostolas-pellen-pinceszet-kinalatabol
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Városi Maskarádé a Kossuth téren! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 25-én pénteken délután a Kossuth téren, a városi MASKARÁDÉ keretében, fellép a Bíró zenekar és a 
Sugalló zenekar, de muzsikájuk mellett táncszínház is lesz a Debreceni Népi Együttessel és a Sugalló zenekarral.  

Február 26-án (szombat) 16:30 órától, a Városházától induló télkergető népek a Kossuth téren tanúi lehetnek 
ama utolsó nagy viadalnak, melyet Konc Király és Cibere Vajda – a bőség és böjt urai – vívnak egymással és tűzre 
kerül Tél urasága is minden búval, bajjal, betegséggel együtt. 

Február 25-től 27-ig a Maskarádé mellett újra a Mangalica Fesztivál ételei és zenéi töltik meg a Kossuth Teret! A 
talpalávalót a Garagulya, a Gólyalábas Kompánia, a Bürkös zenekar, az Agyag Banda és a Flaska Banda húzza. 

Február 27-én (vasárnap) 10:00 órától nem akármilyen zárása lesz farsangi forgatagnak. 
Rendhagyó, interaktív családi nappal méltó búcsút vesznek a résztvevők a hideg, fagyos téltől, és köszöntik a 
tavaszt! Ezen a vasárnapon minden kedves gyereket és szülőt maskarában várnak a térre! 

 A legjobb jelmezeket díjazzák! 

 Ezen kívül Téltemető játékokkal - a kecskével és gazdaasszonyával, a medvével, a huszárral és lovával és a 
gólyával – űzik el a telet és csalogatják a napsugarakat. Természetesen a maszkok sem maradhatnak el, ugyanis 
a farsangkor álarc mögé is bújhatunk, amit ezen a vasárnapon el is készíthet mindenki magának!  
 

A 6 éven felülieknek kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata, emellett a 18 éven felülieknek 
védettségi igazolványhoz kötött a részvétel. 

A Miénk itt a tér című rendezvényre a jegyár: 1500 Ft/fő. 

 

 

 

 



Kulturális Hírlevél 2022                                              2. szám    11  

  

Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 

 

 
Nyíregyháza belvárosa (év:1935) 

 

Bencs Villa 

 

 Szerelmes hangok - A három tenor Valentin napi műsora 

Valentin nap alkalmából Gulácsi Tamás, Horváth Viktor, Tar Dániel, a 

Móricz Zsigmond Színház népszerű színművészei szerelmes dalokkal 

szórakoztatják a nagyérdeműt a Bencs Villában. Népszerű slágerek, 

korábbi szerepek közkedvelt dalai csendülnek fel. 

Időpont: 2022. február 15. (kedd) 17:30 

Jegyár: 1200 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/szerelmes-hangok-a-harom-tenor-valentin-napi-

musora-131338/786135        

Szinbád - Moziterem 

 

 

   

 A beszéd - francia vígjáték  
A 35 éves Adrien éppen halálra unja magát a családi vacsorán: ma este is minden 

ugyanúgy történik, ahogy a megelőző ezer alkalommal. Unalma váratlanul pánikba 

fordul át, amikor leendő sógora felkéri, hogy tartson beszédet közelgő esküvőjükön. 

Adrien nincs olyan állapotban, hogy esküvői beszédet tartson. Barátnője nemrég 

szakított vele, őt pedig csak az érdekli, hogy visszaszerezze. 

Időpont: 2022. február 17. (csütörtök) 18:00 

Jegyár: 900 Ft  

https://programturizmus.jegy.hu/program/szerelmes-hangok-a-harom-tenor-valentin-napi-musora-131338/786135
https://programturizmus.jegy.hu/program/szerelmes-hangok-a-harom-tenor-valentin-napi-musora-131338/786135
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Színház 

 

 

 

Nagyszínpad: Időtlen időkig 

A történet főhőse, Phil, a híres televíziós meteorológus egy amerikai kisvárosból 

kénytelen tudósítani a helyi népszokás: a Mormota-nap eseményéről. Egy váratlan 

hóvihar azonban útját állja, így kénytelen még egy éjszakát tölteni az utálatos helyen. 

Másnap reggel viszont ugyanarra a napra ébred, ami már egyszer véget ért.  

Az előadást az alábbi időpontokban láthatjátok: 2022. február 09. (szerda), február 

10. (csütörtök), február 11. (péntek), február 12.  (szombat) 

                                               Az előadások kezdési ideje: 19:00 

                                              Jegyár: 2700 - 3600 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/idetlen-idokig-122810/723967 

                                                                                      MŰvész Stúdió: Alszanak a halak? 
 

Jette, a tízéves kislány elveszíti hatéves kisöccsét, Emilt. A betegség alatt, a halál 

megtörténtekor, majd a temetés kapcsán szembesül a veszteséggel és az elmúlás 

tényével. A mostani életünk alig tud mit kezdeni a halállal, ezért inkább elhárítja, 

hallgat róla. Pedig a gyermek gondolkodik és kérdez. Kíváncsi és tudni akar: tudni 

szeretné, mi történik a szeretteivel, akiket elveszít, mi lehet, mi van odaát, és 

hogyan éljen ezután a hiánnyal. 

Időpont: 2022. február 19. (szombat) 19:30 

Jegyár: 2200 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/alszanak-a-halak-124228/724060 

Krúdy kamaraszínpad: A rovarok élete                      

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. A rovarok élete allegóriaként szolgál, a szerző 

valójában az Embert helyezi terráriumba, hogy nagyítókkal vizsgálhassuk kicsinységét.   

 

                                           Időpont: 2022. február 12. (szombat) 19:30 

                                          Jegyár: 2300 Ft  

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/a-rovarok-elete-117085/670704 

 

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/idetlen-idokig-122810/723967

