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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 

„Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellőkkel jár a fák 
alatt s zajong a március.” (Radnóti Miklós: Március) 

Itt van végre a tavasz, a megújulás, a természet újjászületésének 
időszaka. Jó látni, ahogy a virágok kidugják kicsiny fejüket, ahogy a 
madarak hozzáfognak a fészekrakáshoz. Ilyenkor mi emberek is 
egyre inkább szeretnénk a nap sugarait élvezni, ezért ez alkalommal  
sok olyan programot hoztam nektek, amelyek a szabadba csábítanak 
benneteket! Nézzétek meg az e havi kínálatot, melyekhez jó 
szórakozást kívánok!  

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Cesar Millan és Melissa jo Peltier: Hogyan neveljünk tökéletes kutyát  

 Egy remek kötet a National Geographic Channel „A csodálatos kutyadoki” című 

sorozatának sztárjától és nagysikerű írójától. Cesar Millan, népszerű 

kutyapszichológus kutyakiképzéssel, állatmentéssel és lelkileg sérült állatok 

rehabilitációjával foglalkozik. E kötetben ismerteti hosszú évek tapasztalatait és 

az általa kifejlesztett módszereket, ad választ a leggyakrabban feltett kérdésekre, 

valamint segít, hogy egy egész életre szóló szeretetteljes és kielégítő kapcsolatot 

tudjunk kialakítani hűséges barátunkkal. 

Sigríður Hagalín Björnsdóttir: A sziget  

Az elmúlt évek egyik legérdekesebb izlandi regénye izgalmas, valószerű és 

borzongató történet az elképzelt jövőnkről. Az általunk ismert világ megszűnik 

létezni. Izland, az egyik legszervezettebb ország egyik napról a másikra elveszíti 

a kapcsolatot a külvilággal, és káosz lesz úrrá benne. Senki nem tudja, mi okozza 

a fennakadást, az állam, a jog és a társadalom építményei pedig repedezni 

kezdenek. A sziget a thriller, a politikai fikció és a disztópia remek kombinációja, 

ugyanakkor pontos kórkép is a modern világról. 
 

 

   

 

 

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 3. 

A 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblája egykori laktanyájukban 

Az emléktáblát az egykori Pavillon Laktanya bejáratánál 1926. december 14-én avatták fel. Tervező művésze 

ugyanaz a Debreczeny Tivadar (Beregszász, 1890. április 20. - Budapest, 1976. augusztus 26.) szobrász, aki a 

nagyerdei 39-es emlékmű alkotója is volt. 

 

 

 

 

 

 

(Új Barázda, 1926. 12. 22. p. 5.) 

Az emléktábla, később több társával együtt, a laktanya épületegyüttes kerítésének külső falán kapott helyet, a 

kapuzaton.  

 

 

 

 

 

 

A 2001-től műemléki védettség alatt álló épületegyüttest 1756-1842 között építették, legfőbb eszmei értékének a 

néhol „lovagterem”-nek is nevezett, de eredetileg tiszti étteremnek tervezett étkező díszítése számíthatna, amely 

ornamentális jellegű díszítőfestést és tájábrázolásokat foglal magába. 

 

 

 

 

 

 

(A „lovagtermet” műemlékké kell nyilvánítani. HB Napló, 1996. 08. 05. p.15. , Vitéz Ferenc) 
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Fotók: Csákvári Sándor 

Az épületrész stilizálása külső és belső stílusjegyei alapján az 1810-1820-as évekre datálható.  

A laktanya főépületi ikertömbje és díszkapuja 18-19. századi eklektikus műemlék, amely barokk és klasszicista 

jegyeket mutat. A teljes épületkomplexum Debrecen város tulajdona volt államosításáig, így adták bérbe a 

katonaságnak. 

A II. világháború végének eseményei közepette a laktanya kiemelt helyszíni szerepet kapott abban, hogy az 

ország és a társadalom élete újjászerveződhessen. 

1944. december 21-én Debrecenben már összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a honvédelmi miniszter és 

egyben a vezérkar főnöke Vörös János vezérezredes lett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A honvédelmi minisztérium a debreceni pénzügyi palota néhány szobájában kezdte meg működését. 1945. 

január 20-án került sor a fegyverszünet megkötésére, és ennek keretében Magyarország vállalta nyolc 

nehézfegyverzetű gyaloghadosztály felállítását a németek ellen a szövetségesek oldalán. Január 31-én 

megtörtént a honvédkerületi parancsnokságok felállítása is, a 6. számú a debreceni lett.  

A II. világháború után a laktanya Bocskai István nevét vette föl.  
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1945-1947 folyamán több, mint 200 ezer, Szovjetunióból hazatért magyar hadifogoly ide érkezett elsőként haza. 

A laktanya helyet adott 1945-ben az újjászerveződő Magyar Honvédség első alakulatainak, a 6. (partizán) 

hadosztálynak, és az I. Magyar Vasútépítő Hadosztálynak is. Ezért kapott helyet a laktanya kerítésén még három 

emléktábla. 

Az egyébiránt megléte óta folyamatosan változó beépítettségű, de eredeti épületeket is megőrző komplexumot a 

Magyar Néphadsereg használta 1948-tól 1990-ig, különböző alakulatainak elszállásolására. Ekkor a teljes, több 

mint két holdnyi területen lévő laktanya-együttesből kiköltöztek. Egyedül a jobb oldali törzsépület maradt 

használatban, amit átvett az 1990. március 1-jével létrehozott, a Katonai Ügyészség mintájára regionális 

illetőségű és debreceni központú ügyészségi nyomozóhivatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996-ban született kormányhatározat arról, hogy 1998-ig a Tiszántúli Református Egyházkerület visszakapja 

hajdani, Dóczy Gedeon nevét viselő iskolaépületét, amelyben 1952 óta a KLTE Gyakorló Gimnáziuma működött, 

a gyakorlógimnázium pedig a volt Bocskai laktanya felújított részeiben nyer elhelyezést. A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal új irodaháza, és a Központi Statisztikai Hivatal is a volt Bocskai laktanya területére került, a Faraktár 

utcára – a Kossuth Gimnázium szomszédságába. 

Források: 

- Tamási Judit (szerk.): Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltat. A millenniumi 

műemlékhelyreállítások lexikona (Budapest, 2000) p. 189. 

és Debrecen műemlékjegyzéke, 2013. Száma: M 10994, debrecenivarosvedo.hu 

- Papp József: Debrecen város birtokkatasztere 1924-1950. Debrecen, 1997. Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltár Közleményei, 23. p. 104–106. 

- Bognár Zalán: Hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon (1944-1945).  Tanulmányok a XIX-XX. 

századi történelemből. Budapest, 2001. gulag.hu 

- Gerhardt Éva: Adalékok a magyar hadifogoly kérdés alakulásáról a II. világháború után. A Debreceni 

Hadifogoly Átvevő Bizottság. bocskaikonyvtar.hu 

Képek:  

- Fotók: Csákvári Sándor, MH 5. Bocskai Lövészdandár 

- Pénzügyi palota: képeslap, 1918. debrecenikepeslapok.blogspot.com 
 

A téma iránt érdeklődő kollégák a teljes cikket sok archív anyaggal megtűzdelve a bocskaikonyvtar.hu 

oldalon olvashatják! Ajánlom figyelmetekbe! 

Készítette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 

http://www.debrecenivarosvedo.hu/pdf/Debrecen_muemlekjegyzeke_2013.pdf)
https://www.gulag.hu/wp-content/uploads/2021/04/Hadifogoly-gy%C5%B1jt%C5%91t%C3%A1borok-Magyarorsz%C3%A1gon-1944-1945_Bogn%C3%A1r-Zal%C3%A1n-2001.pdf
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Kulturális programok 

2022. március 03. és március 31. között 

Debrecenben 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déri Múzeum (év:1936) 

 

Családi kirándulás 

 

Kirándulás a Gúthi-erdőben 

A Debrecentől 34 kilométerre fekvő Nyíracsád és a területén található Gúthpuszta korábban a Zsuzsi Erdei Vasút 
célállomása volt, amikor még fakitermelésre használták az erdőt. Itt, Nyíracsádtól északra terül el az Alföld 
legnagyobb egybefüggő erdőtömbje, a Gúthi-erdő. Noha jelentős részét már akácra cserélték, a hajdani nyírségi 
tölgyerdők szép, öreg állományaiból néhány még ma is látható. Ezek az öreg tölgyesek gazdag madárvilágot és 
sokszínű növényvilágot rejtenek. A természeti értékek mellett egy jelentős kultúrtörténeti emléket, egy Árpád-kori 
templom vörös téglás romjait is őriz az erdő. A terület vadállományáról is nevezetes, különösen híres párját 
ritkítóan erős dámvad-populációja. A Gúthi-erdő és templomrom ideális úti cél egy kellemes tavaszi 
kiránduláshoz. 

Érintett látnivaló: 

 Gúthi templomrom: Nyíradony határában, a Gúthi-erdőben, a 13. században épült meg a Gutkeled 
nemzetség, Boldogságos Szűz tiszteletére felszentelt román stílusú monostora. Az egykori egyhajós, 
sekrestyével ellátott templom megmaradt falrészeit keskeny ablaknyílások tagolják. A festői szépségű, 
ligetes környezetben álló, romjaiban is romantikus hangulatot árasztó Pusztatemplom a kirándulók 
kedvelt célpontja. 
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Megközelíthetőség:  
Debrecenből autóval a 471-es közúton, vagy távolsági busszal, vonattal Nyíradonyig, majd onnan gyalog vagy 
kerékpárral tovább Nyíracsád felé. 

 
 

 
Családi programok 

 
 

 

 

 

 

VOKE Egyetértés Művelődési Ház programjai 

 

 
 

Kisvakond a Nagyvárosban 
 

Mesemusical a Madách Színház művészeivel.  
Bábok: Mezei Réka/Szécsi Dorottya 

Időpont: 2022. március 05. (szombat) 15:00 

Jegyár: 2500 és 3500 Ft között 

Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/kisvakond-a-nagyvarosban-

131181/795802 
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                                                                                              Apacuka Zenekar Koncertje 
                                                                                           

A gyerekek nagy kedvence, az Apacuka Zenekar 2022 tavaszán is 
ellátogat hozzánk! 
Énekeljünk és táncoljunk újra együtt a jól ismert és az új nótákra, 
köszöntsük közösen a tavaszt! 

Időpont: 2022. március 20. (vasárnap) 16:00 

Jegyár: 2200 Ft (1 éves kortól, 1 éves kor alatt ingyenes a belépés) 

Jegyvásárlás itt: https://www.tixa.hu/apacuka-voke-2022?partner=2 
A helyfoglalás érkezési sorrendben történik! 

 
 

A Lovarda családi programjai 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bing Nyuszi Showműsora 

 
 
Időpont: 2022. március 27. (vasárnap) 11:00 

Jegyár: 3590 és 4490 Ft között 
Jegyvásárlás itt:  
https://www.jegy.hu/program/bing-nyuszi-es-baratai-showmusor-
gyerekeknek-130257/774130 
 

 

További programok felnőtteknek 
a VOKE Egyetértés Művelődési Házban valamint a Lovardában 

 
 

                                                                                                 Révész Sándor: Életutam 

 
A legendás Piramis együttes énekese Debrecenbe látogat. A rock ikon, 

Révész Sándor, életútjáról mesél. 

Időpont: 2022. március 19. (szombat) 18:00 

Jegyár: 3500 Ft  

Jegyvásárlás itt: VOKE Művház (Debrecen, Faraktár u. 67) és az Erika 

Táncbolt (Debrecen, Darabos u.12.) 

https://www.tixa.hu/apacuka-voke-2022?partner=2
https://www.jegy.hu/program/bing-nyuszi-es-baratai-showmusor-gyerekeknek-130257/774130
https://www.jegy.hu/program/bing-nyuszi-es-baratai-showmusor-gyerekeknek-130257/774130
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Mocskos nyelvvel feleselek (Pottyondy Edina felnövéstörténete Mosonmagyaróvártól a szülőszobáig) 

Pottyondy Edina – Angyallátó, boszorkány és táltos. Napjegye kos, ennél 
többet nem is kell mondanunk a humoráról. Aszcendense oroszlán, így nem 
lesz meglepő a témaválasztása sem. 
A sárkány évében jött világra, így születésnapja a legfontosabb Grabovoj-
számot, az 19880408-at adja ki, amely sorsfordító energiák kiáradását jelöli. 
Az óvodában szívecske volt a jele, úgyhogy akinek sikerül bejutni az 
előadására, az a következő hetekben végre találkozhat és életre szóló 
kapcsolatra léphet az Igazival.  

Időpont: 2022. március 25. (péntek) 18:00 

Jegyár: 3690 és 4190 Ft között  
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/mocskos-nyelvvel-feleselek-pottyondy-edina-
felnovestortenete-mosonmagyarovartol-a-szuloszobaig-131291/785902 

 

A Lovardában 

 

Csárdáskirálynő 

Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjét méltán említik minden idők 

legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettjének. 

Az operett-statisztikusok szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld 

valamelyik pontján – színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban 

föl ne csendülne Kálmán Imre valamelyik népszerű melódiája… legtöbbször 

a Csárdáskirálynő egyik slágere. 

Időpont: 2022. március 12. és 13. (szombat, vasárnap) 19:00 

Jegyár: 1100 és 3900 Ft között  
Jegyvásárlás itt: https://jegymester.hu/production/121561/lovarda-csardaskiralyno/12006296 

 
                                                     

                                                    Kepes András / Boldogan élünk, míg meg nem halunk? 

 
Időpont: 2022. március 24. (csütörtök) 19:00 

Jegyár: 3900 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/kepes-andras-
boldogan-elunk-mig-meg-nem-halunk-130261/774135 

 

 
 

https://programturizmus.jegy.hu/program/mocskos-nyelvvel-feleselek-pottyondy-edina-felnovestortenete-mosonmagyarovartol-a-szuloszobaig-131291/785902
https://programturizmus.jegy.hu/program/mocskos-nyelvvel-feleselek-pottyondy-edina-felnovestortenete-mosonmagyarovartol-a-szuloszobaig-131291/785902
https://jegymester.hu/production/121561/lovarda-csardaskiralyno/12006296
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Színház 
 

 
 

Molnár Ferenc: Játék a Kastélyban 

A történetben Turai és Gál, a sikeres színműíró-páros fiatal pártfogoltjukkal és 

barátjukkal, Ádám Albert zeneszerzővel meglepetésszerűen érkezik Balogh Annie 

primadonna látogatására egy itáliai kastélyba. A fülig szerelmes Ádám a 

menyasszonya melletti szobát kapja, ám épp mikor a három barát készül kinyitni 

a szobákat elválasztó ajtót, szenvedélyes párbeszédre lesznek figyelmesek, ami 

a gyönyörű színésznő és egykori kedvese, Almády között zajlik. 

Ádám csalódottsága kétségessé teszi Annie-val készülő házasságát és az új 

operett zenéjének megírását is. De lehet, hogy a kétségbeejtően mulatságos 

bonyodalmak sora csupán alkalmat szolgáltat arra, hogy a mindig bizakodó, csupa szív Turai zsenialitása még 

erre a reménytelen helyzetre is megoldást találjon? 

Időpont: 2022. március 26.; 28. és 29. (szombat, hétfő és kedd) 19:00 
Helyszín: Csil Szabó Magda Pódiumterem (Debrecen, Kossuth u.1.) 
Jegyár: 3000 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://jegymester.hu/production/121763/csil-szabo-magda-podiumterem-jatek-a-kastelyban 

 
 

 
 
 

Zenei programok 
(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jegymester.hu/production/121763/csil-szabo-magda-podiumterem-jatek-a-kastelyban


Kulturális Hírlevél 2022                                              3. szám    10  

  

Komolyzenei koncertsorozat 

 

Brahms-sorozat - IV. hangverseny 
 
2022. március 8. (kedd) 19:30 Kölcsey Központ 
Műsor: 
Brahms: a-moll kettősverseny, op. 102. 
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, op. 73. 
Közreműködik: 
Haruka Nagao – hegedű 
Devich Gergely – cselló 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Kollár Imre 
Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/brahms-
sorozat-iv-hangverseny-124509/725894 

 

 

A hit ereje 
 
2022. március 11. (péntek) 19:00  
Szent Anna Székesegyház 
Műsor: 
Nagyböjti zenés elmélkedés életről és halálról. 
Közreműködik: 
Arany János – narrátor,Thurnay Viola – ének 
Karasszon Dénes – cselló,Ács Dávid László – orgona 
Kodály Kórus Debrecen 
Vezényel: 
Kocsis-Holper Zoltán 
Jegyár: 1900 Ft 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/a-hit-
ereje-124592/726657 

 
 

Remény és bizalom 
 
2022. március 22. (kedd) 19:30 Kölcsey Központ 
Műsor: 
Dvořak: IX. (e-moll) szimfónia („Az Újvilágból”), op. 
95. 
Mozart: D-dúr („Koronázási”) zongoraverseny, K. 
537 
Közreműködik: 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel és zongorán közreműködik: 
Somogyi-Tóth Dániel 
Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/remeny-
es-bizalom-124413/725879 

 

Híres szerenádok 
 
2022. március 29. (kedd) 19:30 DE - Aula 
Műsor: 
Mozart: B-dúr fúvósszerenád KV.361 „Gran Partita” 
Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád, op. 48. 
 
Közreműködik: 
Kodály Filharmonikusok művészei 
Vezényel: Bényi Tibor 
 
Jegyár: 1900 Ft 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/hires-
szerenadok-124433/725910 
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Made In Debrecen Fesztivál 

 

 

) 

 

 
 

Mi az a Made In Debrecen Fesztivál? 

A Made in Debrecen egy olyan minifesztivál, amely a hatalmas sikernek örvendő Made in Pécs mintája alapján 
kerül megszervezésre különböző belvárosi helyszíneken. 

A lényege, hogy 2022. március 26-án minél több debreceni kötődésű zenekar, vagy egyéni fellépő megmutassa 
magát az érdeklődő közönség előtt. A zenei stílus nincs meghatározva, bárki jelentkezhet, játszon akár népzenét, 
pop zenét, vagy metált.  

Az egyetlen feltétel, hogy késznek kell lenni a színpadra álláshoz. 

A koncertek a hét helyszínen lesznek Debrecen belvárosában, melyek közt szerepel az Ifiház, a Roncsbár, az 
Incognito, a Régi Csibészek és a Desz24. Minden fellépőnek 20 perc áll rendelkezésre a színpadon, hogy 
lenyűgözze a hallgatóságot. Az érdeklődők programfüzet segítségével tájékozódhatnak a helyszínek között. Az 
éjfélig tartó rendezvény a Nagyerdei Víztoronyban elektronikus zenei előadók produkciójával zárul. 

A rendezvényen ingyenes a részvétel. 

A debreceni ajánlatok végére pedig hónap legnagyobb durranása maradt!  

Majka & Curtis SWING 2022 / Debrecen 
 

 

 

 

 

 

 
Időpont: 2022. március 26. (szombat) 19:00 
Helyszín: Főnix Aréna (Debrecen, Kassai u. 28.) 
Jegyár: 7900 és 15900 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/majka-curtis-swing-2022-debrecen-130508/776563 

https://programturizmus.jegy.hu/program/majka-curtis-swing-2022-debrecen-130508/776563
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 

 

 
Nyíregyháza –Sóstó (Strandrészlet) (év:1936) 

 

  

Sportrendezvények a Mozdulj Nyíregyháza keretében 

a Continentál Arénában 

 

           Béres Alexandrával                 és                   Rubint Rékával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Időpont: 2022. március 08. (kedd) 18:00                                  Időpont: 2022. március 27. (vasárnap) 10:00 

 
A rendezvényeken ingyenes a részvétel. 
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Kiállítás  

 

“Lészen ágyú – Gábor Áron rézágyúja” címmel új kiállítás nyílt a nyíregyházi Kállay Gyűjteményben. A tárlat 
március 8-ig tekinthető meg, a diákoknak, kedvezményes 300 Ft-os belépőjegyet kínálnak a kiállításra. 
 
A tárlat fő látványosságát, a rézágyút, vízvezeték-szerelés közben találták meg Kézdivásárhelyen az egykori 
lőszergyárnak is otthont adó Rudolf Kórház udvarán 1906. augusztus 18-án. 
A kiállítás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, illetve a budapesti Hadtörténeti Múzeum közös 
munkája. 

 

 

 

 

 

Városi Nőnap 

A hölgyek kerülnek a középpontban március 5 - én Nyíregyházán. A Continental Arénában a V-Tech, a 4 for 

Dance és Szabó Ádám lép színpadra. A rendezvényre mindenkit várnak, a belépés díjtalan.  
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Szinbád - Rendezvényterem 

 

 

   
   

 

Gulyás Attila nőnapi musical estje 

Gulyás Attila, a nyíregyházi társulat színművésze március 8-án nőnapi musical 
estjével lép fel a Szindbád Rendezvényteremben. 
Gulyás Attila 2020 óta tagja a Móricz Zsigmond Színháznak. Számos előadásban 
láthatták már a nézők, többek között az Ezeregyéjszakában, az Édes Charityben, 
a Funny Girlben, a Szaffiban, a Legénybúcsúban, a Közellenségben, az Idétlen 
időkigben. 
Időpont: 2022. március 8. (kedd) 17:30 
Jegyár: 1500 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/gulyas-attila-nonapi-musical-estje-

131721/789002 

  

Váci Mihály Kulturális Központ műsorai  

                                                                                                            

 

 

 

 

Mandala Dalszínház | Charley nénje 

30 éves jubileumi évadára készül a Mandala Dalszínház. Az elmúlt évtizedeket 

ünnepelve februárban egy születésnapi gálát rendeztek, márciusban pedig két 

alkalommal a Charley nénje című zenés vígjáték lesz színpadon. 

Időpontok: 2022. március 11. és 12. (péntek, szombat) 19:00 
Jegyár: 3000 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/charley-nenje-mandala 
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Halász Judit Koncert 

 

Halász Judit klasszikus és kortárs magyar költők megzenésített verseit énekli 
gyerekeknek és szüleiknek évtizedek óta nagy sikerrel. A zenei és előadói 
igényesség mellett játékosság, humor, fantázia és nagyon sok szeretet jellemzi a 
dalokat, amelyeket kicsik és nagyok együtt is énekelhetnek a koncerteken.  

Időpont: 2022. március 27. (vasárnap) 15:00  
Jegyár: 3400 és 3900 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://vmkk.jegy.hu/program/halasz-judit-koncertje-
77491/778740 

 

 

Végezetül pedig nagyon jó szabadtéri programot ajánlok a számotokra : 

A Múzeumfalu nyitása, kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak, Március 15-

éhez kapcsolódó ünnepi programok a Sóstói Múzeumfaluban!  

Március 15-én ingyenes a belépés. 

 

 

 

 

A programok között lesz huszárfelvonulás, kincskereső játék, 

élőszavas mesemondás (48-as mesék), ágyúlövés, 

viseletkiállítás, szablyavívás, Kossuth kifli és más 19. századi 

édességek kóstolása. 

 

Kiemelt családi program! 

 

 

 

 

 

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. 
 


