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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 
Április, mint tudjuk a bolondozás hónapja, így volt ez már az ókorban 
is! A hónap első napján ünnepelték a természet ébredését, egyes 
népek ettől a naptól számították az új évet. Ezen a napon maskarákba 
bújtak, énekeltek, táncoltak, és mindent fordítva csináltak. Bár a 
középkorban a katolikus egyház igyekezett az örökölt pogány 
szokásokat megtiltani, az április eleji játékos bolondozás azonban a 
mai napig fennmaradt. Így vált április elseje a bolondok napjává. 
Lássuk az ajánlott programokat, melyek remélhetőleg vidám perceket 
szereznek számotokra! 

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Dr. Virágh Ajtony: Csaták Tigrisei: A Károly Csapatkereszt Története 

A Károly-csapatkereszt az Osztrák-Magyar Monarchia katonai emlékérem 
kitüntetése volt, amelyet az első világháborúban teljesített katonai szolgálat 
során lehetett kiérdemelni. A könyv nem csupán a Csapatkereszt történetét 
dolgozza fel, hanem kitér minden olyan témára, amely ezzel a kitüntetéssel 
kapcsolatba hozható. A kötetben látható számos olyan jelvény, képzőművészeti 
alkotás is, amelyeken megjelenik a Károly-csapatkereszt motívuma.  A szöveges 
rész zárásaképpen pedig azoknak a nevesebb személyeknek a listáját 
böngészheti az olvasó, akik bizonyíthatóan kiérdemelték a kitüntetést. 

Nicholas Sparks: Szerencsecsillag 

Az egykor Irakban szolgáló Logan Thibault igyekszik szabadulni az iraki háború, 

nyomasztó emlékétől, szerencsésnek tartja magát, amiért túlélte a háborút. A 

tengerészgyalogságtól leszerelt katona egy lányt keres, akinek a fényképére a 

háború zűrzavarában bukkant. A talizmánként kezelt, szerencsét hozó fénykép 

nyomába ered, és a fél országon átgyalogolva, némi keresgélés után rátalál a 

gyermekét egyedül nevelő fiatalasszonyra, akinek arcát már oly régóta ismeri. Mi 

történt velük és hogyan alakul további életük? Mindezt megtudhatjuk e páratlanul 

szép, Nicholas Sparks gyönyörű könyvéből.  

 

 

   

 

 

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 
 

 

ÁPRILIS 11. DEBRECEN VÁROS NAPJA 

 

1997-ben nyilvánította Debrecen város Közgyűlése április 11-ét Debrecen Város Napjává, emlékezve arra a 

jelentős történelmi eseményre, hogy Bécsben 1693. április 11-én keltezték Habsburg I. Lipót magyar király 

kiváltságlevelét, melyben Debrecennek szabad királyi városi rangot adományozott.  

Debrecen a XVII. században a törökök dúlása, a török elleni felszabadító háborúk, valamint tűzvész, sáskajárás 

következtében emberéletben, anyagi javakban egyaránt sokat szenvedett. Ezért a városi magistratus követeket 

küldött a császárvárosba, Bécsbe, Debrecen régi kiváltságainak megerősítése, mindenféle adók, és közterhek 

alóli mentesség, valamint a szabad királyi városi rang megszerzésére érdekében.  

Kérésük az uralkodónál meghallgatást nyert, aki méltányolta a debreceniek Magyarország Szent Koronája, a 

felséges ausztriai ház, és az uralkodó felséges személye iránt tanúsított töretlen hűségét, állhatatosságát, 

valamint a török hatalom megdöntéséhez való anyagi hozzájárulásukat. I. Lipót kegyelmesen elrendelte, hogy e 

kiváltságlevél erejénél fogva a város „a mi szabad királyi Döbreczön városunknak neveztessék és címeztessék”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép forrása: 

https://reformacio.mnl.gov.hu/projekteredmeny_elkeszult_a_debrecent_szabad_kiralyi_varossa_nyilvanito_1693_evi_oklevel_reprint  

 

Debrecen tehát szabad királyi városi rangra emelkedett, csak a királynak lett alávetve, követeket küldhetett a 

rendi országgyűlésre. A város használhatta címerét, melyet I. Lipót egy zöldellő pálmafával ékesített és 

engedélyezte a városban keletkezett ügyek iratain e címerrel ellátott veresszínű viaszpecsét használatát. A város 

pallosjogot kapott, ami súlyosabb bűntettek esetén pl. lopás, rablás, gyújtogatás, gyilkosság esetén a halálos 

ítélet kiszabását és végrehajtását jelentette. A városi bíróságtól pedig az uralkodó tárnoki székéhez lehetett 

fellebbezni. A teljes polgárjog révén a városi polgárok szabad végrendelkezési jogot kaptak.  

 

https://reformacio.mnl.gov.hu/projekteredmeny_elkeszult_a_debrecent_szabad_kiralyi_varossa_nyilvanito_1693_evi_oklevel_reprint
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Gazdasági kiváltságokat is kapott a város pl.: a város kereskedői belföldi forgalomban harmincadvám alól 

mentességet kaptak, de a Debrecenen átutazóktól hídvámot, a piaci árusoktól vásárvámot szedhettek, továbbá 

mészárszéket, vendéglőt és fogadót csak a debreceni polgárok nyithattak a városban.  

Az uralkodó engedélyezte, hogy a város védelmére kőfalat építhessenek, bástyákkal, tornyokkal megerősítve. 

(Építőanyag hiányában ez azonban sohasem épült meg.) 

E kiváltságlevél jelentőségét az adja, hogy Debrecen végleg kikerült a földesúri fennhatóság alól, egyenrangú 

lett más szabad királyi városokkal pl. Budával, Pozsonnyal. A gazdasági kiváltságok pedig biztosították a város 

további gazdasági fejlődését.  

Kedves Kolléga! 

Jó megfigyelőnek tartod magad? 

A Város Napja alkalmából egy kis vetélkedőre szeretnélek invitálni. A következő feladat megoldásához 
mindössze a megfigyelőképességedre és az emlékezetedre lesz szükség. Remélem, velem tartasz? 

1989. március 14-én Debrecen Városi Tanácsa egyhangú szavazással úgy döntött, hogy visszaállítja a város 
1693-as történelmi címerét.  

A következő képen a Csokonai Színház városcímere látható, azonban ezen az ábrázoláson a mostani címerhez 
képest több különbség fedezhető fel. Milyen különbségeket fedezel föl rajta? Mi minimum 7 különbséget találtunk.  

Ha tudod a helyes választ, akkor kérem, küldd el az outlook címemre: monika.kozma@mil.hu. Köszönöm szépen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kozterkep.hu/26343/csokonai-szinhaz-varoscimere 

Felhasznált irodalom:  

 A város elsőszámú jelképe – címerkörút Debrecenben 

Dehir.hu/info@dehir.hu 

 300 éve szabad királyi város Debrecen 1693-1993 

Kiadó: Péliné Bán Éva ügyvezető igazgató és Mazsu János, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere  

Csokonai Kiadó Kft. 

 Debrecen és Erdély a XVII. század végén (1686-1693) 

Szendiné Orvos Erzsébet  

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. 5-14. 

 „Neveztessék és címeztessék ezentúl a mi szabad királyi Döbröczen városunknak!”  

https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/hirek/neveztessek_es_cimeztessek_ezentul_a_mi_szabad_kiralyi_dobroczen_varosunknak 

Szerkesztette: Kozma Mónika ha. Csapatmúzeum 

mailto:monika.kozma@mil.hu
https://www.kozterkep.hu/26343/csokonai-szinhaz-varoscimere
mailto:Dehir.hu/info@dehir.hu
https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/hirek/neveztessek_es_cimeztessek_ezentul_a_mi_szabad_kiralyi_dobroczen_varosunknak
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Kiemelt esemény 

 

Meghívó 

 
 

Tisztelt Kollégák! 

Szeretnélek meginvitálni benneteket az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségi Zenekarának 

koncertjére. A „Dominica Palmarum” címmel megrendezett zenés áhítat a Debreceni Református 

Nagytemplomban kerül megrendezésre 2022. április 10-én 18 órai kezdettel. Igét hirdet Dudás Ferenc szds. 

református tábori lelkész. A koncertre a belépés a hagyományoknak megfelelően díjtalan, muzsikusaink nagy 

szeretettel várnak minden érdeklődőt! 

 

Tervezett műsor: 

Felix Mendelssohn: Symphony No. 5. (Reformation) IV tétel 

Philip Spark: Concert Prelude 

Rózsa Miklós: Ben Hur 

Antonín Dvorak: Slawischer Tanz Nr. 4 

John Williams: The Patriot 

John Williams: Schindler’s list 

Chanteur Stradella: Air D’Église (Pieta Signore) 

 

A zenekar a műsorváltoztatás jogát fenntartja. 
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Kulturális programok 

2022. április 01. és április 30. között 

Debrecenben 
 

 

A Csokonai Színház épülete 1937-ben 
 

(Forrás: Fortepán) 
 

 

Családi kirándulás 

 

Kirándulás Folyásra 

Folyás nem egy tipikus idegenforgalmi központ, ugyanakkor sokan úgy tartják, hogy a területnek van valamiféle 
pozitív kisugárzása, ami miatt a természetgyógyászok és spirituális beállítottságú emberek kedvelt helye. A 
település határában található kunhalmok mellett a legfőbb látványossága a 19. század derekán épült 
romtemplom, amely szomorúan őrzi ma is a II. világháború pusztításának emlékét. A folyásiak szerint a templom 
tornya olyan magas volt, hogy Debrecenig el lehetett látni belőle. Éppen ezért esett áldozatul a háborúnak: a 
visszavonuló németek felrobbantották a magas megfigyelőpont miatt. A templomot már nem lehetett 
helyreállítani. A romok mellett található Templom-tó, mely egy hármas tórendszer, remek kikapcsolódási, 
sportolási és szórakozási lehetőséget nyújt: sátorozásra, táborozásra, horgászatra alkalmas terület. 

Megközelíthetőség:  

Legkönnyebben a 3-as számú főútról Nyékládházánál letérve, Polgáron át érhető el a település, mely kb. 55 km 
távolságra van Debrecentől. 
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A Zsuzsi Erdei Vasút programjai 

 
 
 

 

Április 2. (szombat): Őzek világa, erdei állatok a mesében – interaktív előadás és erdei túra 
Április 9. (szombat): Élj egészségesen, élj természetesen! – egészségnap Hármashegyalján 
Április16. (szombat): Húsvét a természetben – „Nyuszirintus” erdei túra 
Április 23. (szombat): Kisvasúti nap Hármashegyalján 
Április 30. (szombat): A mező gyógynövényei – erdei túra 

A Zsuzsi Erdei Vasút aktuális eseményeiért, híreiért és további érdekességekért látogassatok el Facebook vagy 
Instagram-oldalukra, érdemes, mert az aktuális programokról nagyon jó tájékoztatást kaphattok! Ezek mind 
nagyon jó családi programok, a gyerekek legnagyobb élvezetére! 
 

Szent György-napi Kihajtási Ünnep Hortobágy 2022. Puszta Napja és Kézműves Vásár 

A pásztorok életének egyik kiemelkedő eseménye volt Szent György-napja. E napon történt az állatok első 
kihajtása is téli szálláshelyeikről. Találkozzon a Hortobágy pásztoraival, ünnepelje velük együtt a tavasz 
érkezését! A jó öreg, sokat látott, de még mindig szolgáló Kilenclyukú hídon áthajtott jószágok, a csergető 
csikósok, a híres pusztaötös és a híd lábánál legelésző, impozáns szürke marha gulya és rackanyáj feledhetetlen 
látványt nyújt. 

Időpont: 2022. április 23. (szombat) 14:00 

 
Ingyenes program! 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/ZsuzsiVasut
https://www.instagram.com/zsuzsivonatdebrecen/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szent-gyorgy-napi-kihajtasi-unnep-hortobagy.html
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Családi programok 

 
 

 

 

 

Görög táncház: Sarantis Mantzurakis ének- és buzukiművész közreműködésével 

 

Helyszín: DEMKI Újkerti Közösségi Ház (Debrecen, Jerikó út 17-19.)                   

 
Ingyenes program! 

 

 

 

„Hol kitérek, hol betérek, Mindenhol egy tojást kérek.” Húsvétváró délután 

 Húsvétváró családi délután mesével, játékkal, kreatív alkotó sarokkal 5 éves kortól. 

Ingyenes program! 

 

 

 

 

 
 

„Élet-halál - Temetkezési szokások a mezolitikumban” 
Priskin Annamária régész, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést 
Időpont: 2022. április 5. (kedd) 16:30 
Helyszín: Déri Múzeum, Kupolaterem 
Jegyár: 1800 Ft (teljesárú); 900 Ft (diák); 6 éves kor alatt ingyenes 

 

 

 

 
 

Időpont: 2022. április 4. (hétfő) 17:00 

Időpont: 2022. április 12. (kedd) 17:00 
Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtárának Gyermekrészlege (Bem tér 19/D) 
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A Cívisváros régészeti öröksége 
Az elmúlt évtizedek új kutatásait bemutató régészeti előadás-sorozat 
Középkori téglaégetők Debrecen határában 
 
Jakab Attila muzeológus (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) vetített képes előadása 
Időpont: 2022. április 29. (péntek) 17:00  
Helyszín: Déri Múzeum, Díszterem 
A részvétel díjtalan!  

 

 

Sport Program 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vééégreee! Egy év kihagyás és jó pár hónap halasztás után újra jön Kelet-Magyarország legnagyobb fitnesz 
eseménye, a FőnixFitt! 
Ha még nem hallottál róla, akkor ezt kell tudnod a FőnixFittről: 

  6 sztárfellépő  
  a helyi fitnesz oktatók színe-java  
  számtalan mozgásforma  
  egész napos fitnesz programok 9-18 óráig 
  welcome csomag  
  mindez szinte egy mozijegy áráért  

 

 

 

 

 

 
 

 Időpont: április 30. (szombat) 9:00 – 18:00 

 Jegyár: napijegy (elővételben és a helyszínen is) 2490 Ft 
 Helyszín: Főnix Aréna (Debrecen, Kassai út 28.) 
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Színház 

 

 
ÓZ – zenés mesejáték 

 Az Óz, a csodák csodája egy kislány hihetetlen kalandja, aki azért küzd, hogy 
megmentse a világot és segítsen a barátain. Napjainkban, ezekben a bonyolult 
színházi időkben, nagyon fontos a boldogságról és a fényről beszélni. Gyönyörű 
zene, nagyszerű előadás, tehetséges színészek várják a nézőket! 
Ez az igazán szívhez szóló történet Ilja Bocsarnikovsz rendezésében kel életre a 
Lovarda színpadán. 

Időpont: 2022. április 06. (szerda) 19:00 
Helyszín: Lovarda 
Jegyár: 1100 és 3900 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://m.jegymester.hu/?page=Event&id=12006333&lang=HUN 

 

                                            Imádok férjhez menni - a Pesti Művész Színház előadása 
 

Victoria elveszíti férjét a háborúban, majd özvegyként hozzámegy Bill 
barátjához, Freddiehez. Itt vége is lehetne a történetnek, ha az exférj nem 
állít mégis haza. Humorban nem lesz hiány, az biztos. 
 

Szereplők: Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Csengeri Attila/Várfi 
Sándor, Czető Roland, Nyertes Zsuzsa, Fritz Éva, Bodrogi Attila, Lengyel 
Eleonóra 
 

Időpont: 2022. április 20. (szerda) 19:00 
Helyszín: VOKE Egyetértés Művelődési Központja (Faraktár u. 67.) 
Jegyár: 3600 és 4000 Ft között 
Jegyvásárlás: a helyszínen 

Neil Simon - Különterem (avagy vágytól asztalig) 

Az elegáns párizsi LA Casette Hotel különtermébe vacsorameghívást kap hat vendég. 
Először három férfi érkezik, akik nem ismerik egymást. Aztán megérkezik három nő, és 
itt kezdődik a meglepetések sorozata… 

Időpont: 2022. április 27. (szerda) 19:00 
Helyszín: VOKE Egyetértés Művelődési Központja (Faraktár u. 67.) 
Jegyár: 4500 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/neil-simon-kulonterem-avagy-vagytol-
asztalig-133656/807013 
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Zenei programok 

(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

 

Komolyzenei koncertsorozat 

 

Nagyheti hangverseny 
 
2022. április 12. (kedd) 19:30 Kölcsey Központ 
Műsor: 
Mendelssohn: V. (d-moll, „Reformáció”) szimfónia, 
op. 107. 
Rossini: Stabat Mater 
Közreműködik: 
Horti Lilla, Wiedemann Bernadett, Boncsér Gergely, 
Rácz István – ének 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla 
Énekkara (karigazgató: Kovács László) 
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kocsis-
Holper Zoltán) 
Vezényel: Kovács László 
Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/nagyheti-
hangverseny-119376/725895 

Igudesman & Joo – Play it Again /BARTÓK 
TAVASZ 2022 

A világhírű zenész-komikus páros, Aleksey 
Igudesman és Hyung-ki Joo virtuozitása, humora, 
kreativitása és magával ragadó előadásmódja 
emberek millióival szerettette meg a klasszikus 
zenét. Magyarországi koncertjeikre egyik 
legnépszerűbb, Play it Again című műsorukkal 
érkeznek, mely olyan, mintha egy koncert azonnal a 
ráadásszámokkal kezdődne, a programot pedig 
gyakran maga a közönség alakítja. 

 

Tavaszi vallomás 
 
2022. április 26. (kedd) 19:30 Kölcsey Központ 
Műsor: 
Stravinsky: Pulcinella-szvit 
Ravel: G-dúr zongoraverseny M. 83 
Rachmaninov: II. szimfónia, op. 27. 
Közreműködik: 
Balog József – zongora 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Hamar Zsolt 
Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/tavaszi-
vallomas-124424/725896 
 
 
 
 
 
 
Időpont: 2022. április 27. (szerda) 19:30 Kölcsey 
Központ 
Jegyár: 3000 és 5500 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://bartoktavasz.jegy.hu/program/igudesman- joo-
play-it-again-debrecen-bartok-tavasz-2022-
132866/799275 
 
 

  

https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/nagyheti-hangverseny-119376/725895
https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/nagyheti-hangverseny-119376/725895
https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/tavaszi-vallomas-124424/725896
https://kodalyfilharmonia.jegy.hu/program/tavaszi-vallomas-124424/725896
https://bartoktavasz.jegy.hu/program/igudesman-
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Könnyűzenei koncertek 

 

Kowalsky meg a Vega 

A Kowalsky meg a Vega 20 éves fennállásának ünnepi turnéja 
klubkoncertekkel indul. Végig járjuk az ország azon koncert helyszíneit, 
ahonnan indult a zenekar. 
Időpont: 2022. április 01. (péntek) 19:00 (Kapunyitás) 
Helyszín: Lovarda 
Jegyár: 5000 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/KmaV_20220401_Debrecen 
 

 

Pély Barna Band 

 
Ha egy jó funky bulira vágysz, akkor a Nagyerdei Víztoronyban a helyed. 
Ezúttal Barna nem szólóban, hanem kiváló zenekarával tér vissza 
Debrecenbe, hogy régi és új slágereivel, illetve néhány feldolgozással 
fűszerezve megtáncoltasson titeket. 
Időpont: 2022. április 15. (péntek) 20:30  
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 2490 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/pely-barna-band-132132/793319 

 

 

Kovács Kati Anyák Napi koncertje – „Úgy szeretném meghálálni..." 

Minden idők egyik legsikeresebb magyar énekesnője, nevéhez a hatvanas 
évek óta több ezer sikeres koncert, számtalan sláger fűződik. E koncert 
zenei anyaga és a szimfonikus hangszerelés a művésznő 75. születésnapja 
alkalmából létrejött turnéra állt össze. 

Időpont: 2022. május 02. (hétfő) 19:00  
Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom 
Jegyár: 7990 és 14990 Ft között  
Jegyvásárlás itt: https://jegyekitt.jegy.hu/program/kovacs-kati-anyak-napi-

koncertje-ugy-szeretnem-meghalalni-132468/796341 

 

https://tixa.hu/KmaV_20220401_Debrecen
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 

 

 
Sóstógyógyfürdői állomás (év:1932) 

 
 

 Családi kerékpár túra 

            

 

 

 

 

Ismeretlen középkori templomok nyomában 

A Közép-Nyírség középkori emlékeit fedezhetitek fel egy kellemes kerékpártúra keretében 2022. április 23-án.  
A túrát elsősorban azoknak ajánlják a szervezők, akik szívesen fedeznék fel e táj kevésbé ismert részeit, többek 
között olyan középkori templomokat, amelyekről első ránézésre, kívülről nem is gondolnánk milyen izgalmas 
freskókat, kőfaragványokat, műrészleteket rejtenek. A túra a templomok mellett más látványos 
örökséghelyszíneket is érint. Ilyen például Kállósemjénben a Mohos-tó természetvédelmi terület, a Kállay-kúria, 
valamint Nagykállóban, az egykori vármegye központjában a barokk stílusú megyeháza. 
Útvonal: 
Nyíregyháza – Nyírtura – Sényő – Nyírtét – Székely – Ramocsaháza – Nyíribrony – Levelek – Ófehértó – Magy – 
Kállósemjén – Nagykálló – Nyíregyháza 
Táv:  94 km  
Jelentkezés és bővebb információ: 
Jelentkezési lap kitöltésével a www.oroksegtura.hu weboldalon. 

 

 

 

 

http://www.oroksegtura.hu/programjaink/szervezett-oroksegturak/ismeretlen-kozepkori-templomok-nyomaban-a-nyirsegben-2022
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Kiállítás 

 

Tojásból lesz a csoda! 

A Húsvétra hangolódva idén egy különleges kiállítással várja az érdeklődőket a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény. 
„Tojásból lesz a csoda!” címmel Mészáros Józsefné tojásfestő gyűjteményét mutatják be. A színes darabokat 
március 25-től április 22-ig tekinthetik meg a látogatók. 
A kiállítást áprilisban 4 alkalommal húsvéti kézműves foglalkozások is kísérik. A szervezők arra kérik a 
résztvevőket, hogy hozzanak magukkal 2 db főtt tojást. 

Időpontok: 
Április 5. (kedd) 10:00-16:00 
Április 7. (csütörtök) 10:00-16:00 
Április 8. (péntek) 10:00-12:00 
Április 12. (kedd) 10:00-12:00 

Regisztráció: 
Tel.: +36-42-310-566 vagy +36-30-096-9158 
Email: info@kallaygyujtemeny.hu 

A foglalkozás ára: 800 Ft/ fő.  

 

 

HELLÓ Nyíregyháza 
 
Kilencedik alkalommal szervezik meg Nyíregyházán az idén a „HELLÓ Nyíregyháza” elnevezésű, szezonnyitó, 
tavaszköszöntő rendezvényt. Az eseménynek a város főtere, a Kossuth tér ad otthont, melynek szerteágazó 
utcáin tematikus programokkal várják majd a kicsiket és nagyokat. Ilyen lesz például a Tavasz-, Kölyök- Ifjúság- 
és Mosoly utczák vagy a Civil Sziget, ahol a helyi civil fórum tagjai mutatkozhatnak be. 
A korábbi évekhez hasonlóan kísérőprogramok is színesítik az egész napos rendezvényt. Könyvtári olvasó tér 
nyílik a szabadban, valamint vásári forgatag, színpadi produkciók várják a látogatókat, a gyerekeket pedig 
csillámtetoválással, arcfestéssel szórakoztatják. 
 
 
 
Időpont: 2022. április 22. (péntek)  
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 
Ingyenes családi program! 
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Váci Mihály Kulturális Központ műsorai  

                                                                                                            

 

 

 

Szentpéteri Csilla&Band 
 

Szentpéteri Csilla zongoraművész-zeneszerző és a Band izgalmas látványkoncertje 
várja a zenei különlegességeket szerető közönséget! A dinamikus, temperamentumos – 
latin, jazz, rock, blues – zongora-gitárdallamok, az ízes jazztrombita és hegedűszólók, 
vérpezsdítő ritmusok és a LED falakon látható zenére komponált lélegzetelállító filmek, 
kreatív vizualizációk katartikus, páratlan élményt nyújtanak.  
A koncert sztárvendége Vastag Csaba, akivel most először dolgozik együtt Csilla.  
Ez az exkluzív, közös koncertélmény minden korosztály számára felejthetetlen élményt, 
élvezetes kikapcsolódást nyújt! 

Időpont: 2022. április 08. (péntek) 18:00 
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Központ 
Jegyár: 3900 és 4500 Ft között 
Jegyvásárlás itt:  
https://www.jegy.hu/program/szentpeteri-csillaband-sztarvendeg-vastag-csaba-131995/791280 

 

 

                                                                              Örkény István: Tóték – színházi előadás 
 
Egyetlen levél! Egyetlen örömhír… amelyben Tóték frontkatona fia tudatja, hogy 
szeretett őrnagyát és annak lerongyolódott idegrendszerét a szülői házba küldi 
regenerálódni. Elvárás csak alig – nem bírja a lármát, és nagyon érzékenyen 
reagál egyes szagokra – a család mégis megszállott alázattal vág bele az 
illusztris vendég fogadásába, hiszen tudják, tőle függ Gyula fiuk sorsa, 
hovatovább élete. A bonyodalmak ebből fakadnak! 
Időpont: 2022. április 23. (szombat) 19:00 
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Központ 
Jegyár: 3900 és 4500 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/orkeny-istvan-totek-szinhazi-eloadas-132116 

 

 

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. 
 


