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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 
Elérkezett május, mely hónapról tudni kell, hogy bárhol is éljünk a 
Földön, május egyértelműen a változás hónapjának számít. A május 
szó a latin Maius kifejezésből származik, az eredete pedig egészen 
az ókori Görögországig nyúlik vissza. A hónapot a termékenység 
istennőjéről, Maiaról nevezték el. A május szót a 15. századig 
egyáltalán nem is használták Európában. Az év egyik legszebb 
hónapja, amikor a  természet virágba borul és ezzel együtt 
megszaporodnak a szabadtéri programok. Számos ilyen lehetőséget 
ajánlok a számotokra, tekintsétek meg őket és ha van lehetőségetek, 
éljetek velük! 
  

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Sally Edwards: Futók kézikönyve 
 

Sally Edwards minden idők legeredményesebb Ironman triatlonistája és 

ultramaratonistája egy saját HZT (Heart Zone Training) pontrendszerrel alkotott 

edzésmódszert dolgozott ki, de a könyv nem csak erről szól. A kötetben szereplő 

modern sporttudományi eredmények, hatékony edzésmódszerek és versenyzési 

stratégiák kezdők és haladók számára egyaránt nélkülözhetetlenek az 

eredményes futás érdekében. Ebben az átfogó ismereteket adó, hiteles szerzők 

által összeállított kézikönyvben első ízben ötvöződik a legmodernebb 

sporttudomány a gyakorlati tudnivalókkal. A kézikönyv a hasznos illusztrációk és 

táblázatok mellett remek fotók segítségével mutatja be az egyes futóstílusokat és 

a megfelelő technikákat. 

Jó tanácsok minden kerti munkához: gyors és szakszerű 

 

Indul a tavaszi kertészkedés! Könyvtárunkban megtalálható kertészeti 

szakkönyvek segítséget nyújtanak abban, hogy egész évben természetes, 

környezetbarát módszerekkel gondozzuk, ápoljuk, szépítsük kertünket. A kötet 

kimeríthetetlen ötletekkel szolgál minden olyan kérdésben, ami a kertészkedés 

során merül fel. A körültekintően és részletesen illusztrált kézikönyv valamennyi 

kerttel és kertészkedéssel kapcsolatos fontos kérdésre választ ad.  

 

 

   

 

 

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 
 

 

A Magyar Hősök Emlékünnepe Debrecenben 

 

Minden év májusának utolsó vasárnapján, a hála és kegyelet kifejezéseképpen, a Magyar Hősök 

Emlékünnepe keretében emlékezünk meg hazánkért áldozatot hozó honfitársainkról. Nemzeti ünnepünk 

létrejöttét eredetileg az I. világháború áldozatai iránti tisztelet kifejezésének szándéka ihlette. 

Az elesett magyar hősök emlékezetét az első világháború idején vitéz báró lilienbergi Abele Ferenc vezérkari 

őrnagy kezdeményezésére iktatták törvénybe. Az 1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a elrendelte, hogy minden 

község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a 

háborúban a hazáért életüket áldozták fel. Ennek hatására születtek meg 1921. és 1938. között Magyarország 

településeinek I. világháborús emlékművei. Az emlékművekhez illeszkedő ünnepről később rendelkeztek, az 

1924. évi XIV. törvénycikkben, amely az 1914/1918. évi világháború hősi halottainak állít emléket. A Hősök 

emlékünnepét ettől kezdve évről évre megtartották, országos szinten és jelentős külsőségek közepette, 

nagyarányú lakossági részvétel mellett. Az emlékünnep létjogosultságát az I. világháború okozta össztársadalmi 

érintettség generálta.   

Debrecen lakossága már 1867-től megemlékezett a város hősi halottairól, akkor még augusztus 2-án, a 

debreceni csata napján a Honvédtemetőben. Ezt a hagyományossá vált, kifejezetten a városhoz kötődő ünnepet 

a Nagy Háború befejeztével is tartották, immár a hősök napjaként, amelynek alkalmából a világháború halott 

hőseiről is megemlékeztek. Az ünnep törvénybe iktatása annyi változást hozott, hogy más napon és még 

fényesebb módon tartották meg a megemlékezést. 1945 után az eseményt már nem tartották meg, 2001-től lett 

ismét hivatalos ünnep.  

A lakosság azonban nemcsak kegyeletét kívánta kifejezni halottai iránt. A holtak és a háború emlékeinek őrzése 

mellett országos társadalmi igényként jelentkezett a háborúban részt vett, de azt túlélő katonák hősiességének 

elismerése, ami országos szinten 1932-ben, az Élő Hősök Napja keretei között valósult meg. Az elgondolás végül 

nem kapott hivatalos állami kereteket – ezért a későbbiekben az Országos Frontharcos Szövetség az évente, 

rendszerint október elején megrendezett országos találkozójukhoz társította az élők ünneplését. 

A bő fél évszázados szünet után a 2001. évi LXIII. törvény rendelkezett újra „a magyar hősök emlékének 

megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről”, kibővítve az ünnep addigi fogalmát. Debrecenben a 

Bocskai-dandár képviselete mellett, a két háború közötti időszakhoz hasonlóan, a városi közigazgatás, a civil 

szervezetek és a diákság is tiszteleg nemzeti hőseink előtt az ünnep alkalmával. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Abele_Ferenc
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Azok a kedves olvasók, akik a téma iránt érdeklődnek, a 
cikk bővített változatát sok érdekes archív fotóval 
megtűzdelve a bocskaikonyvtar.hu oldalon olvashatják! 
Kérjük, látogassátok meg az oldalt, érdemes! 

 
 
 
Szerkesztette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 
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Megfejtés: 

A Csokonai Színház városcímere és  
debrecen megyei jogú város címere közötti különbségek 

 

Előző számunkban a helytörténeti rovat keretében Debrecen Város Napjáról írtunk nektek, kolléganőm pedig egy 

kis játékra invitált benneteket. Úgy gondoltuk, ebben a számban elérhetővé tesszük a megfejtést számotokra, 

csemegézzetek csak nyugodtan, érdemes és hasznos is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Debrecen.jpg 

  Utolsó letöltés: 2022. március 24. 14:30 

 

8 különbség: A Csokonai Színház címeréről hiányzik a Nap, a hármas halom, a főnixmadár szárnyait lefelé tartja, 

csőre nincs nyitva vagy nem látható a csőre, a borostyánkoszorú hiányzik a főnixmadár nyakáról, a húsvéti 

bárány egy könyvön áll, a címerrojtok egyszerűbbek, és a bárány feje fölött hiányzik az aranyszínű dicskoszorú.  

 

Kozma Mónika ha.  
főelőadó  

Csapatmúzeum 
 

 

 

https://www.kozterkep.hu/26343/csokonai-szinhaz-varoscimere
http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Debrecen.jpg
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Kulturális programok 

2022. május 05. és május 31. között 

Debrecenben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vasútállomás épülete 1940-ben 
 

(Forrás: Fortepán) 

 

Kiemelt sportprogramok 

 

 

 

 

Te miben vagy a legjobb? Menj el, és megtudhatod! Tucatnyi sportág és izgalmas mozgásforma várja a 

gyerekeket a Veled kerek a világ!  elnevezésű sportnapon, melynek  célja, hogy az óvodás és kisiskolás 

korú gyermekek játékos formában próbálhassák ki a Debreceni Sportiskolában (DSI) űzhető sportágakat, 
úgymint az atlétikát, a cselgáncsot, a kézilabdát, a kosárlabdát, a labdarúgást, a tollaslabdát, az úszást, a vívást, 
a kerékpárt, a triatlont, a gyors-és műkorcsolyázást, mindezt szakképzett edzők vezetésével. 
Az aktív, vidám családi eseményen színpadi bemutatókkal és ügyességi játékokkal is várják az érdeklődőket. 

 

 

 

 
 
 

 
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcentrum (Debrecen, Oláh Gábor u. 5.) 

 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

Időpont: 2022. május 14. (szombat) 9:00-14:00 
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International Nordic Walking Festival and Race - Debrecen 

 
 
 

 
 
 

 
 
Választható versenytávok: 5 KM (S), 10 KM (M), 15 KM (L), 20 KM (XL) 

  
A helyszínről: A két napos találkozó és verseny a Nagyerdőn kerül megrendezésre. A 11 hektáron elterülő szinte 
teljesen sík park különleges természetvédelmi terület, ahol jól megférnek egymás mellett az érintetlen erdős 
részek 100-120 éves fákkal, védett növényekkel és állatokkal, és az ember alkotta látványosságokkal: a 
Nagyerdei Park a Békás-tó szökőkútjaival, Land-art szobrokkal, a kulturális és tudományos központok 
épületeivel, éttermekkel, szabadtéri színházzal, kultúrparkkal stb. A szervezők számos kísérőprogrammal 
készülnek a találkozóra: szakmai előadások és beszélgetések, partnerek bemutatkozása, táncház, masszázs, 
egyéb szórakoztató programok lesznek.  
 
A rendezvényről és a nevezési díjakról információt a következő linken kaphatsz: 
https://www.nordicwalkingdebrecen.hu/hu/verseny/ 

 
 

Helyszín: Nagyerdő, Debrecen 
Online nevezés határideje: 2022. május 14. éjfél. 

 

Családi programok 

 
 
 
 
 

 

Gitáros gyerekműsor Réti Tiborral 

 

 

 

 

 

Időpont: 2022. május 21-22., (szombat-vasárnap)  

https://debrecen.imami.hu/sites/default/files/oldal-galeria/reti_tibor_gitaros_gyerekporgram_debrecen_programajanlo.jpg
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Ismert és közkedvelt előadók remek számai egy órában gitárral és Tibi bácsi jókedvével. A közös éneklés, tánc 
és ugribugri kötelező! 

Minden héten 2 alkalommal Debrecenben: 

Csütörtök: Borsos villa 09:00 – 10:00 Debrecen (4027 Debrecen, Borsos J. tér 1.) 
Vasárnap: Ifiház 10:00 – 11:00 Debrecen (4025 Debrecen, Simonffy u. 21.) 

Belépő: 1000 Ft / alkalom, ha tesó is megy: 1500 Ft 
Bérlet: 3000 Ft / 4 alkalom 

 
Hajdúböszörményi Kölyök Fesztivál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2022-ben egész Kelet-Magyarország legnagyobb gyerekfesztiváljaként tért vissza, 4 év kihagyás után a Kölyök 
Fesztivál! Részletek folyamatosan a www.facebook.com/kolyokfesztival oldalon. 

 
Helyszín: Bocskai Gyógyfürdő és Termálkemping-Fesztivál tér (Hajdúböszörmény, Uzsok tér1.) 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES 

Időpont: 2022. május 7-8., (szombat-vasárnap) 9:00-18:00 

https://www.facebook.com/kolyokfesztival/?__cft__%5b0%5d=AZUW8NS6AGtHJ1xv6OMbPshGDkdp0AVvOV3maqAjSS8_pxCr8BORC-8jf52-YbfMPnwiRyMPJ0QqMMhHPW08hWWK-ASwfJYeGE5F-E9sGloTQqWgEo4-LhBtSjVOKHKu2ts&__tn__=q
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Miénk itt a tér! 

Rendhagyó, interaktív családi vasárnap a Vojtinában! 

 
 
 
 

 
 

 

 

A nap programjai: 

10:00 – 11:00 Iciri-piciri mesék című bábelőadás a színházteremben 

Ezen a vasárnapon mielőtt átadnák a terepet az iciri-piciriknek, egy, a közönség által imádott előadást láthattok. 
Zene, rím, mese. Ez a hármasság kíséri a kisegér kalandját végig az útján. 
„Ajaj, hol volt, hol nem… 
Volt egyszer egy iciri-piciri házacska; 
ott lakott egy iciri-piciri kis macska…” 

Ugye ismerősek ezek a sorok? 

Kisgatyákat felkötni! Következik egy igazán szerethető kisegér története, és ki tudja… Még az is lehet, hogy az 
út végén a macska odaadja tán a fityelótya farkincát… 

11:00 – 12.00 Interaktív alkotóműhely a színházteremben 

Iciri-piciri dalocska Gyurival - farkas-bárány, egér-macska, gida-farkas 
Hogyan mozognak az állatok – Tamival és Krisztával 
Interaktív játékok - kinn a bárány benn a farkas, macska-egér harc, hol jártál báránykám 
Kézműveskedés – készítünk egeret, macskát, bárányt, farkast 

Természetesen ezen a délelőttön is látogatható lesz Az esernyő nem esernyő című kiállítás. 
 A kiállításon tárgyakkal is fognak kísérletezni. Arra a kérdésre keresik a választ, mi rejtőzhet egy-egy érdekes 
tárgy „mögött”, a praktikumon túl milyen mást is hordozhat például a formája, milyen új értelmezést találunk a 
szellemiségét kibontva, hiszen a tárgyaknak is van gondolatisága, szimbolikus gesztusa. 
 

 
Helyszín: Vojtina Bábszínház (Debrecen, Kálvin tér 13.)  
Jegyár: 1500 Ft / fő 

FIGYELEM! 
A részvétel jegyfoglaláshoz kötött. Május 12. (csütörtök) éjfélig várják a foglalásokat a honlapukon 
(www.vojtinababszinhaz.hu), vagy a 06/52 418 -160 telefonszámon, illetve személyesen a Vojtina Bábszínház 
jegypénztárában (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.). 

Időpont: 2022. május 15. (vasárnap) 10:00 

http://www.vojtinababszinhaz.hu/
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I. Debreceni Szakmafesztivál 

 

 

 

 

A programot elsősorban azon családok figyelmébe ajánlom, ahol aktuális téma a gyerek vagy gyerekek 
továbbtanulása! 

A Debreceni Szakképzési Centrum hagyományteremtő szándékkal, első ízben szervezi meg tavaszi 
nagyrendezvényét, az I. Debreceni Szakmafesztivált. Intézményeik és partnercégeik több mint 30 standnál 
várnak érdekes technikai eszközökkel, hogy megismerd és kipróbáld a különböző szakmákat! Színpadi 
produkciók, zene, tánc és még sok izgalmas program vár délelőtt 11-től este 8 óráig. A nap zárásaként 
SOULWAVE koncert. 

Kiállítók: 
ALFÖLDI NYOMDA ZRT. 
BMW GYÁR DEBRECEN 
DEBRECEN BSC KEREKASZTAL 
DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR 
DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉS DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY 
DEBRECENI SZC BAROSS GÁBOR TECHNIKUM,SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
DEBRECENI SZC BEREGSZÁSZI PÁL TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC BETHLEN GÁBOR KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC BRASSAI SÁMUEL MŰSZAKI TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC ÉPÍTÉSTECHNOLOGIAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
DEBRECENI SZC IRINYI JÁNOS TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
DEBRECENI SZC KREATÍV TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUM 
DEBRECENI SZC VEGYIPARI TECHNIKUM 
DEUFOL HUNGARY KFT. 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
HAJDÚHÚS 2000 KFT. 
INTER TAN-KER ZRT. 
KRATOCHVIL KÁROLY HONVÉD KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
KRONES HUNGARY KFT. 
MANZ HUNGARY KFT. 
MESTERLEVÉL ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONT 
MOL PETROLKÉMIA ZRT. 
OPUS TIGÁZ ZRT. 
OPUS TITÁSZ ZRT. 
SCHAEFFLER DEBRECEN 
SUBAN KÉZIMŰSZER HUNGARY ZRT. 
TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 
THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY HUNGARY KFT 
VÁMOSGÉP GÉP-ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT. 
VITESCO TECHNOLOGIES HUNGARY KFT. 

 
Helyszín: Debrecen, Kossuth tér 

 

A rendezvényen való részvétel INGYENES  

Időpont: 2022. május 14. (szombat) 11:00-20:00 
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Mihály napi vásár 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zsuzsi Erdei Vasút programjai 

 
 
 

 

Zsuzsi majális 

 

Május 7., szombat: Madarak és fák napja Hármashegyalján 

Május 14., szombat: Így dalol az erdő – interaktív madárbemutatóval egybekötött erdei túra 

Május 21., szombat: Alkoss a természetben az erdő kincseiből! – kézműves foglalkozás 

Május 29., vasárnap: Gyereknap Hármashegyalján 

 
 

Gyermeknap Debrecenben 
 

2022. május 28-29. (szombat-vasárnap) 

Ezen a napon nagyon sok programmal több helyszínen várják a gyerekeket és szüleiket Debrecenben. Annyira 
bő a programkínálat, hogy én csak nagyon tömören összefoglalva írok e nap eseményiről!  

Programhelyszínek: 

 Gyermeknap Hármashegyalján - itt a programokon való részvétel Ingyenes 

 Gyermeknap a Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámparkban- itt karszalagos hétvége lesz, ez azt 

jelenti, hogy a szalagot viselők korlátlanul használhatnak minden játékot. Az érdeklődők online itt tudnak 

jegyet venni: https://ticketbase.eu/partner/debreceni-allatkert-novenykert-es-vidampark-21 

Jegyárak: karszalagos felnőtt belépő 4500 Ft, a gyermek belépő 5500 Ft (utóbbi nem elírás!) 

 Gyereknapi hétvége az Agórában – itt rendhagyó programokkal, látványos kísérleti bemutatókkal és 

játékos ismeretterjesztő foglalkozásokkal várják a gyerekeket és a családokat egész hétvégén.  

A jegyárakról itt tudtok tájékozódni: https://www.agoradebrecen.hu/latogatoi-informaciok/ 

Több típusú jegy váltható, de egy családi jegy 2 felnőtt és 2 gyerek részére 6200 Ft 

 

https://ticketbase.eu/partner/debreceni-allatkert-novenykert-es-vidampark-21
https://www.agoradebrecen.hu/latogatoi-informaciok/
https://debrecen.imami.hu/sites/default/files/oldal-galeria/mihaly_napi_vasar_2022_tavasz_debrecen_programajanlo.jpg
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 Debrecen Drive 2022 – Kelet-Magyarország legnagyobb és legmozgalmasabb autó- és járműipari 
seregszemléje. 
Egész napos programkínálattal várnak mindenkit a szervezők. A rendezvény vonzereje többek közt abban 
rejlik, hogy az esemény nemcsak az autórajongóknak szól, a színes és változatos kiállítási- és 
programkínálat egyszerre kedvez mindenkinek és teszi lehetővé, hogy egy egész napot változatosan 
tölthessenek el a látogatók. 
 

            Jegyárak: családi 7000 Ft, felnőtt: 2500 Ft, gyerek 1500 Ft,  

            3 éves kor alatt ingyenes 

            Jegyvársárlás itt: 

            https://programturizmus.jegy.hu/event/search/program/list?q=Debrecen+Drive 

 
Színház 

 

 

 

Babaváró Party - musicalkomédia 

Egy fiatal pár megtudja, hogy gyermekük lesz, és ünnepséget rendeznek, ahová 
meghívják barátaikat és a lány családját. Ám az este nem úgy alakul, mint ahogy 
azt ők elképzelték. Bonyodalmak sokasága, családi viszályok, pánikrohamok, 
szerelmek, egy előadásban. Hogy van-e megoldás? Természetesen van. A 
SZERETET mindenre képes! 

 
Helyszín: Voke Egyetértés Művelődés Központja (Debrecen, Faraktár u. 67) 

                                                   Jegyár: 3400 - 3900 Ft, jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/babavaromajus2 

Emlékhelyek napja - Református Nagytemplom 

A Nemzeti Örökség Intézete az Emlékhelyek Napja országos programsorozattal minden évben a magyar 

történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet. A város jellegzetes 

épületegyüttese egyház, művelődés és közélet összetartozásának jelképe. Az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc idején, 1849. április 14-én fogadta el az ideiglenesen Debrecenben ülésező magyar országgyűlés 

a Függetlenségi Nyilatkozatot, és mondta ki ezzel a Habsburg-ház trónfosztását. 1944. december 21-én ugyanitt 

kezdte meg működését az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely a második világháború után egy új, demokratikus 

Magyarország felépítését tűzte ki célul. Az 1538 óta működő Kollégium a magyar irodalmi, tudományos és 

politikai élet egyik szellemi bölcsője. 

Programok: 
10:00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Nagytemplomban                                                         
11:00 Séta a Nagytemplomban és a Református Kollégiumban orgonakoncerttel egybekötve. Részvétel 
korlátozott létszámban, előzetes regisztráció alapján.    
12:00 orgonakoncert a Nagytemplomban  

Időpont: 2022. május 14. (szombat) 

Helyszín: Református Nagytemplom 

Jegyár: 900 Ft / fő 

Időpont: 2022. május 15.      I   Időpont: 2022. május 07. (szombat) 19:00 

https://programturizmus.jegy.hu/event/search/program/list?q=Debrecen+Drive
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A szépíró olvas - irodalmi beszélgetéssorozat: Závada Péter 
 
Závada Péter költő, drámaíróval Lapis József irodalomtörténész, kritikus beszélget 
Időpont: 2022. május 18. (szerda) 19:00 
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza (Debrecen, Péterfia u. 28.)  

Az eseményen való részvétel díjtalan.  

 
Zenei programok 

(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

Komolyzenei koncertsorozat 

Ramón Vargas (ének) és a Győri Filharmonikus 
Zenekar / DEBRECEN / BARTÓK TAVASZ 2022 

 

2022. május 05. (csütörtök) 19:30 Kölcsey Központ 
 
2017. után újra a Győri Filharmonikus Zenekar 
vendégeként lép színpadra a világhírű tenor, Ramón 
Vargas, a mexikói sztárénekes magyarországi 
koncertjei az évad kiemelkedő eseményeinek 
ígérkeznek.  
Jegyár: 2400 és 4200 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://programturizmus.jegy.hu/program/ramon-
vargas-enek-es-a-gyori-filharmonikus-zenekar-
debrecen-bartok-tavasz-2022-132869/800071 
 

A szív billentyűi 
 

2022. május 10. (kedd) 19:30 Kölcsey Központ 
 

Műsor: 
Fauré: Pelléas és Mélisande-szvit, op. 80. 
Bartók: III. zongoraverseny 
Saint-Saëns: III. (c-moll, „Orgona”) szimfónia 
Közreműködik: 
Frankl Péter– zongora 
Somogyi-Tóth Dániel – orgona 
Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Kollár Imre 

Jegyár: 2400 és 3100 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-sziv-
billentyui-124425/725897 
 

Anyák napi musical és operettgála 

 

2022. május13. (péntek) 19:00 Kölcsey Központ 
 
DiaDal Singers és Magyar Szilvia anyák napi musical 
és operett gálája két meghívott vendég művész - 
Egyházi Géza és Nagy Balázs, akik a Madách Színház 
művészei - közreműködésével  
 
Jegyár: 2900 és 3300 Ft között 
Jegyvásárlás: 
https://programturizmus.jegy.hu/program/anyak-napi-
musical-es-operettgala-132525/796857 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://programturizmus.jegy.hu/program/ramon-vargas-enek-es-a-gyori-filharmonikus-zenekar-debrecen-bartok-tavasz-2022-132869/800071
https://programturizmus.jegy.hu/program/ramon-vargas-enek-es-a-gyori-filharmonikus-zenekar-debrecen-bartok-tavasz-2022-132869/800071
https://programturizmus.jegy.hu/program/ramon-vargas-enek-es-a-gyori-filharmonikus-zenekar-debrecen-bartok-tavasz-2022-132869/800071
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-sziv-billentyui-124425/725897
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-sziv-billentyui-124425/725897
https://programturizmus.jegy.hu/program/anyak-napi-musical-es-operettgala-132525/796857
https://programturizmus.jegy.hu/program/anyak-napi-musical-es-operettgala-132525/796857
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Könnyűzenei koncertek 

30Y 

A 30Y tavaszi turnéja május 7-én Debrecenbe érkezik, találkozunk a Víztorony kertjében! 
Időpont: 2022. május 07. (péntek) 20:30  
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 3500 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://koncerthu.jegy.hu/program/30y-132568/797256/?d=74800 

                              
 

Bagossy Brothers Company 
 
Időpont: 2022. május 20. (péntek) 18:30 (kapunyitás) 
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 5490 Ft  
Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/bagossy-viztorony-2022 

 
 
 
Retró Torony 

 
A '90-es évek legnagyobb slágerei a Nagyerdei Víztoronyban! 
Időpont: 2022. május 21. (szombat) 19:00  
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 2700 Ft  
Jegyvásárlás itt: 
https://koncerthu.jegy.hu/program/retrotorony107564/824709/?d=75614 

 
 
Vangelis - Filmzene-koncert 

Életre kelnek az Oscar-díjas zeneszerző világsikerű művei szimfonikus 
zenekar közreműködésével. Vangelis legnépszerűbb alkotásait 
hallgathatjuk meg: „1492- A Paradicsom meghódítása”, „Tűzszekerek”, 
„Szárnyas fejvadász”…, hogy csak egy párat említsünk azok közül a 
korszakalkotó művek közül, melyek a telt házas budapesti Arénát követően 
most a Debreceni közönség előtt elevenednek meg. 

Időpont: 2022. május 22. (vasárnap) 19:00  
Helyszín: Kölcsey Központ 
Jegyár: 7900 és 19900 Ft között  
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/vangelis-filmzene-koncert-114294/643530 

 
 

https://koncerthu.jegy.hu/program/30y-132568/797256/?d=74800
https://koncerthu.jegy.hu/program/retrotorony107564/824709/?d=75614
https://programturizmus.jegy.hu/program/vangelis-filmzene-koncert-114294/643530
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

Kossuth tér (év:1940) 
 
 

 Családi programok 

            

 

 

 

 

Azok a kicsik és nagyok, akik e napon ellátogatnak a Sóstói 
Múzeumfaluba, nem csak természetes élőhelyükön figyelhetik meg 
az itt élő madarak, fák számos egyedét, hanem a szakemberek 
segítségével felfedezhetik fontosságukat.  

Valamennyi érdeklődőnket vendégül látnak egy “falusi tubuval”.  

Időpont: 2022. május 10. (kedd) 09:00-15:00  
Helyszín: Skanzen 
Jegyár: Óvodásoknak 500 Ft /fő 
              Iskolásoknak 1000 Ft /fő 

Figyelem! A rendezvény regisztrációhoz kötött.  

Regisztrálni itt lehet: muzeimpedagogia@muzeumfalu.hu 
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Gyermeknap a Sóstói Skanzenban 

 

Időpont: 2022. május 29. (vasárnap) 

A program szerepel a Skanzen hivatalos honlapján, de bővebb információt még nem közöltek! Akit érdekel az 
esemény, később érdeklődhet nálam. (Turcsán Judit ha. Tel:6200 – könyvtár) 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása Nyíregyházán 
 

Média szereplései, ismeretterjesztő könyvei tették a hazai klinikai pszichológia 
királynőjévé. Bagdy Emőke mint ember titka a munka, a szorgalom. Nem ismeri a 
körülményeket, nem igényel feltételeket. Kedvenc tárgyai a kedves és fontos 
könyvei. Pozitív, és mindent azzá formál. Nem mereng az akadályokon, a 
megoldást keresi. Folyton mozgásban van, előre néz. Múltja a művei, a számtalan 
betű, szó és mondat. 

 
Időpont: 2022. május 11. (szerda) 19:00  
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ 
Jegyár: 3700-4000 Ft között 
Jegyek itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/prof-dr-bagdy-emoke-eloadasa-nyiregyhazan- 
86383/772375 
 

Koncert 
                             
 

Zorán Turné 2022 
 
 
 
Időpont: 2022. május 25. (szerda) 19:00  
Helyszín: Nyíregyházi Egyetem Kodály terem 
Jegyár: 9990 Ft  
Jegyek itt: 
https://programturizmus.jegy.hu/program/zoran-turne-2022-134962/821318 

 
 
 

Tel:6200
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Városnap Nyíregyháza – Kossuth tér 

 

Ebben az évben is megemlékeznek a szabolcsi megyeszékhelyen 

Nyíregyháza újratelepítésének évfordulójáról, mely során, a Kossuth téren 

kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. 

Az eseményen való részvétel díjtalan.  

Program: 2022. május 13. (péntek) 
10.30 Dongó Együttes 
15:00 Nyíregyházi néptáncegyüttesek 
16:00 Dúbrava Folklór Együttes 
18:00 Várostorta 
18:30 Szívtiproll 
2022. május 14. (szombat) 
Szelektív Szombat - "Családi vetélkedőnap a környezetünkért" 
9.30 Színpadi produkciók 
15:30 Animal Cannibals 
16:45 Kelet Brass Band 
18:30 Zenevonat Szuperkoncert az LGT sztárjaival 

 

                                                                                          Ráskó Eszter a Bencs Villában 

Ráskó Eszter, a Dumaszínház nyíregyházi születésű humoristája Rák 

Zoltánnal, a Móricz Zsigmond Színház színművészével beszélget a Bencs 

Villában. 

Időpont: 2022. május 17. (kedd) 17:30  
Helyszín: Bencs Villa 
Jegyár: 1200 Ft  
Jegyek itt: https://programturizmus.jegy.hu/program/a-bencs-villa-vendege-
rasko-eszter-a-dumaszinhazbol-beszelgetopartnere-rak-zoltan-134173/811878 

 

 

 

 

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. 
 

 

 


