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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
Köszöntsük június hónapot, mely Juno római istennőről kapta a 
nevét, aki Jupiter felesége volt. A népi kalendárium Szent Iván 
havának is nevezi, hiszen június 23-áról 24-ére virradó éjszaka van 
Szent Iván éj, melyet a történészek a legpogányabb ünnepnek 
tartanak. Korábban a csillagászati nyár kezdete június 24-re esett, de 
a naptárreformok következtében  június 21-re került. A napfordulóhoz 
világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel az év 
legrövidebb éjszakája, a fény és a sötétség váltakozása mágikus 
eredettel bír. Lássuk, mit tartogat számunkra ez a nagyon különleges, 
mágikus hónap programok tekintetében! Jó olvasást kívánok!   
 
  

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

Lauren Belfer: És a tűz után 

A szerző kétszáz év mindennapi történelmét beszéli el két nő, Sara és Susanna 

életén keresztül, a 18. századtól napjainkig. A rendkívül alapos kutatómunkára 

épülő, zenetörténeti szempontból is kifogástalan, krimiszerűen izgalmas 

regényben észrevétlenül keveredik valóság és fikció. A fikció Bach révén kerül a 

történetbe – Sara a korszak egyik legbefolyásosabb bankárnak lánya, nem 

mellesleg kiváló zongorista, egy különös ajándékot kap zongoratanárától, 

Johann Sebastian Bach legidősebb fiától: egy kantáta kéziratát, a nagy Bach 

egyik ismeretlen művét. A könyvajánlóhoz zenei aláfestést is kínálunk: Bach 

talán legismertebb orgonaműve, a D-moll toccata és fuga ezúttal igencsak 

sajátos hangszerelésben: https://www.youtube.com/watch?v=wqgQ7IYhvRg 

Simon Scarrow: A GLADIÁTOR (Egy vakmerő római kalandjai a hadseregben) 

Matala romokban hever, a provinciában pedig teljes a zűrzavar. A rabszolgák a 

helyzetet kihasználva fellázadnak. Ahogy a rómaiak egyre több embert és 

fegyvert veszítenek, az erőegyensúly kezd veszedelmesen felbillenni. A regény 

stílusa élvezetes, leírásai képszerűek, jól adagolja a feszültséget, a humort és a 

történelmi ismereteket. A regény értéke a szórakozás mellett, a csaták stratégiai 

tervezésének bemutatása. 

 

 

 

 

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 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqgQ7IYhvRg
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Egy kis néprajz 
 

 

 Pünkösdi királyok és királynék nyomában 

Pünkösd a nevét a görög pentekoszté, vagyis ötvenedik szóból kapta, ugyanis a húsvét utáni ötvenedik 
napra esik. A keresztény egyház szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Mivel 
ezt követően, részben Péter apostol prédikációinak hatására, megalakultak az első keresztény csoportok, 
gyülekezetek, a keresztény egyház születésének idejét is ettől kezdve datáljuk. Erről emlékezik meg a pünkösd, 
mely mozgó ünnepként május 10-e és június 13-a közé esik.  

Pünkösd a népi hagyomány szerint az újjáéledő természet, a tavasz ünnepe. Dél-Európában rózsás vasárnapnak 
is nevezik a nyiladozó vörös virágok miatt. A magyar falvakban ezen a napon zöld ággal díszítették a házakat, 
nemcsak az érkező tavaszt köszöntve ezzel, hanem pünkösd királyát és királynéját is. 

Kik voltak azok a pünkösdi királyok? - Rövid ideig uralkodtak, de akkor az övék volt a világ!  

A pünkösdi királyválasztás a bolognai májusi grófnő ünnepre vezethető vissza, mely az Itáliában tanuló magyar 
diákok közvetítésével terjedt el hazánkban. A népi szokásról már a 16. századból is maradt fenn emlékünk: 
Balassi Bálint Borivóknak való című költeményében a végvári vitézek pünkösdi mulatozásáról ír. Ez volt ugyanis 
a katonák kedvenc ünnepe: pünkösd idejére letették a fegyvert és együtt vigadtak. 

A 17. század végén, a 18. század elején a huszárezredek századai májuskirályt választottak. Az ő feladata volt, 
hogy felügyelje a vitézek mulatozását, nehogy azok valamilyen illetlenséget kövessenek el.  

Királyt nemcsak a végváraknál, hanem a falvakban is választottak. 

A legények különböző próbatételek során bizonyították rátermettségüket, mint a lóverseny, vagy bikaviadal. A 
győztest társai virágokkal, lombokkal ékesítettek fel, majd végigjárták vele a falut. 

 

 

 

 

 

 

 

A pünkösdi király a legtöbb esetben egy esztendeig, néhol azonban csak egy napig viselhette a címet. Innen ered 
a mondás, miszerint „Rövid, mint a pünkösdi királyság”. Emiatt a pünkösdi királyság a kérészéletű hatalom 
szimbólumává vált. S bár a királynak kikiáltott fiú dicsősége valóban nem tartott soká, arra az egy évre ő lett a 
falu első legénye, akinek minden kérését teljesítették a többiek. 

    

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_apostol
https://holgy.blog.hu/2017/06/04/kik_voltak_azok_a_punkosdi_kiralyok
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Pünkösdi királynéjárás 

A 18. század végétől már nemcsak királyt, hanem királynőt is választottak. A pünkösdi királynéjáráskor a 
legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, 
énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat:  
„Hadd látom a királynétokat, édes-e, vagy savanyú?” Fellebbentve a díszes kendőt megcsiklandozták a kislány 
állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát nem villantja ki, megnyugszanak a háziak, jó lesz a termés. 
Menyasszonyi ruhába öltöztetve hordozták körbe a faluban, és közben verselve köszöntötték a pünkösdöt. 

Magyarország különböző pontjain eltérő típusai alakultak ki a királynéjárásnak, amely az idők folyamán átalakult 
ünnepköszöntő, adománykérő szokássá. 

 

 

 
 

 

Zöldágazás 

 A magyar népszokásban a természet megújulásának jelképe a zöldágazás, zöldág hordás szokása, amely 
télkiűző, nyárhívogató énekes-táncos felvonulás, házról házra járás volt, amelynek termékenységvarázsló és 
rontáselhárító szerepet tulajdonítottak. 

Májusfa  

A májusfa jelentése, eredete, hagyománya az egyik legszebb régi népszokások egyike, amellyel elsősorban a 
természet megújulását, virágba borulását ünnepelték a húsvét utáni, pünkösdi időszakban. Az Európa-szerte 
elterjedt májusfa az udvarlás szimbóluma és eszköze volt. A legények éjszaka titokban indultak fát vágni, majd 
hajnalra virradóra feldíszítették, és a kiszemelt lány udvarába helyezték, általában a kerítéshez erősítve. 
Legtöbbször virággal és szalagokkal, egyes helyeken étellel és itallal díszítették. A május elsején állított májusfát 
a legtöbb helyen pünkösdkor bontották. A fa kidöntését ünnepség, táncmulatság és ügyességi verseny kísérte. 
A pünkösdi ügyességi verseny keretében a legények  felmásztak a májusfára, hogy megszerezzék a ráakasztott 
ételeket és italokat. A legügyesebb legény pünkösdi király is lehetett. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 
                                                                  Pünkösdi királyválasztás Debrecenben 

 
A rovatot szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

https://punkosdinfo.hu/mit-unneplunk-punkosdkor/
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Minden kedves olvasónknak ezzel az 1908-ból származó képeslappal szeretnék kellemes ünnepet kívánni!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pünkösdi üdvözlőlap, 1908. Dobó István Vármúzeum, fotóadattár 

 

Kulturális programok 

2022. június 03. és június 30. között 

Debrecenben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Debreceni kisvasút  
 

(Forrás: pinterest.com/rricsa/) 
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Kiemelt Program 

LÖVÉSZNAP 2022. június 26. Vasárnap 

Debrecen, Nagyerdei körút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hagyományokhoz híven idén is lesz Lövésznap. A nagyszabású rendezvényt és annak programjait 
szeretném a figyelmetekbe ajánlani! Remélem, június 26-án vasárnap sokan választjátok majd 
programlehetőségként, hogy kilátogattok a Nagyerdőre és így alkalmunk lesz együtt ünnepelni. 

Néhány ajánlat a teljesség igénye nélkül a színes programokból: 

 Ágyúlövés 

 Önvédelmi bemutató 

 Térzene 

 A debreceni Honvéd Táncegyüttes műsora 

 Huszár lovasbemutató 

 Gyepshow a Helyőrségi Zenekarral 

 Lövészek dinamikus bemutatója 

 Egész napos sportprogramok 

 

Minden kedves Kollégát és családját szeretettel várunk  
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Családi programok 

 

 

Aqua Manó Party Roadshow Debrecen 

Zenés interaktív műsor ajándékkal, nemcsak kicsiknek, nagyoknak is! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Időpont: 2022. június 3-4. (péntek - szombat) 
Helyszín: Debrecen több pontján (lásd: szórólap) 

 
 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 
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Made in Hollywood - filmes autók kiállítása a Fórumban 

Imádod a Hollywood-i filmipar legendás négykerekűit? Herbie volt a jeled óvodában? Knight Rider-rel keltél és 
DMC Delorean-nel feküdtél? Akkor az a jó hír, hogy érkezik a Made in Hollywood, avagy a filmes autók kiállítása 
a FÓRUM Debrecenben! 

AC Cobra, Corvette C3, Pontiac Firebird Trans-AM, Dodge Charger és még rengeteg különlegesség vár rád a 
program keretében. 

 
Helyszín: FÓRUM Debrecen (Csapó u. 30.) 

 

 
 
 

 
 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

Pünkösd a Hajdúböszörményi Tájházakban 

Időpont: 2022. június 4. (szombat) 10:00 
Helyszín: Hajdúböszörmény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

 

Időpont: 2022. május 31 - június 19. 
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Gyereknap Józsán 
 

 
Helyszín: Tócó patak melletti zöld terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

Gyerekprogramok a Debreceni Ünnepi Könyvhéten 2022 

 
Helyszín: Debrecen, Csapó utca 

 
A bő programkínálatból a szombati és vasárnapi műsorokat emelném ki: 

június 11. (szombat)  

10:00: Kutyás Mesefoglalkozás 

A Pagony Debrecen kereteiből kilép a kedvelt kutyás foglalkozás, sok szeretettek várja a kicsiket Lengyel 
Emese meseterapeuta (Olvasóliget, Csapó utca) 

 

 
 
 

 

Időpont: 2022. június 4. (szombat) 14:00 

Időpont: 2022. június 8 -12. (szerda - vasárnap) 10:00 – 18:00 
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 11:00: Kicsi Mimi és Pici Bori - Tamás Zsuzsa mesél (Olvasóliget, Csapó utca)  

 Kicsi Mimi és Pici Bori testvérek, és persze egymás játékait és a mama figyelmét akarják egyszerre.... 

 
 
 
 
 

 

június 12. (vasárnap)  

11:00: Mikola Péter: Játékkal, lélekkel - Mikola Péter interaktív zenés műsora gyerekeknek, családoknak 

12:00: Világszépítés: Zorka és Berci kalandjai - Mikola Péter könyvbemutató és dedikálás 

 
 
 
 
 
 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

 
5. Debreceni Kölyök Fesztivál 

 
Időpont: 2022. június 18 -19. (szombat - vasárnap) 10:00 
Helyszín: Perényi Pál - Salakmotor Stadion (Debrecen, Gázvezeték utca 35.) 

 
2022-ben a szervezők még több játékkal, élményelemmel, színpadi programmal készülnek kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES! 
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Itt a vége, fuss el véle! - Kapuzáró a Vojtinában 

Időpont: 2022. június 19. (vasárnap) 10:00 – 13:00 
Helyszín: Debrecen, Nagytemplom mögötti Emlékkert 

 
 
 
 

 

 

 

Ekkor tartja ugyanis a bábszínház évadzáró eseményét, és hagyományaihoz híven közös búcsúzásra, egy 
utolsó nagy mókára hív minden bábszínházkedvelő családot! 
Sok ismerős játék lesz, de új meglepetésekkel is készülnek! A világ sok-sok kalandját sűrítették bele ebbe a 
néhány órácskába. 
 

A kényelmet szolgálhatja, ha a családok piknik-plédet, elemózsiát visznek magukkal! 
 

A rendezvényre 1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 
1 éves kor felett 1.200 Ft/fő 
Kedvezményes jegyár három vagy több fős családok részére 1.000 Ft/fő, a helyszínen váltott jegyekre 
vonatkozóan. 
További engedményt kaphattok – 800 Ft/fő – amennyiben elővételben vásároljátok meg a jegyeket,  
2022. június 7-től június 17-ig a Vojtina Bábszínház jegypénztárában. 
Eső esetén a Bábszínházban kerülnek megrendezésre a programok. A programokról itt tájékozódhattok: 
https://www.vojtinababszinhaz.hu/musor/itt-a-vege-fuss-el-vele-kapuzaro-a-vojtinaval_1 
 

Kiemelt sport program 
 

SGP KVALIFIKÁCIÓ  
salakmotoros egyéni Világbajnokság 2. selejtező 

 

 

 

 

 
Időpont: 2022. június 6. (hétfő) 16:00 
Helyszín: Perényi Pál - Salakmotor Stadion (Debrecen, Gázvezeték utca 35.) 
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Az év debreceni versenye, mert tizenegy nemzet nevezi majd legjobbjait az egyéni vb debreceni selejtezőjére, 
olyan salakmotoros nagyhatalmak, mint Ausztrália, Dánia vagy Lengyelország legalább 2-2 versenyzőt fognak 
delegálni az SGP kvalifikációra. Mivel a tét magas, így a látványos és küzdelmes összecsapások előre 
borítékolhatók, hiszen minden egyes pontra nagy-nagy szüksége van a versenyzőknek. 

Edzés: 2022. június 6. 10:30-11:00 - megtekintése INGYENES 

Az előzetes online jegyvásárlásra https://www.speedwolf.hu/ oldalon keresztül van lehetőség 2022. 
június 6. (hétfő) 14:00-ig! Itt tudtok az árakról is informálódni! 

Az online belépőjegyek karszalagra történő beváltása és a beléptetés külön, gyorsított sávban történik, a 
főbejáratnál lévő 1-es számú pénztárnál, a verseny napján 14:00 órától folyamatosan! 

Gasztro élmény 

Belvárosi borünnep 

Időpont: 2022. június 2 – 4. (csütörtök- szombat)  
Helyszín: Debrecen, Déri tér  

 

 

 

 

 

 
Nyárindító baráti koccintások, idilli hangulat a környező fák gondoskodó ölelésében, találkozás Magyarország 
legjobb borászaival és boraival. 
Fülbemászó swing és jazz dallamokkal kísérve, mindez a debreceni Belváros közepén, a Déri Múzeum előtt 
elterülő oázisban! 
Ez az, amit a Belvárosi Borünnep ígér! 
Jegyár: 3 napos bérlet elővételben: 8990 Ft, ez a helyszínen:9990 Ft 

             Napijegy: 4990Ft, ez a helyszínen: 5490Ft 

Jegyvásárlás itt: https://tixa.hu/belvarosiborunnep 

 

 

 

 

 

https://tixa.hu/belvarosiborunnep
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6. Debrecziner Gourmet Fesztivál 

 Időpont: 2022. július 1 - 3. (péntek – vasárnap)  
 Helyszín: Nagyerdei Park - Debrecen 

 

 

 

 

 

A 6. Debrecziner Gourmet Fesztivál egy felejthetetlen ízutazásra hív a festői Nagyerdő szívébe. Július első 
hétvégéjén az ország legkiválóbb éttermei és séfjei gyűlnek össze Debrecenben, hogy megmutassák, hol tart 
ma a gasztronómia csúcsa Magyarországon. 
A Stílusos Vidéki Éttermiség és Debrecen legjobb éttermei mellett vendégkiállítóként sztárséfek és budapesti 
éttermek is bemutatkoznak. 
A három napos eseményen ínycsiklandó falatok, izgalmas textúrák és különleges alapanyag-párosítások 
mellett kézműves sörök, minőségi borok  és izgalmas koktélok  várnak mindent érdeklődőt. 

Mert olvasni jóóóó…!  

 

 

 

Debreceni Séták - Szabó Magda irodalmi séták 

Időpont: 2022. június 4 - 6.(szombat-hétfő) 
Helyszín: Debrecen 
Regisztrálni az alábbi linken tudtok: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfz0-Ftig.../viewform... 
A séta ára: Felnőtt jegy: 2990 Ft 
                   Páros jegy: 5000 Ft 
                   Gyerek vagy Diák jegy: 1500 Ft 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0-Ftig_zku_e07xfye2tTT3AlUrxEQy3a1pWfQ9Huprbcw/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR0zUvZukl-NRD1UCe5rw4f_Wa_s0nLivbCagbAz9OigOLUlakga2PCFmyY
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Debreceni Ünnepi Könyvhét 

 A Debreceni Ünnepi Könyvhét a Csapó utcán vár mindenkit, aki szeret olvasni és aki érdeklődik az új könyvek 
iránt. Irodalmi programok, gyerekprogramok, könyvbemutatók, dedikálások és természetesen könyvek minden 
mennyiségben. 

Ünnepélyes megnyitó: június 9. 17 óra. Díszvendég: Buda Ferenc költő 

 

 

 

 

 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

 

Irodalom éjszakája 2022 Debrecen 

Időpont: 2022. június 16 -18. (csütörtök – szombat) 
Helyszín: Debrecen, Belváros 

2022-ben is felejthetetlen világirodalmi felolvasásokkal érkezik: az IRODALOM ÉJSZAKÁJA 

 25 ország, szerző, színész 
 Téma: Szigetek 
 Színházi partnereink: 
 Vígszínház, Budapest 
 Csokonai Színház, Debrecen 

 

 

 

 

 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

 

Időpont: 2022. június 8 -12. (szerda-vasárnap) 
Helyszín: Debrecen, Csapó utcai sétálóövezet 
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Színház 
 
 

 

 

 

Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2022. júniusi program 
 

Helyszín: Nagyerdei Szabadtéri Színpad, Debrecen, Nagyerdő 

Egressy-Sebestyén-Müller-Radó: Nikola Tesla – Végtelen energia 

A kétórás musical show a ma rendelkezésünkre álló legkorszerűbb show 
technikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, 
amely lenyűgöz és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret 
nyújt. Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, 
akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez 
hasonlíthatjuk, egész világunkat átalakító találmányait pedig már kortársai is a 
kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték. 

Időpont: 2022. június 8. (szerda) 20:30 

Jegyár: 6400 és 7900 Ft között 

Jegyvásárlás: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121787/nagyerdei-szabadteri-szinpad-nikola-tesla-

vegtelen-energia/12006389 

                                                                                                                                Molnár Ferenc: Játék a kastélyban 

 
Szerelem, féltékenység, színház a színházban. Egy virtuóz koktél, egy örök klasszikus. 
Nem vág fejbe, nincs bűntudattal kínzó másnap, de kellemesen ellazít, felpezsdít.  
Molnár darabja kortalan, ezért is működik minden korban. Hiszen jó ideje tudjuk már, 
hogy nincsen rózsa tövis nélkül, nincs szerelem hullámvölgyek nélkül, nincsen 
„kifacsart citrom” előzmények nélkül. 
 

Időpont: 2022. június 13. (hétfő) 20:30 

Jegyár: 4900 és 6400 Ft között 

Jegyvásárlás: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121763/nagyerdei-szabadteri-szinpad-jatek-a-

kastelyban/12006390 

 

Paolo Genovese: Teljesen idegenek 

 

Különös játékot talál ki egy baráti társaság: bárkinek megszólal a telefonja, képes 

vagy szöveges üzenetet kap, együtt hallgatják, olvassák, nézik… A hétköznapi estén 

váratlan titkok pattannak föl, évtizedes szövetségek kapcsai kezdenek kilazulni… 

Pedig eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást – ám lassanként elszabadul a pokol… 

Időpont: 2022. június 22. és 23. (szerda, csütörtök) 21:00 

Jegyár: 6400 és 7900 Ft között 

Jegyvásárlás: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121788/nagyerdei-szabadteri-szinpad-teljesen-

idegenek 

https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121787/nagyerdei-szabadteri-szinpad-nikola-tesla-vegtelen-energia/12006389
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121787/nagyerdei-szabadteri-szinpad-nikola-tesla-vegtelen-energia/12006389
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121763/nagyerdei-szabadteri-szinpad-jatek-a-kastelyban/12006390
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121763/nagyerdei-szabadteri-szinpad-jatek-a-kastelyban/12006390
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Fenyő Miklós – Novai Gábor: Hotel Menthol 

Fenyő Miklós és Novai Gábor nagysikerű, sajátosan magyar életérzést sugárzó rock 
and roll dalaihoz Böhm György és Korcsmáros György írtak szellemes librettót. 
Ez a derűs musical fantasztikus utazás keresztül-kasul RockAndRolliában, azaz a rock 
and roll színes mesevilágában, és végül a csodás megérkezés a Hotel Menthol-ba. Az 
előadás közben élvezzük az életet, a zenét, a Színházat. 
Időpont: 2022. június 28. (kedd) 21:00 

Jegyár: 4900 és 6400 Ft között 

Jegyvásárlás: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121789/nagyerdei-szabadteri-szinpad-hotel-

menthol/12006393 

Zenei programok 
(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

 

Komolyzenei koncert 

Szabadban - A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar hangversenye 

A programban magyar, részben debreceni kötődésű szerzők (Kocsár, 
Kéler) művei hallhatóak. Az előadók között fiatal helyi tehetségek (pl. 
Herczegfalvi Zoltán – hegedű). 
Időpont: 2022. június 4. (szombat) 18:00 – 19:00 

Helyszín: Debrecen - Nagyerdei Park, Békás-Tó 
 

A rendezvényen való részvétel INGYENES! 

Könnyűzenei koncert 

Total Dance Festival Debrecen  

2022-ben Debrecenben először kerül megrendezésre az ország legnagyobb 
retro show-ja, a méltán népszerű Total Dance Fesztivál. Te is libabőrös leszel 
amikor meghallod a Takarítónőt, a Szerelemdoktort vagy a Hajnalt? Esetleg a 
Moonlight Shadow-t? Ezzel mindenki így van, hiszen ezek a zenék felidézik 
bennünk azokat az emlékeket és érzéseket, melyeket talán már el is 
felejtettünk. 

Időpont: 2022. június 11. (szombat) 19:00 – 03:00 

Helyszín: Debrecen, Főnix Csarnok 

Elérhető jegyek: 5999, 7999 és 14999 Ft-ért kaphatók 

Jegyvásárlás: https://totaljegy.hu/esemeny/total-dance-festival-debrecen/ 
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Piruett 15 éves Jubileumi Gála - Hangszerekkel Táncolva 

A Piruett Tánc Stúdió fennállásának 15. évfordulójára egy igazán különleges 
művészeti alkotással készül. A Jubileumi Gálán fellépő 20 tánccsoport 
mindegyike egy hangszert fog megjeleníteni, miközben táncukat élő zenei kíséret 
teszi különlegessé. 
Időpont: 2022. június 13. (hétfő) 17:00 

Jegyár: 3000 Ft 

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/piruett-15-eves-jubileumi-gala-

hangszerekkel-tancolva-135353/825502 
 

Jegyet váltani annak kell, aki saját széken ül. Kisgyerek szülei ölében ülhet, így neki nem kell jegy. 

XII. Dance Universe Évzáró Gála 
 
A nyár elején megrendezésre kerülő Dance Universe Gála már a 12. alkalom a 
Dance Universe Tánc Sportegyesület történetében, amivel szeretné 
elkápráztatni a nagyérdemű közönséget. A stúdió táncosai a kicsiktől a nagyokig, 
a fiataloktól az örök fiatalokig mutatják be produkciójukat a latin-amerikai és 
standard táncok világából.  
Időpont: 2022. június 19. (vasárnap) 18:30 

Jegyár: 3500 Ft 

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/xii-dance-universe-evzaro-gala-135346/825486 

Kizárólag elővételben és helyre szóló jegyek vásárlása lehetséges. 6 éves kor alatt a rendezvény ingyenes! 

Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

 
 

 

A nyíregyházi vasútállomás épülete - korabeli képeslap  

Száraz Miklós György-Tóth Zoltán: Emléklapok a régi Magyarországról. 
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 Családi programok 

            

 

 

 

A hagyományokhoz híven a Sóstói Múzeumfaluban idén is 

felelevenítik a régi falusi pünkösdöt, ahol bemutatják a pünkösdi 

királyválasztás és királynéjárás népszokásait. 

Időpont: 2022. június 5 -6. (vasárnap - hétfő)  

Jegyár: felnőtt 1200 Ft; gyerek és nyugdíjas 600 Ft, 6 éves kor alatt 

ingyenes a belépés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sóstói Múzeumfalu idén is izgalmas programokkal várja 

látogatóit az év legrövidebb éjszakáján! Június 23-ról 24-re 

virradó éjszakához számos hiedelem és hagyomány 

kapcsolódik. Ezen az éjszakán az egész világban jelen van a 

varázs már ősidőktől kezdve. A Sóstói Múzeumfaluban ezen a 

napon rendezett programok felhőtlen kikapcsolódást ígérnek 

mindenki számára! Senki ne feledje, hogy a hiedelmek szerint 

azok a szerelmesek, akik a Szent Iván éjjelén gyújtott tűz 

parazsát átugorják, örökre együtt maradnak. Már csak ezért is 

megéri ellátogatni a Múzeumfaluba! 

Időpont: 2022. június 23. (csütörtök)  

Jegyár: 1500 Ft (egységes) 
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Zenei programok 

Malek Andrea Soulistic koncert 

 

Malek Andrea többszörös Artisjus-és Emerton-díjas színésznő-énekesnőnek 

számos lemeze jelent meg, színes pályája kezdetén magyar és külföldi 

színpadokon nagy musical főszerepeket játszhatott el. Neve, hangja egyaránt 

jól ismert hazánkban. 

Időpont: 2022. június 10. (péntek) 19:00 

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ 

Jegyár: 2500 Ft 

                                                          Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/malek-andrea-

soulistic-koncert-135333/825459  

 

„Apa kalapja” – Cseh Tamás emlékest 

 
Cseh Tamás munkásságának állít emléket az „Apa kalapja” című 
produkció, melyet István István, Olajos Gábor, Horányi Tamás, Szántó 
Sándor, Veczán Emese adnak elő a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpad 
világrengető deszkáin.  
Időpont: 2022. június 23. (csütörtök) 20:30 
Jegyár: 1500 Ft 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/apa-kalapja-cseh-tamas-
emlekest-135366/825538  
 
 

Rózsakert Szabadtéri Színpad programjai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spamalot, avagy a Gyalog galopp – musical 

A Spamalot című musicalt az angol abszurd humor legendás képviselői, a 
Magyarországon is népszerű Monty Python csoport tagjai alkalmazták 
színpadra, mégpedig ikonikus filmjük: a Gyalog galopp nyomán, de 
előadásukban felhasználják más ismert művek motívumait is, zenés változatuk 
egyszersmind musicalparódiává is válik. 
Időpont: 2022. június 11. (szombat) 20:30 
Jegyár: 3400 és 5900 Ft között 

                                                      Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/spamalot-avagy-a-gyalog-galopp-
musical-134225/812080 
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Jó estét nyár, jó estét szerelem 

Fejes Endre 1969-ben megjelent igaz történeten alapuló regénye mára a magyar 
irodalom egyik klasszikusának számít. Készült belőle filmes adaptáció, valamint 
a budapesti Vígszínházban született zenés színpadi változat Presser Gábor 
dalaival.  
Időpont: 2022. június 18. (szombat) 20:30 
Jegyár: 3850 Ft  
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/jo-estet-nyar-jo-estet-szerelem-
134229/812180 

 

„A Mi Mesénk" - A Szabolcs Néptáncegyüttes jubileumi gálaműsora 

A Szabolcs Néptáncegyüttes idén ünnepli fennállásának 65. jubileumát, ezzel 
pedig Nyíregyháza legrégebb óta fennálló és leghosszabb múltjával rendelkező 
néptáncegyüttese. Büszkén mondhatjuk, hogy ma a város és a megye egyik 
kiemelkedő együttese.  Az együttes célja a magyar kulturális örökség, ezen belül 
a magyar tánchagyományok megélése, őrzése a jelenben, illetve átadása a jövő 
generációi számára. 

Időpont: 2022. június 25. (szombat) 19:00 
Jegyár: 2990 Ft  
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/a-szabolcs-neptancegyuttes-jubileumi-galamusora-
135766/829356 
 

Peter Shaffer: RÖVIDZÁRLAT 
(Black Comedy) 

A darab zseniális trükkje, hogy míg a szereplők a sötétben tapogatóznak, addig a 
közönség mindvégig fényesen mulat. 
Brindsley, a fiatal szobrász áramkimaradás miatt egy sötétlő lakásban reked. Várt 
és nem várt vendégei a sötétben egyre inkább úgy kezdenek viselkedni, mintha 
tébolydából szabadultak volna…    16 éven felülieknek! 
Időpont: 2022. július 01. (péntek) 21:00 
Jegyár: 3200 és 4500 Ft között 
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/rovidzarlat-
134227/812121 
 
 
 
 

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/a-szabolcs-neptancegyuttes-jubileumi-galamusora-135766/829356
https://programturizmus.jegy.hu/program/a-szabolcs-neptancegyuttes-jubileumi-galamusora-135766/829356

