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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 
Július, az év legmelegebb hónapja, melyet a napsütés havaként is 
emleget a népi kalendárium. A hónapot Julius Caesarról nevezték el, 
akinek naptárreformja emlékezetesebb maradt az emberiség 
számára, mint a csatái. Ő bízta meg az egyiptomi származású görög 
csillagászt, Szoszigenészt az új naptár kidolgozásával, mely 
kimondta, hogy minden év 365, minden negyedik pedig 366 napos 
legyen. Ez a Julianus-naptár lett a középkori és újkori időszámítás 
alapja. A Julianus-naptár évei azonban 11 perccel rövidebbek voltak 
a valóságos csillagászati évnél ezt korrigálta Gergely pápa 
naptárreformja, így alakult ki mai időszámításunk.  

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

E havi könyvajánlónk a nyári szünetre tartogat lebilincselő könyvsorozatokat a lelkes 

diák olvasóknak! 

Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve 
Harry Potter varázsló, és felvételt nyert a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 

Szakiskolába. Ezzel elkezdődik egy hihetetlen kaland!  A fantasy regény sikere nem 

véletlen: a szerző mesteri módon szövi a szálakat, és könnyed stílusával egy 

elképesztően olvasmányos, izgalmas és csodálatos világot tár az olvasó elé. Egyszerűen 

lenyűgöző, ahogyan a különböző mitológiákból ismert varázslényeket, mágikus 

teremtményeket ötvözi egy olyan elképesztően egyedi világban, mint amilyen Harryé. A 

bölcsek köve, még abszolút az ifjúsági kategória, de nem csak a fiatalok, hanem a 

felnőttek is ugyanolyan élvezettel olvashatják, ezért a szülőknek is ajánljuk!   

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 
A gyerekek egyik kedvence a nemzetközi bestseller könyvsorozat, a világhírű Egy ropi 
naplója. A sorozat a tizenéves Gregről szól, akinek a naplóírásai segítségével követhetjük 

végig az életét, pontosabban otthoni és iskolai csetlését - botlását. A regény sztorik 

füzére, amelyeket csak a főszereplőnek és barátjának alakja köt össze és az iskolai év. 

Az olvasást nagyméretű betűk, szellősen szedett sorok, szöveges poénnal dolgozó 

képek segítik.   Könnyed, mókás kis történet, izgalmas szórakozást, kikapcsolódást kínál 

gyerekek, felnőttek részére egyaránt. 

 

 

   

 

 

 

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 szabadságharc hadügyminisztériuma:  

a Beck-Dégenfeld-Tisza palota 

 

Az 1848-49-es szabadságharc hadügyminisztériumának székhelye Debrecen fővárosi korszaka idején 
(1849. január 1–május 31.) a városháza északi szomszédságában, a mai Piac utca 18. szám alatti 
házban volt.  

A városháza melletti épület 1817 és 1835 között két ütemben épült fel, Debrecen első 
magánbérházaként. Az ekkori eredeti formájában még egyemeletes, klasszicista stílusú házat az akkori 
főpiac terén 1821-1825 között bökönyi Beck Pál királyi biztos építtette, majd özvegye, Bárczay Anna 
bővítette 1833-1835 között. Az egyemeletes bérház földszintjén boltok, az emeleten bérlakások 
foglaltak helyet, és a főutca legnagyobb bérházának számított. Itt bérelt helyiségeket 1835-től a kaszinó, 
1849 tavaszán pedig a forradalmi kormány hadügyminisztériuma. 1849 tavasza folyamán, amikor 
Debrecenbe költözött a kormány és az országgyűlés, a város szinte valamennyi középületét elfoglalták, 
a ház 15 szobáját a hadügyminisztérium részére bérelték ki. A súlyos vereséggel végződött debreceni 
csata másnapján, 1849. augusztus 3-án a "Császári Orosz segédhadsereg" foglalta el az emelet és a 
földszinti helyiségek nagy részét. Ekkoriban katonai kórháznak is helyet adott az épület. 1862 és 1890 
között itt működött a Zenede, illetve 1871-1891 között a királyi vegyes bíróság, a váltó törvényszék, az 
esküdtszék székhelye is volt.  

 

A második emelettel való bővítés terveit az akkori tulajdonos, gróf Dégenfeld Ilona, bökönyi Beck Pál 
unokája és férje, Tisza Kálmán számára Tóth István debreceni építész készítette 1884-ben. 1890–1891-
ben zajlott maga az építkezés, melynek során 45 cm-es új falazattal erősítették meg a házat, és udvari 
keresztépületet is emeltek. A munkálatok eredményeként alakult át az egyudvaros, egyemeletes 
klasszicista Beck-Degenfeld-ház a ma ismert kétemeletes, kétudvaros eklektikus Tisza-palotává. A 
főkapu kovácsoltvas rácsa „D” „I” és „T” névbetűivel emlékeztet napjainkban is az építtető 
tulajdonosokra. 1895-től az épületet a Magyar Királyi Államvasutak Debreceni Üzletvezetősége bérelte, 
majd 1950-ben állami tulajdonba került.  
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+Papp József: A MÁV debreceni igazgatósági székháza (A Bek - Dégenfeld - Tisza palota) Db., 2001. 

A Pénzügyi Palota mint Honvédelmi Minisztérium 

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. 

 

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

2022. július 04. és július 31. között 

Debrecenben 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simonffy utca, Halköz régen és ma 

 

 
Családi kirándulás 

Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban 

Esti vadasparki látogatás szafari autóval, valamint a vadlovak testközelből történő megtekintése szakvezető 
kíséretével, melyet a naplemente varázsol különleges hangulatúvá. 

Minimum létszám 4 fő/turnus, maximum létszám 7 fő/turnus. 

Időpont: júliusban minden péntek és szombat 17.30, 18.45, 20.00 óra.  (A program időtartama: 1 óra 15 perc) 
Egységár: 2900 Ft/fő (a részvételi díj a szakvezetőnél fizetendő kizárólag készpénzben!) 
 
A program időjárásfüggő és előzetes bejelentkezés szükséges, amely tehető hétfő kivételével legkésőbb a 
program napján 14.00 óráig. 
Bejelentkezés, információ 
52/589-000 (hétfő kivételével 9.00-16.45) 
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Csónakázás a Hortobágy folyón 

  
Nézzétek meg a Hortobágy folyó nyújtotta szépségeket is! A túra során az érdeklődők megismerkedhetnek a 
Hortobágy folyó növény és állatvilágával, régi halászati eszközökkel.  
A program része egy halásztanya, valamint népi halászeszközök használat közbeni bemutatása is. 
 
Indulási időpontok: július 1. és szeptember 15. között 09.00-19.00 között óránként indul a túra, előzetes 
egyeztetéssel 06.00-09.00 között igény szerint. 
Program ideje: 1 óra 
Jegyárak: felnőtt: 1300 Ft/fő; gyerek: 800 Ft/fő 
  
Megközelítés: Hortobágy központjában a Kilenclyukú híd lábánál (GPS: 47°34’53.36”N; 21°8’54.36”E) 
  
Bővebb információ, bejelentkezés: 
Konyhás István, Tel.: +36 30 621 2160; E-mail: konyhaspista@gmail.com 
  

 
 
 
 

 
 

Tisza-tó és környéke 

Jó hír a sportok szerelmeseinek! A Tisza-tó környékén bőven lesz lehetőségetek kikapcsolódni, ha ezt a 
programot választjátok! Amit biztosan nem hagyhattok ki, az a Tisza-tó körül kiépített, 70 kilométer hosszú 
bicikliút, amit az ország legbiztonságosabb terepeként tartanak számon. 

A laza tempóban is könnyen teljesíthető sík útvonal egyébként az ország leghosszabb bicikliútja, és az EuroVelo 
11 nemzetközi kerékpárút is áthalad a térségen. Kerékpározás közben pedig végig lenyűgöző panoráma tárul 
elétek. A túra során érdemes elidőzni egy kicsit a Kiskörei Hallépcsőnél, ahol a vándorló halak mozgását is 
megfigyelhetitek a kialakított kémlelőablakokon keresztül, a vízcsobogás hangja pedig segít teljesen magatok 
mögött hagyni a szürke hétköznapokat. A családot is rávehetitek egy jó kis bringatúrára, az utat Poroszló és 
Tiszafüred környékén akár le is rövidíthetitek. A nyári hőségben mártózzatok meg a helyi közkedvelt strandok 
valamelyikén! Sarudon találjátok például Közép-Európa legnagyobb vízijátszóterét, az Aquaglide-ot, illetve a 
legnagyobb hazai szabadtéri trambulinpartot, amit a gyerekek imádni fognak! Sőt, itt akár még lóhátra is 
pattanhattok a helyi lovasközpontnak köszönhetően! A környék hangulatos kis falvai ismertek a 
vendégszeretetükről, ezért ebédidőben érdemes betérni valamelyik kisvendéglőbe, hogy megkóstoljátok a helyi 
gasztronómiai specialitásokat!  

Akkor se csüggedjetek, ha nincs biciklitek! A Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban bérelhettek bringát az egész 
családnak, sőt, ha elfáradtatok félúton, még hazajutni is segítenek! 

 

Aquaglide Vízijátszótér - Sarud 
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Családi programok 

 
 
 
 

 
 

Pöttöm néptánc 

Pöttöm Néptánc a Debreceni Pagonyban!  A szervezők várják azokat a gyerekeket, akik bepillantást szeretnének 

nyerni a népi hagyományok és kultúra világába, megtanulni közösen játszani, énekelni. A játékok fejlesztik a 

gyerekek ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, a test-képének kialakulását, támogatják a beszédfejlődést, 

segítik a kapcsolat-teremtő képesség kialakulását, ezáltal a későbbikben a közösségbe való optimális 

beilleszkedését. A foglalkozást tartja Hartman Zsófia, aki 15 éve a Hajdú Táncegyüttes tagja és az ottani óvodás 

csoport vezetője. Ajánlott 3-6 éves korig.  

A foglalkozás díja: 800Ft/alkalom 6 alkalom bérlet: 4200Ft  

Időpontok: a hónap és a jövőhónap minden szerdáján 16:45 – 17:45 
Szervező: Debreceni Pagony (4024 Debrecen, Batthyány utca 11.)  
Tel: 06 52 688 322 

 
 

 
Yoga Kids Debrecen 

Gyermek jógára várják a kicsiket a szervezők  

Időpont: 2022. július 12-től minden kedden 17 órától 
Helyszín: KÁKA HÁZ (Debrecen, Piac u. 71. 2. emelet) 

 

 
 

 

140 ÉVES A ZSUZSI ERDEI VASÚT 

Kerek évfordulóra készül az ország legrégebbi keskeny nyomközű kisvasútja. A Zsuzsi Erdei Vasút idén 140 éve, 
1882. július 16-án kezdte meg működését a Gúthi erdőben kitermelt fa szállítására. A ma már kirándulójáratként 
közlekedő kisvonat az évforduló tiszteletére ünnepi programsorozattal várja utasait egész évben, melynek egyik 
fő eseménye 2022. július 16-án lesz. A kerek évforduló alkalmából minden korábbinál színesebb 
programkínálattal várják a kisvonat és a természet szerelmeseit: hagyományos rendezvények februártól 
decemberig, hétvégenként családi programok a természet és az aktív kikapcsolódás jegyében, tematikus erdei 
túrák szakvezetéssel. 
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Íme a júliusi programok:  

július 09. (szombat): Kisvasúti élet – kisvasúttörténeti kiállítás a Természet Házában 

július 10. (vasárnap): Múltidéző vásárnap 

július 16. (szombat): 140 éves a Zsuzsi Erdei Vasút! – Ünnepeljük együtt a kerek évfordulót Hármashegyalján! 
július 23. (szombat): Hármashegy madárvilágának bemutatása 

július 30. (szombat): Madarak az ember szolgálatában 

Július 16-án a szülinapi program a következő lesz: 
A születésnapi ünnepséget két helyszínen tartják: 
Ruyter u. 1. sz kiinduló állomás programja: 
9:00 ünnepélyes táblaavatás; 
9:30 a Zsuzsi gőzmozdony poggyászkocsijának avatóünnepsége; 
9:50 Bancsi Zsolt presbiter, Debrecen-Szabadságtelepi Református 
Egyházközség nevében köszönti a 140 éves Zsuzsi Erdei Vasutat; 
10:00 a Zsuzsi vonat indulása Hármashegyaljára; 
 
Hármashegyaljai programkínálat: 
11:15 "Isten éltessen Zsuzsi Erdei Vasút!"-ünnepélyes megnyitó (szabadtéri erdei színpad); 
11:30 Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület és a Törköly Zenekar ünnepi műsora; 
Debreceni Hajdú Táncegyüttes ünnepi műsora; 
12:30 TOMPETI és Barátai koncert; 
- születésnapi torta kínálása 
- cukorkaeső 
13:30 Rendőrkutyás bemutató; 
13:50 Debrecen Linedance Club fergeteges country hangulattal várja az Utasokat egy körtáncra! 

 
Egész napos programkínálat: 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Kommunikáció és Rendezvényszervező részleg közreműködésével 
- Katonai akadálypálya GYEREKEKNEK 
- Fegyverzeti bemutató (régi és új fegyverek) 
- Szelfi paraván 
Debreceni MENTŐÁLLOMÁS jóvoltából: 

- a gyerekek megtekinthetik a mentőorvosok felszerelését és beülhetnek a mentőautóba is  
Debrecen Tűzoltóság kitelepülése: 

- a gyerekek megtekinthetik a tűzoltók felszerelését és beülhetnek a tűzoltóautóba is  
A Természet Házában: 
- Madársuli Mardarai Imre István solymász bemutatója tekinthető meg  
- HEXVAVA Egyesület támogatásával  

"Én vagyok a Masiniszta!"- terepaszaton mozdonyvezetés nemcsak gyerekeknek  
- BEJJÁrt arcfestés  
- Tomi lufibohóc 
 
Ezen a napon, a Természet Házában ZSEV könyvtárpont is várja az olvasni vágyó kedves Utasokat. 
A könyvtárpont hazánk első erdei környezetben működő könyvpontja, amelyet a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
hívott életre. 
Az ünnepség ideje alatt a Zsuzsi - büfé is várja a kedves Utasokat! 
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AEROfest - Repülőnapok és honvédelmi sportnap 

Több, mint 20 program 3 napon át 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helyszín: Hajdúszoboszló 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES!  

 

Zenei programok 
(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retro torony 

 
A 90-es évek legnagyobb slágereivel a Nagyerdei Víztoronyban! 

 
Helyszín: Nagyerdei Víztorony 
Jegyár: 2700 Ft 
Jegyvásárlás itt: https://www.jegy.hu/program/retrotorony-107564 

 

Időpont: 2022. július 15-17., péntek-vasárnap 

                                         Időpont: 2022. július 09. (szombat) 19:00 
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                                                                                                                   SixPack koncert 

 
Klasszikus és progresszív rock dalok fognak elhangzani Pink Floydtól DreamTheaterig. 
Lesznek zenekaros pólók, relikviák, amikből vásárolhattok is. Büfé nincs a helyszínen, 
mindenki vigyen magával igény szerint innivalót, amit nyugodtan elfogyaszthat kellemes 
zenehallgatás közben. 

 
Időpont: 2022. július16. (szombat) 19:00 

Helyszín: DESz24 pince (Batthyány u. 24.). 

Jegyár: A belépés ingyenes!  
 
 

 

És a legnagyobb durranás zenei téren: Campus Fesztivál 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Campus Fesztivál több éve biztonságos, családbarát, kulturált esemény, amely valóban minden korosztályt 
megérint. Sikerét évről évre a helyszín és a város adottságai is nagyban erősítik. A Nagyerdei Stadion és a 
Nagyerdei Víztorony, valamint az ezeket övező park a hazai fesztiválpiacon páratlan helyszínt biztosít a 
rendezvénynek.18 programhelyszínen több mint háromszáz program várható. A zene mellett ezúttal is teret kap 
majd a színház, az irodalom, az utcaművészetek és a szokásokhoz híven gyerekprogramokból sem lesz hiány. 

Fellépők a teljesség igénye nélkül: PG Csoport és a Csík Zenekar tagjai, Follow The Flow, Rúzsa Magdolna, 

Halott Pénz, Margaret Island, Road, Tankcsapda, Tiësto (NL), Parno Graszt 30, Horváth Tamás, Kowalsky meg 

a Vega, Zara Larsson (SWE), Azahriah, Wellhello, AURORA (NO), Majka & Curtis és még nagyon-nagyon 

sokan! 

A teljes programot itt tudjátok elérni: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-campus-fesztival.html 

Jegyeket itt tudtok vásárolni: https://programturizmus.jegy.hu/event/search/program/list?q=Campus+Fesztival  

Bérletek 35 990 Ft-ért, napijegyek 15 990 Ft- ért kaphatóak. 
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Színház 

 

 

 

 

Nagyerdei Szabadtéri Színpad műsora 

 

 

 

 

 

Héttorony – Makovecz Imre emlékére 
 
A Duna Művészegyüttes Héttorony című táncszínházi előadása arra vállalkozik, 
hogy az idén 10 éve elhunyt Mester gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a 
tánc nyelvén fogalmazza meg. 
Időpont: 2022. július 11. (hétfő) 21:00  
Jegyár: 1700 és 3200 Ft között  
Jegyvásárlás itt: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121795/nagyerdei-
szabadteri-szinpad-hettorony-makovecz-imre-emlekere/12006402 

 
                                              

                                                                                                                          Budapest, Te! 
 
 
 
Nézze csak meg Budapestet éjjel, aluljáróérzés, újlipótvárosi szűkös utcák, budai 
zegzugok, galambok, tele van az nótával-zenével, sétahajó lágyan ring a Dunán, egy 
régi nótát hoz Budáról át a szél, ez a mi városunk. Kicsit szmogos, kicsit piszkos, de 
nincs még egy ilyen szép város. 
Időpont: 2022. július 18. (hétfő) 21:00  
Jegyár: 4900 és 6400 Ft között  

Jegyvásárlás itt: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121796/nagyerdei-szabadteri-szinpad-budapest-

te/12006404 

 

 

https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121795/nagyerdei-szabadteri-szinpad-hettorony-makovecz-imre-emlekere/12006402
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121795/nagyerdei-szabadteri-szinpad-hettorony-makovecz-imre-emlekere/12006402
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121796/nagyerdei-szabadteri-szinpad-budapest-te/12006404
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121796/nagyerdei-szabadteri-szinpad-budapest-te/12006404
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Furcsa pár – női változat - József Attila Színház előadása 

A női barátság és összetartás igazi misztérium.  
 
Főleg a férfiaknak. Hát még, ha a szóban forgó páros egyik tagja válik, és nincs hol 
meghúzza magát. Milyen jó, hogy van kire főzni, hasznossá tehetjük magunkat, 
kiélhetjük lakberendezői képességeinket és a barátnőnk, habár egyik képességünkre 
sem kíváncsi, mégis megtűr. A pedáns és hipochonder nő és az életvidám és rendetlen 
csaj barátságát tényleg semmi nem tudja megzavarni… vagy mégis? Két spanyol 
macsó és néhány féltékeny barátnő a legerősebb szövetséget is képes megingatni. 

                                        Időpont: 2022. július 28. (csütörtök) 21:00  
                                       Jegyár: 4900 és 6400 Ft között 

                                       Jegyvásárlás itt: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121797/nagyerdei-

szabadteri-szinpad-furcsa-par-noi-valtozat/12006400 

 

Mozart: A varázsfuvola 

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad különleges atmoszférájában új oldaláról mutatkozik meg Mozart remekműve.  
A Debreceni Ünnepi Játékok nyitóelőadása az opera nyelvén minden korosztálynak 
szól, minden élethelyzetre érvényes az üzenete. 
Időpont: 2022. július 31. (vasárnap) 20:30  
Jegyár: 2400 és 3900 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121807/nagyerdei-
szabadteri-szinpad-a-vara zsfuvola-debreceni-uennepi-jatekok/12006417 

 

 

 

Székely-est határok nélkül 

A Székely-est határok nélkül a kivételesen gazdag magyar folklórt ünnepli, 
Székelyföld magában is sokszínű népzenei és néptánc kultúráján keresztül.  
A kétrészes gálaesten Ékes Gyergyó című előadását mutatja be az 1970 óta 
működő, több mint 30 éve hivatásos együttesként jegyzett, nemzetközileg is 
elismert Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. 
Időpont: 2022. augusztus 02. (kedd) 20:30  
Jegyár: 1500 és 3200 Ft között 
Jegyvásárlás itt: https://debreceniunnepijatekok.hu/jegyvasarlas/ 

 

https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121797/nagyerdei-szabadteri-szinpad-furcsa-par-noi-valtozat/12006400
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121797/nagyerdei-szabadteri-szinpad-furcsa-par-noi-valtozat/12006400
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121807/nagyerdei-szabadteri-szinpad-a-vara%20zsfuvola-debreceni-uennepi-jatekok/12006417
https://jegy.csokonaiszinhaz.hu/production/121807/nagyerdei-szabadteri-szinpad-a-vara%20zsfuvola-debreceni-uennepi-jatekok/12006417
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Kulturális programok Nyíregyházán 

 

 

 

 
 

Kossuth tér bal oldala régen és ma 
 
 

 Zenei programok 

          

Zene Sóstón 

Idén is elindul a nyíregyháziak, valamint a városba érkező turisták egyik kedvenc programsorozata, a Zene 
Sóstón. Június 11-től augusztus 24-ig szerdai és szombati napokon koncertek fogadják az érdeklődőket este fél 
7-től a Sóstói Piacon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eseményen való részvétel díjtalan. 
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Tér-Zene Nyíregyházán 

 

 

 

 

Kellemes zene tölti meg a tereket idén nyáron is, Nyíregyházán. A Tér-Zene program keretében összesen 30 
alkalommal lépnek fel előadóművészek és zenekarok a város különböző pontjain, olykor nem várt élményhez 
juttatva az arra sétálókat. 

Az első 10 időpontban a Kelet Brass Band formációval, valamint a Szabolcsi Koncert Fúvószenekarral 
találkozhatnak az érdeklődők. 

A pontos helyszínek és időpontok a következők: 

Kelet Brass Band: 

1.) július 4. hétfő: 16:00-16:50 Kossuth tér 

2.) július 4. hétfő: 18:00-18:50 Fürdőház tér (Sóstógyógyfürdő) 

3.) július 5. kedd: 16:00-16:50 Benczúr tér 

4.) július 5. kedd: 18:00-18:50 Bujtosi Városliget 

5.) július 26. kedd: 18:00-18:50 Fürdőház tér (Sóstógyógyfürdő) 

Szabolcsi Koncert Fúvószenekar: 

1.) július 11. hétfő: 16:30-17:20 Fazekas János tér (Örökösföld) 

2.) július 11. hétfő: 18:00-18:50 Ungvár sétány (Jósaváros) 

3.) július 15. péntek: 16:30-17:20 Benczúr tér 

4.) július 15. péntek: 18:00-18:50 Kossuth tér 

5.) július 18. hétfő: 17:00-17:50 Fürdőház tér (Sóstógyógyfürdő) 

További információk megtalálhatók a https://terzene.hu/ weboldalon. 

A további időpontok a későbbiekben szintén a weboldalon lesznek elérhetőek. 

 
 
 

Az eseményen való részvétel díjtalan. 

 
 
 
 

https://terzene.hu/
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Bangó Margit  és Swing à la Django koncertje 

A Kossuth-díjas előadóművész, Bangó Margit magával ragadó, őszinte 
előadásmódjának és a kiváló Swing a’ la Django együttes zenéjének köszönhetően egy 
igazán különleges nyár esti élménynek ígérkezik ez a koncert. A világhírű cigány- és 
magyarnóta-énekes a Rózsakert Szabadtéri Színpadon most először ad koncertet, 
melynek során a művésznő több mint ötven évnyi munkásságának, eddigi életművének 
legismertebb dalait hallhatja a közönség, amely sok százéves magyar és roma 
értékeket őriz. 

                                          Időpont: 2022. július 09. (szombat) 20:30  
                                          Helyszín: Rózsakert Szabadtéri Színpad 
                                         Jegyár: 3000 és 3800 Ft között 
                                         Jegyvásárlás itt: https://koncerthu.jegy.hu/program/bango-margit-es-a-swing-a-la-
django-koncertje-135861/830502/?d=75865&_ga=2.102864840.999843218.1656958508-
882112201.1656958508 
 
 

Családi kerékpártúrák 
 

 

 

 

Dél-Nyírségi Kerékpáros Örökségkör 

A Nyírség kiemelt történelmi emlékhelyei és örökséghelyszínei között barangolhattok egy újabb kerékpártúra 
keretében 2022. július 9-én. 
 
Olyan örökséghelyszínekkel, műemlékekkel ismerkedhettek meg, amelyek Magyarország fontos történelmi és 
szakrális emlékhelyei, meghatározó jelentőségű művészettörténeti emlékei. Többek között meglátogathatjátok a 
Kárpát-medence egyik legjelentősebb zarándokhelyét, a görög katolikus máriapócsi székesegyházat, a 
nemzetközi szinten is számon tartott nyírbátori református templomot, a Báthori István Múzeumot és a nyírbátori 
minorita templomot. 
A túra során a Báthori család legendás múltjával és a magyar történelmet formáló jelentőségével is 
megismerkedhettek, a Kállayak egykori birtokközpontjában Kállósemjénben álló kúria pedig a Kállay család 
múltjába enged betekintést. 
 
Ha szeretitek a régi históriákat, az építészeti emlékeket, ha érdeklődtök a művészettörténelem iránt, akkor ezt a 
túrát semmi esetre se hagyjátok ki. 
 
Útvonal: 
Nagykálló – Kállósemjén – Pócspetri – Máriapócs – Nyírgyulaj – Nyírbátor – Nyírbogát – 
Nyírmihálydi – Szakoly – Balkány – Biri – Nagykálló 
Táv: 74 km 

Jelentkezés: 
Jelentkezési lap kitöltésével a www.oroksegtura.hu weboldalon. 

       Kállay kúria, Kállósemjén 

http://www.oroksegtura.hu/programjaink/szervezett-oroksegturak/del-nyirsegi-kerekparos-oroksegkor-2022
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Bringa Party 

Nyár van, ezért, a szervezők újra a Tisza-partot veszik célba. Kulturális látnivalóban sem lesz hiány, hiszen 
Rakamazon a Teknősház Látogatóközpont mellett halad el a túra vonala. Az állandó honfoglalás kori kiállítás 
mellett lehetőség nyílik majd a kilátóba is felmenni, ahonnan megcsodálhatjátok a tájat. Akár kaftán ruhát is lehet 
magunkra ölteni ezen a napon, sőt a nevünk is felkerülhet rovásírással az életfára. 
  
Indulás: 
2022.07.16. (szombat) 8:00-kor 
Nyíregyháza, Kossuth tér 
  
Útvonal:  
Nyíregyháza-Nyírtelek-Gyulatanya-Rakamaz-Gyulatanya-Nyírtelek-
Nyíregyháza 
  
Túratáv: 
60 km (oda-vissza) jellemzően kerékpárút, a programra körülbelül 10 órát érdemes számolni. 

 

Éjszakai fürdőzés 

Újra tiétek az éjszaka, elindult az éjszakai fürdőzés Nyíregyházán! Barátok, fények, színek, termálvíz, és a pezsgő 
éjszaka… Mindez a nyári szezonban minden szerdán és pénteken 21.00 órától hajnali 02.00-ig a Parkfürdő 
termálmedencéinél! Hűsítő koktélok és a legjobb slágerek kíséretében lehet pancsolni!  

Időpont: 2022. július 06. - 31.  
Helyszín: Nyíregyháza, Szódaház u. 14.  
Bejárat a Hotel Barbizon felől.  

 

 

 

Mandala nyár a Skanzenban 

 

 

 

A 30 éves Mandala Dalszínház jubileumi nyári programokkal várja az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfalu 
szabadtéri színpadán. 
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Apácák | Mandala Nyár 

Ötvenkét nővér arccal a mérgező levesben! – előfordul az ilyesmi egy balul elsült 
gombavacsora után, még egy zárdában is. A helyzet tragikus, a végtisztesség drága, a 
megoldás pedig arra az öt nővérre hárul, akik egy Bingo-party miatt hagyták ki az “utolsó 
vacsorát”. 
Időpont: 2022. július 08. (péntek) 20:30 
Helyszín: Nyíregyháza, Tölgyes u. 1. Sóstói Múzeumfalu  
Jegyár: 3900 Ft 
Jegyek elővételben: 
Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (nagy postával szemben) 
Online: https://tixa.hu/mandala30-apacak 

 

                             

A helység kalapácsa | Mandala Nyár 

A Gergely Theátert előadását láthatjuk, mely társulat a lánglelkű költő örök becsű művét 2022-ben állította 
színpadra és ajánlja kicsiknek, s nagyoknak egyaránt. A Nemzeti Alaptanterv részeként, valamennyi iskolásnak 
kötelező olvasmány, a költészetet kedvelőknek pedig igazi csemege e méltán klasszikus mű, melyet a vásári 
komédiák stílusában, Szolnoki Péter, valamint Duba Gábor zenéjével fűszerezve vittek színre. 
 
 
Időpont: 2022. július 15. (péntek) 20:30 
Helyszín: Nyíregyháza, Tölgyes u. 1. Sóstói Múzeumfalu  
Jegyár: 3900 Ft 
Jegyek elővételben: 
Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (nagy postával szemben) 
Online: https://tixa.hu/mandala30-apacak 

 

 

 
 

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. 
 

 


