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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
 
Itt az első őszi hónap, a szeptember, melynek neve a latin septem 
szóból ered, jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik 
hónapja volt a római naptárban. A 18. századi nyelvújítók szerint a 
szeptember: gyümölcsönös, a népi kalendárium pedig Szent Mihály 
havának nevezi. Reméljük, Ősz elején még kapunk egy kis „ráadást” 
a nyárból. A szép idő, a gyönyörű színekben pompázó erdők 
kirándulásra csábítanak, sok településen szüreti mulatságot tartanak 
és remélhetőleg lesz alkalmunk más szabadtéri programok 
élvezetére is. Az alábbiakban olvashatjátok a programajánlót erre a 
hónapra, nézzétek meg, hátha akad valami érdekes a számotokra!  

 

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 

A hadviselés művészete: nagy hadvezérek az újkorban / szerk.: Andrew Roberts 

Kiemelkedő történészekből összeállított csapat tárja fel, mit mondhat nekünk a 

világtörténelem legkiemelkedőbb hadvezéreinek pályafutása a hadművészetről, a 

megörökített történelem legkorábbi pillanataitól napjainkig. Valamennyi hadvezérről 

tömör és információban gazdag tanulmányt olvashatunk, amely lendületes és tényszerű 

elbeszéléssel mutatja be és értékeli a hadvezéreket. Minden életrajzhoz kapcsolódik 

egy- egy jelentős hadi sikert ismertető, „csata”-vagy „hadjáratvázlat”, színes térképpel. 

Társkötetével, a Nagy hadvezérek az ókorban és a középkorban című munkával együtt 

nélkülözhetetlen áttekintést nyújt az Olvasónak. 

David Bohrer: Amerikai Különleges Alakulatok 

Az amerikai speciális alakulatok különlegesen képzett harcosai katonák, akik nem 

ismernek lehetetlent, akiknek a száz százalékos teljesítmény csak a minimum, akik 

számára a siker az egyetlen esély a túlélésre. David Bohrer a Los Angeles Times 

Pulitzer-díjas fényképésze. Merész vállalkozása során – fényképezőgépével – együtt 

járőrözött a rangerekkel a panamai dzsungelben, a SEAL-ekkel szorongott a Csendes-

óceán vizeit szelő rohamcsónakon, ejtőernyősökkel repült a Mexikói-öböl felett. 

Kötetében bemutatja az amerikai különleges alakulatok történetét, embert próbáló 

kiképzését, és pillanatképeket villant fel kockázatos – sokszor tragikus – bevetéseikből. 

 

 

 

 

 

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://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_r%C3%B3mai_napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_arkangyal


Kulturális Hírlevél 2022                                              6. szám    2  

  

 

Helytörténeti rovat 

A Pénzügyi Palota, mint Honvédelmi Minisztérium 

Komáromi Csipkés György, Debrecen egykori jeles főbírójának és a német származású Bészler kereskedőcsalád 

házainak helyére épült föl a 20. század elején az egykor Pénzügyi Palota néven ismert épület, amely mára 

„Földhivatal”-ként épült be a köztudatba (Kossuth u. 12-14.). 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1701-1723. között hatszor megválasztott főbíró – aki felesége révén az épületet Dobozi Istvántól, a korábbi 

nevezetes főbírótól örökölte, – háza helyszínt adott a Rákóczi-szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári 

békekötés tárgyalásainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt az egyszerű, de jellegzetesnek mondott, történelmi jelentőségű épületet, amely a Komáromi család idején 

már elnyerte végleges megjelenését, bontották le a 20. század elején. A ház a 18. század közepétől Debrecen 

város tulajdona volt, s mint olyat, középületként használták. Tőlük vásárolta meg 1912-ben a 

pénzügyminisztérium, amely új épületbe kívánta áthelyezni a pénzügyigazgatóságot és az állami adópénztárat.  

Az új palota 1912-1914 között épült föl ifj. Bobula János tervei alapján, eklektikus stílusban, olasz 

épületszobrászok által készített domborművekkel. Az épület azonban valójában csak 1915 szeptemberére 

készült el úgy, hogy a hivatalok is elfoglalhatták helyüket.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bobula_J%C3%A1nos_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sz,_1871%E2%80%931922)
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A kincstár helyi képviseletét ellátó épületet 1944 decemberében az Ideiglenes Nemzeti Kormány céljaira 

rendezték be. A háborús helyzetben szétzilálódott állami irányítás Debrecenben kezdett újjászerveződni, 

megalakították az Ideiglenes Nemzeti Kormányt, és 1944. december 21-én összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés. 

Ezzel a város 1849 után másodszor lett az ország irányításának középpontja, és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

1944. december 22. és 1945. április 7. között a Pénzügyi Palotában tartotta székhelyét.   

Ebben az időszakban az épületben dolgozott az egész magyar államapparátus, az egyes minisztériumok három-

négy szobában kaptak helyet. Így szerveződött meg falai között Vörös János vezérezredes honvédelmi miniszter 

és egyben a vezérkar főnöke irányítása alatt a honvédelmi minisztérium is.  

 

 

 

 

 

 

Az 1944 decemberében megkezdett tárgyalások után1945. január 20-án került sor a fegyverszünet megkötésére, 

és ennek keretében Magyarország vállalta nyolc nehézfegyverzetű gyaloghadosztály felállítását a németek ellen 

a szövetségesek oldalán. Ebből Sztálin végül csak kettőt engedélyezett létesíteni, de január 31-én sor került a 

honvédkerületi parancsnokságok felállítására, amivel újra elindult a honvédelem megszervezése. A 6. számú 

honvédkerületi parancsnokság a debreceni lett. 

 

 

 

 

 

 

A köztársaság évfordulójáról 1947-ben nagyszabású városi ünnepség keretében, a Magyar Művészhetek 

rendezvényeivel emlékeztek meg. A több helyszínen, Juhász Géza debreceni költő, az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

tagja védnökségével megtartott irodalmi, zenei, képzőművészeti és színházi műsor mellett az 1945-ös 

események megörökítésére – a Művészhetek főrendezőjének, Kisteleki Károlynak a kezdeményezésére – február 

3-án emléktáblát is állítottak, amelynek átadó ünnepségén Molnár Erik népjóléti miniszter tartott ünnepi beszédet.  
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Források: 

 

A 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblája egykori laktanyájukban. bocskaikonyvtar.hu/hadtortenet/a-39-csaszari-es-kiralyi-gyalogezred-
emlektablaja-egykori-laktanyajukban 

Emléktáblát lepleztek le Debrecenben az Ideiglenes Kormány volt székhelyén. MTI Külföldi és belföldi hírek, 1947. 02. 03. 28-29. kiadás.  

Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája VIII. (1912-1920) A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 19. 1992 (Debrecen, 1992) p. 212. 

Hajdú-Bihari Napló, 1947. 02. 02. p. 5., 1947. 02. 04. p. 3., 1987. 01. 10. p. 11., 1995. 04. 05. p. 3.  

Kis Újság, 1947. 02. 10? p. 4. 61. évfolyam, 32. szám 

Magyar Rendőr, 1980. 01. 05. 34. évf. 1. sz. p. 3. 

Papp József: Adalékok 1849. debreceni helyszíneihez. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 25. p. 127. 

Papp József: Debrecen építészete a századforduló évtizedeiben. Debreceni Szemle, 2018/1. 41-75. p. 

Radics Kálmán: A debreceni városháza négyszázéves története. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 24., p. 307-308. 

Sz. Kürti Katalin: Ötven év a debreceni emlékszobrászat történetéből /1894—1944/. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1977. (Debrecen, 1978.) p. 370. 

Vasárnapi Újság, 1903. 11. 08. 50. évf. 45. sz. p. 750-751. 

Zoltai Lajos: Nagy főbírók és más jeles emberek debreceni házai; A Komáromy-ház története; A legrégibb debreceni ház története. Zoltai Lajos munkáiból. 
Közli: Radics Kálmán. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 22. 1995 (Debrecen, 1995) 

 

Képek:  

 

Debreczeni Képes Kalendáriom, címtár, 1940. 

Déri Múzeum Fotótára, debrecenikepeslapok.blogspot.com 

Pénzügyi palota: színezett képeslap, 1918. debrecenikepeslapok.blogspot.com, TothCs - CC BY-SA 3.0-wikipedia.org és Bánhidi Norbert, flickr.com 

Facebook/degenfeldkastely 

MTI 

Dr. Kovács Róbert, sinekvilaga.hu 

Papp József: Debrecen építészete a századforduló évtizedeiben. Debreceni Szemle, 2018/1. p. 53.  

Takács Ede–Bátyi Zsolt: A területi igazgatóságok bemutatása – Debrecen. A debreceni igazgatóság épülete. Fotó: dr. Kovács Róbert. sinekvilaga.hu  

Vasárnapi Újság, 1903. 11. 08. 50. évf. 45. sz. „A szatmári békekötést előkészítő tárgyalások emlékére” 

 
Szerkesztette: Czeglédiné Dr. Lovas Enikő ha. könyvtáros 
 

 

Kulturális programok 

2022. szeptember 07. és október 05. között 

Debrecenben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A páratlan szépségű imahely és környezetének látványa a XX. század elején 
 

(Forrás: Debreceni Képeslapok 2022. szeptember 4. vasárnap) 
 

 

file:///C:/Users/MK24AVDJ/Desktop/hadtortenet/a-39-csaszari-es-kiralyi-gyalogezred-emlektablaja-egykori-laktanyajukban
file:///C:/Users/MK24AVDJ/Desktop/hadtortenet/a-39-csaszari-es-kiralyi-gyalogezred-emlektablaja-egykori-laktanyajukban
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Kiemelt Program 

Helyőrségi zenekarunk szeretettel hív meg minden érdeklődőt Zsidó Újévi Ünnepi Koncertjére, mely 2022. 

szeptember 18-án (vasárnap) 17 órai kezdettel lesz a Pásti Utcai Ortodox Zsinagógában. Az ingyenes koncertet 

ajánlom figyelmetekbe, aki teheti, kérem, vegyen részt az eseményen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közérdekű Információ 

 

 

 

 

Könyvtárunk átrendezésre került folyóirat-olvasója elsősorban a Dandár szakmai életéhez kapcsolódó 

szakfolyóiratokat kínálja az érdeklődő közönségnek. Mostantól a folyamatosan frissülő, nyomtatásban is 

megjelenő szaklapok online változatai is elérhetőek honlapunk könyvtári oldalán, a 

http://bocskaikonyvtar.hu/konyvtar címen.   

 

http://bocskaikonyvtar.hu/konyvtar
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Családi kirándulás 

 

Egy igazi őszi eseményt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, amit kombinálni lehet egy kis családi kirándulással.  

Az idén is megrendezésre kerülnek a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok, melyet már 1932 óta szerveznek meg. A 
Szüreti napok központi programja a Szüreti Felvonulás, ahol több százan vonulnak fel és képviseltetik magukat 
Tokaj-Hegyalján. A felvonulás során megjelennek a borvidék települései, illetve azokra a hagyományokra 
emlékeznek, amelyek a térség sajátosságát adják. A három nap alatt rengeteg színes program várja az 
érdeklődőket. A népzenétől kezdve a magasabb kulturális értékekig bíró előadásokon át a könnyűzenei műfaj 
legkedveltebb művészei lépnek fel. A koncertek és előadások mellett egyedülálló kínálattal várják a gasztronómia 
és a borok kedvelőit. 

A szüreti fesztivált az idén szeptember 30. és október 02. között rendezik meg Tokajban. Akik ellátogatnak a 
városba, azok megtekinthetik a szüreti felvonulást, részt vehetnek szőlő-összeadási ceremónián, megtekinthetik 
a gasztrosétányt, megismerhetik Tokaj-hegyalja prémium borait. Számos zenei esemény is kíséri a programot, 
így lesznek utcazenészek, térzenei koncertek, fellép a Budapest bár és a Bagossy Brothers Company is. 
Természetesen lesz kézművesek és mesterségek utcája, valamint számos gyermekprogram is.  

   

 

                                                         

 

                                                                 Zsidó Kulturális Napok 2022 

Szeptember 8. és 11. között Zsidó Kulturális Napokat rendeznek Debrecenben. A négy nap során az érdeklődők 
megismerkedhetnek a zsidó kultúrával, ugyanis lesz kaddis est és kortárs világzene, városi séták a zsidó örökség 
nyomában, zsidó és kóser gasztroplacc, barhesz party, továbbá az I. Debreceni Zsidó Utcafesztivált is 
megszervezik. Emellett meg lehet látogatni a Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga olyan tereit is, mint például a 
rabbiszobát, de Shmuel Faigen rabbival is kötetlenül beszélgethet a közönség. 

A kulturális fesztivál zenei programja:  

Kaddis est - Kortárs világzene  

Időpont: 2022. szeptember 8. (csütörtök) 19:30 
Helyszín: Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga 
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Födő Sándor Artisjus- és többszörös Fonogram-díjas zeneszerző és Bíró Eszter Fonogram- és eMeRTon-díjas 
énekesnő neveivel fémjelzett kortárs világzenei koncert: 12 zenész közreműködésével megszólaló nagyszabású 
zenemű a zsidó liturgia egyik alappillérére épül. A Kaddis egy ősrégi ima, melynek – a világon először és 
egyedülálló módon – teljes, arámi nyelvű szövegét felhasználta művében a zeneszerző. 

Tovább táncol a város! 

Időpont: 2022. szeptember 9. (péntek) 

Péntek este a belváros különböző részein tűnik fel haszid táncaival a Debreceni 
Népi Együttes: a tánc ezen műfaja az öröm és más közösségi érzelmek 
kifejezésére szolgál a zsidó kultúrában. 

 

 

Barhesz party 

Időpont: 2022. szeptember 10. (szombat)  21:00-23:00   
Helyszín: Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga udvara 
 
Barhesz, humusz, kóser sör, bor és pálinka... - ha még nem találkoztál a zsidó 
gasztronómiával, akkor most itt a lehetőség! A Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga 
udvarában igazi kulináris élményben lehet részed, ahol tradicionális kóser, zsidó és 
izraeli ételeket és italokat kóstolhatsz meg. Az ízélményeket zenei programok is színesítik: hallhatunk majd ismert 
héber dallamokat zongorán és az est folyamán néhány izgalmas haszid történetet is megosztanak a 
közönséggel. 

 A programon való részvétel ingyenes. Ajándék kóstoló falatkákkal készülnek, de az italvásárlás önköltséges. 

Zsidó örökség túra 
 
Időpont: 2022. szeptember 11. (vasárnap) 9:30  
Találkozási pont: Petőfi tér (Petőfi szobor mellett) 
 
 
A Túra útvonala: Petőfi tér – Szent Anna utca – Piac utca – Simonffy utca – Bajcsy-
Zsilinszky utca – Kápolnási utca – Pásti utca 
Időtartam: 2,5 óra 
Részvételi feltételek: A részvételi díj 2.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő az idegenvezetőnek. A korlátozott 
létszám miatt előzetes regisztráció szükséges.  
Jelentkezni az exploredebrecen@gmail.com e-mail címen lehet. 
 
Debrecenben található Magyarország legnagyobb vidéki zsidó közössége. A zsidók betelepülését ugyan csak 
1840-ben engedte a város, már előtte fontos szerepet játszottak a kereskedelméről és vásárairól híres Debrecen 
életében. A zsidó hitközség fénykora az 1890-es évektől 1914-ig tartott: mind rangosabb rabbik váltották 
egymást, megindult a kulturális fejlődés, és a reprezentatív vallási, oktatási és kulturális létesítmények építése. 
Az egykor 12 ezres lélekszámú közösség fele a Holokauszt áldozatává vált, a túlélők többsége emigrált, de a 
megmaradt kis létszámú közösség ma is aktív egyházi és közösségi életet él, örökségét, hagyományait ápolja. 
A debreceni zsidóság életében egykor fontos szerepet játszó, ám több esetben ma már nem létező helyszíneket, 
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valamint a zsidó épített örökség ma is látható emlékeit, épületeit bejárva képet kaphatunk az egykor virágzó 
debreceni zsidóság mindennapjairól, szokásairól, kulturális és épített örökségéről. 

Templomok éjszakája 

Debrecen Református Kollégium Nagykönyvtára és Múzeuma belvárosi templomtúrára 
hívja az érdeklődőket: Református Kollégium Oratóriuma, Kossuth utcai templom, 
Ortodox templom, Görögkatolikus templom, Szent Anna-székesegyház, Evangélikus 
templom, Pásti utcai Zsinagóga, Nagytemplom (orgonakoncerttel) 

A helyszíneken megismerhetjük a templomok történetét, illetve a gyülekezeti lelkiségbe is 
bepillantást nyerhetünk. Ingyenes tárlatvezetéssel és a zenei műsorral egybekötött sétán 
vehetnek részt az érdeklődők. A gyülekezetek és az épületek történetéről az adott 
közösségek vezetői beszélnek röviden. 

Időpont: 2022. szeptember 17. (szombat) 18:45  
Gyülekező: Debreceni Református Kollégium Oratóriuma  

 
A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni előzetesen az +36 (52) 614-370-es telefonszámon vagy 
tkovacs@silver.drk.hu e-mail címen lehet. Az éjszakai program orgonakoncerttel zárul a Nagytemplomban.  
A program zárása várhatóan 22:30. 

 

Térey Könyvünnep 2022 

Térey János debreceni származású és a városhoz ezer szállal kötődő költő tavaly 
szeptemberben lett volna 50 éves. A kortárs irodalmat megrázó korai halála miatt 
ezt már nem érhette meg. 

Debrecen városa egy új irodalmi rendezvény elindításával is tiszteleg emléke előtt: 
a Térey Könyvünnep a kortárs debreceni alkotókról szól, hogy felmutassuk, a 
közelmúltban és a jelenben milyen különleges irodalmi értékek jöttek létre a 
városban. A többnapos eseményen kiállítás, felolvasások, könyvbemutatók, beszélgetések várják különböző 
helyszíneken az érdeklődőket.  

 
Helyszín: több helyszínen 
 

Danny Blue Show Debrecen  

Magyarország legismertebb mentalistája nem hisz a véletlenekben, és 
mesterien használva az emberi elme képességeit világszerte emberek millióit 
ejti ámulatba. 
Danny fantasztikus memóriával, hihetetlen emberismerettel és elképesztő 
manipulációs készséggel minden generáció gondolatait megmozgatja. Saját 
televízióműsorának immár a Viasat3, Story4 és a TV2 is helyet adott, ahol - Berki 
Krisztiántól Vágó Istvánig - Magyarország legtöbb hírességét  már 
megdöbbentette. 
Időpont: 2022. szeptember 10. (szombat) 19:00 
Helyszín: VOKE Egyetértés Művelődési Központja  

Időpont: 2022. szeptember 14 - 17. (szerda – szombat) 
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Jegyár: 4490 – 7490 Ft között 
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/danny-blue-show-133007/80052 

 

ZAMAT Fesztivál 2022 

 

 

 

 

Idén tizenegyedik alkalommal nyitja meg kapuit a Nagyerdő szívében a Zamat Fesztivál. Rengeteg 
gyerekprogrammal, gasztroarcokkal, éttermek színes kínálatával és pálinkaházak remek párlataival, termelői 
piaccal és koncertekkel várnak minden érdeklődőt. 

 
Időpont: 2022. szeptember 16. és 18. között (péntek - vasárnap)  
Helyszín: Nagyerdő – Szabadtéri Színpad 
 
Péntek este fellépnek: 

 Bohemian Betyars 

 Bagossy Brothers Company 

Szombat este fellép: 

 Szikora Róbert és az R-Go 

Ezen kívül mindkét este lesz nóta- és dalest, valamint partyzene! A programok kb. hajnal 3-ig tartanak. 
 
Vasárnap Gasztroshow keretében találkozhattok Bernáth Józseffel, Gáspár Beával és Szabival a pékkel, 
valamint fellép az Alma Zenekar!  
 
Információk: 

 A belépés 10 éves korig ingyenes. 
 A rendezvény 17 óráig ingyenes. 
 Belépés vasárnap ingyenes. 

Jegyár: 3000 Ft/ nap 
Jegyvásárlás itt: https://programturizmus.jegy.hu/event/search/program/list?q=Zamat 

 

A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják! 

 

https://programturizmus.jegy.hu/event/search/program/list?q=Zamat
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A Bor Géniusza tárlatlátogatás és borkóstolás a Déri Múzeumban 

 
Időpontok: 
Szeptember 8. (csütörtök) 18:00, előadó: Prácser Hajnalka – (Tokaji borvidék) 
Szeptember 15. (csütörtök) 18:00, előadó: Pulay Polett – (Egri borvidék) 
Szeptember 22. (csütörtök) 18:00, előadó: Lőrincz György – (Egri borvidék) 
 
Helyszín: Déri Múzeum, Díszterem  
Jegyek elővételben a Déri Múzeum jegypénztárában kaphatók. 
  
A belépő és borkóstolás ára: 4900 Ft/fő 
  

Rendhagyó tárlatvezetés: az Elefántfogó - időszaki kiállítás Grela Alexandra alkotásaiból  

Különleges atmoszférájú gyerek- és szépirodalmi illusztrációk minden 
korosztály számára. Míg a gyerekek a meseillusztrációkba feledkezhetnek 
bele, addig a felnőtteket Ady Endre és Pilinszky János verseihez készült 
illusztrációk ragadhatják magukkal. 

Időpont: 2022. szeptember 21. (szerda) 17.00-18.00 
Helyszín: Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) 
Jegyár: 1800 Ft (felnőtt), 900 Ft (gyermek), 3500 Ft (családi belépő) 

 

XII. Népi Kézműves Fesztivál Debrecen 

 

 

 

 

Szeptember 23-24-én  a Dósa nádor téren indul  a XII. Nemzetközi Fazekas és a XII. Debreceni Népi Kézműves 
Fesztivál. Mindenkit sok szeretettel várnak a kézművesek találkozójára. Az érdeklődők a mesteremberek által 
betekinthetnek a különböző technikákba, valamint a szakma csínját-bínját is megcsodálhatják. Termékeket 
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vásárolhatnak közvetlenül a készítőktől. Régimódi játszótéren élvezhetik ki a gyermekek a játék örömét. Kellemes 
kikapcsolódást, nézelődést kívánnak a szervezők mindenkinek. 

A programsorozat ismét ingyenesen látogatható, ahogy az eddigiek is. 

 

 

 

 
WIZZ AIR DEBRECEN AIRPORT RUN 

2022. szeptember 25-én ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Debrecen International Airport Kft. és a 
Sportcentrum közös szervezésében a Wizz Air Debrecen Airport Run névre keresztelt futóverseny, melynek 
ezúttal is egy különleges helyszín ad otthont. 

A futóverseny célja a futás és az egészséges életmód népszerűsítése a sportolni vágyók körében, illetve 
kikapcsolódási lehetőség biztosítása a családok számára egy exkluzív környezetben. A verseny résztvevői 
betekintést nyerhetnek a debreceni repülőtér életébe és ott futhatnak, ahol máskor a repülők járnak. 

A programtervben a futás mellett szerepelnek táncbemutatók, lesz bemelegítés Rubint Rékával, légi bemutatók, 
valamint egy Wizz Air repülőgép leszállásának megtekintése. 

 
Nevezhető távok és nevezési díjak: 
 
2,5 km egyéni: 5990Ft 
2,5 km családi: 11990Ft 
5 km egyéni: 7990 Ft 
10 km egyéni: 9990Ft 
4×2,5 km váltó: 21990Ft 
Nevezés itt: https://run.debrecenairport.com/hu 

Az egyes távok és kategóriák, továbbá női/férfi alkategóriák szerinti első 3 helyezettet külön díjazzák. 

 

Színház 
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Mint az bizonyára sokan tudjátok, augusztus 23-án megnyitotta kapuit Debrecen 

legújabb színházi befogadóhelye, a Csokonai Fórum.   

A Csokonai Fórum a térség és az ország jelenleg legmodernebb teátruma, amely 
a remények szerint valódi regionális színházzá válhat. 

A legutóbbi debreceni színházátadás éppen 157 éve, 1865-ben volt: akkor avatták 
fel a cívisváros első és legnagyobb kőszínházát. A Csokonai Nemzeti Színház több 
mint másfél évszázad nyomát viseli, de már nem sokáig, ugyanis átfogó felújítása éppen most van folyamatban: 
a tervek szerint 2023-ban fogadhatja ismét a színházszerető közönséget. 

Néhány ajánlat az új Csokonai Fórum műsorából  

 
 
 
 
 
 
 
A test történetei - Lina és Teréz 

 

Lina: 
Lina szenvedélyes táncos, aki egy ostoba balesetben elveszíti mindkét lábát. Története a 
csonka test története. Arról szól, hogyan próbálja újraépíteni a saját identitását, csonka 
testéhez való viszonyát és szerelmi kapcsolatát a felfoghatatlan trauma után. Mi nézők Lina 
tudatában utazunk, hogy vele együtt találjunk vissza önmagunkhoz, és megtanuljunk mi is a 
szívünkben táncolni.  
 

Teréz: 
Teréz története a magány, a sötétség, a kiüresedés mindannyiunk számára ismerős helyzeteit világítja át, 
megmutatva azoknak a legemberibb arcát, akiket boldogoknak, szenteknek, sőt Isten küldötteinek és 
kiválasztottainak tartunk,  hogy, miként Teréz, elfogadjuk önmagunkat és visszataláljunk a saját 
boldogságunkhoz.  
Időpont: 2022.szeptember 13 és 14. (kedd-szerda) 19:00 
Jegyár: 3000 Ft 
Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121814/csokonai-forum-a-test-toertenetei-lina-es-terez 
 

Alexis Michalik: Edmond - történelmi vígjáték 

Mi áll egy remekmű hátterében? Milyen körülmények között születik a darab? Milyen az író 
személyisége? Mi inspirálta egykor a szerzőt, a zsenit?  
Olyan kérdések ezek, melyek mindig is foglalkoztatták a nézőket és a művésztársakat 
egyaránt. Michalikot a Szerelmes Shakespeare című film inspirálta arra, hogy Edmond 
Rostand titkainak feltárására vállalkozzék. 
 
Időpont: 2022. szeptember 20., 21. és 22. (kedd, szerda és csütörtök) 19:00 
Jegyár: 3000 – 4800 Ft között 
Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121744/csokonai-forum-edmond 
 

Finálé (18+) - Ősbemutató 

https://www.facebook.com/csokonaiforum
https://jegymester.hu/production/121814/csokonai-forum-a-test-toertenetei-lina-es-terez
https://jegymester.hu/production/121744/csokonai-forum-edmond
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Történetünk pixelei, a legendás sztárpedagógus, Káldi Helga bukása és tanítványa, 
a kilenc éves Pál Berci rejtélyes halála köré szerveződnek. A Finálé című előadás, 
ahogy a címe is jelzi, egy végállapotot mutat meg, a darab szereplői egy 
szimbolikusan is értelmezhető történeten keresztül jutnak el egy „mentális 
végpontra”. 
Időpont: 2022. szeptember 24. (szombat) 19:00 

Jegyár: 3000 Ft 
Jegyvásárlás: https://jegymester.hu/production/121722/csokonai-forum-

finale/12006432 
 

 

Kulturális programok Nyíregyházán 

 

  

 

 
A nyíregyházi Korona Szálloda 1920-ban - korabeli képeslap  

Forás: https://helytortenet.com/112284-nyiregyhaza-1920-regi-kepeslap 

 

Váci Mihály Kulturális Központ 

 

 

 

 

 

Kormos Anett - Top Lesz előadások 2022 (18+) 

Kormos Anett hosszú hallgatás után új önálló estjében mesél mindarról, ami 
az elmúlt időszakban történt vele. Stand-up előadásában szó lesz 
házasságról, válásról, gyerekről, kamaszgyerekről, világvégéről, és 
mindenről, ami miatt sírni kéne, de csak röhögve lehet túlélni. 
Időpont: 2022. szeptember 10. (szombat) 19:00 
Jegyár: 4500 – 6500 Ft között 
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/kormos-anett-stand-

up-comedy-138530/861857  
JÁTSZMA / Dr. Csernus és vendégei 

https://helytortenet.com/112284-nyiregyhaza-1920-regi-kepeslap
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Időpont: 2022. szeptember 15. (csütörtök) 19:00 
Jegyár: 4500 Ft 
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/jatszma-dr-csernus-es-
vendegei-138986/867230 
 

Az Illúzió Mesterei 

Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei 

showműsorra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos 

fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői. 

Időpont: 2022. szeptember 24. (szombat) 19:00 
Jegyár: 4900 – 9900 Ft között 
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/az-illuzio-mesterei-nyiregyhaza-
138026/854203 

 

Tirpák Fesztivál Nyíregyháza 

 

 

 

 

Idén is lesz Tirpák Fesztivál a Kossuth téren szeptember 16. és 18. között. A korábban kétnapos rendezvény 
ezúttal háromnaposra bővül, az érdeklődőket pénteken, szombaton és vasárnap is várják a belvárosban. A 
fesztivál középpontjában pedig továbbra is a helyi gasztronómia áll majd, több tucat étel közül válogathatnak a 
látogatók, és elkészül a város süteménye, a tirpák lepény is. 

A fesztivál kísérő programjaként pénteken fellép Pataky Attila, szombaton pedig Tóth Gabi. 

A három napos programról az alábbi linken tudtok tájékozódni: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-tirpak-

fesztival.html 

Sóstói Skanzen 

 

 

 

 

 

Tematikus tárlatvezetések a Kulturális Örökség Napjain a Sóstói Múzeumfaluban. 
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Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri 
múzeumában, a Sóstói Múzeumfaluban számtalan 
látnivalóval várják a családokat szeptember idusán! 
Időpont: 2022. szeptember 18. és 19. (vasárnap és hétfő)  
Jegyár: 1600 Ft (felnőtt), 800 Ft (gyermek)  
 
 

Koncert 

FENYŐ 75 Jubileumi Koncertshow – Continental Aréna 
 
Időpont: 2022. szeptember 24. (szombat) 19:00 
Jegyár: 5800 - 12800 Ft között 
Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/fenyo-75-jubileumi-
koncertshow-138656/863089 
 

 
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. 
 


