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Halványuló csillag 
A magyar nép október 23-án és a következő napokban 
nemzetté emelkedett: hittel, reménnyel, fegyverrel, vér-
áldozatával megdöntötte a zsarnoki hatalmat. Örömre-
ménytől reszketett a lég, és a világ is érzékelte a csodát. 

Majd jött november 4-e, az árulás, a gyalázat, a 
szégyen napja. Tankok romboltak, újra hullt a munkások, 
ifjak vére. Az árulók akasztottak, megteltek a börtönök, 
kétszázezer ember elmenekült az országból. Évtizedeken 
át nem lehetett beszélni az igazságról. 

Aztán amikor Pozsgay Imre kimondta, hogy 1956 
népfelkelés volt,  az ’56-os börtönviseltek, tüntetők, 
üldözöttek hitték, hogy az ő forradalmuk csillaga újra 
felragyog. De a magyar demokrácia nem őrizte meg an-
nak szellemét, s nem pusztította el az árulás stigmáját. 
Az igazságtétel elmaradt, a valódi erkölcsi rehabilitálás 
is, az ünnepségek formálissá váltak.

A nemzet nem érzi, mit köszönhet 1956-nak. Az ün-
nepségek kiüresedtek, fiatalokat nem látunk a megem-
lékezéseken, a koszorúzók között. Foglalkoztat a kérdés: 
mit tanítanak ma ’56-ról az iskolákban? A debreceni 
forradalom vezetői közül senki sem kapott posztumusz 
díszpolgári címet, hiszen Dede László, Für Lajos, Garab 
Imre, Vass Imre és Zeke László is elment már közülünk.

A győztes forradalmakat az évfordulókon ünne-
pelni szokták, a vesztesekre pedig emlékezni. Nekünk 
mindkettőre okunk lehetne. De ünneplésünk és gyászunk 
szürkére változott. A mámor tovaszállt. Vajon eljő-e az 
idő – a feledés esztendői után –, hogy tiszta szívvel és 
hittel hajtsunk fejet ’56 mártírjai előtt? Hiszem, hogy 
akkor leszünk hűségesek a magyar októberhez, ha nem 
lesz diák és tanár, aki ne olvasta volna el a forradalmunk 
rekviemét, s egyszer ne menne el a Terror Háza Múze-
umba, s ne járná be a 301-es parcella kopjafaerdejét!

Ne feledjük: értünk, Magyarországért folyt a vér!

Filep Tibor
újságíró, történész
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Bíró Eszter eddig főként musical és filmfőszerepek-
kel, illetve világzenei szólólemezeivel vált ismertté. 
Új műsorához (nem meglepő módon...) a saját gyer-
mekei adták az ihletet: az ábécé betűit – dalokon és 
az ezekhez kapcsolódó játékokon keresztül – szinte 
észrevétlenül tanította és szerettette meg velük.

Az eredeti képeskönyv és CD anyagából készített 
Állati Zenés ABC című előadás felhőtlen barangolás 
a betűk és hangok világában – sok-sok játékkal, 
humorral, élő muzsikával.

Az énekesnő Debrecenben is bemutatja ezt 
az anyagot. Október 26-án Födő Sándor ,,Fodo” 
(melodion, harmonika, ütőhangszerek) és Hámori 
Máté (gitárok, ütőhangszerek) kíséretében lép fel 
a Kölcseyben, délután 16 órakor. Vendége Szirtes 
Edina Mókus lesz.

Itt az új Grecsó-regény, és vele egy új színházi 
est Dés Lászlóval, Dés Andrással és Grecsó 
Krisztiánnal. Az író, a muzsikus-zeneszerző és 
az ütőhangszeres közös pódiumestjén szerel-
mek szövődnek, édes-bús történetek kerülnek 
elő az almáriumból. S míg az író anekdotázik, 
olvas, a megelevenedett meséktől ihletett mu-
zsikusok – apa és fia – a színpadon írnak, imp-
rovizálnak zenét. Irodalom és zene ritkán talál 
így egymásra, ilyen érzelmes párbeszéddel.
Tartalmas, mégis intim, könnyed szórakozás: 
egy est a családról, a szerelmekről, az első 
csóktól az első válásig – a Kölcsey báltermében 
október 14-én. (Jegyek 1900 és 1500 forintos 
áron kaphatók.)

Csodálatos muzsika ad alkalmat – a halottak 
napját megelőzően – egy kis elcsendesedésre. Verdi 
valóban „isteni” jelzővel illethető remekműve, a 
Requiem lenyűgöző erejű drámaisággal fejezi ki azt 
az érzelmi skálát, amit egy hozzánk közeli személy 
elvesztésekor érezhetünk. A Divina musica című 
koncert október 30-án elmélyülést és feltöltődést 
kínál – a zene erejével – a Bartók Teremben. A 
hangversenyen – a Kodály Kórus és a Kodály Filhar-
monikusok mellett – több népszerű énekes szólista 
és a Csokonai Színház Énekkara is közreműködik. 

bíró eszter  
és az ábécé

isteni muzsika

Megyek utánad!

Vérpezsdítő muzsika, szenvedély, elválás és egy-
másra találás, tánc: izgalmas és gyönyörű előadás 
érkezik Debrecenbe. Hőse, Somnakaj, a szabad 
szellemű, tehetséges lány alakja szimbolizálja a 
roma kultúrában és történelemben fontos szerepet 
betöltő szabadság iránti vágyat, a korlátok közé 
nem szorítható tehetséget és egyéniséget. Ő meséli 
el saját, humorban és misztikumban bővelkedő 
történetét. A címszerepben a Csokonai Színház 
fiatal művésznőjét, Szakács Hajnalkát láthatja a 
közönség. A darab egyik zeneszerzője (és szereplője 
is) a világhírű dzsesszzongorista, Szakcsi Lakatos 
Béla, a hangszerelés Szirtes Edina Mókus munkája. 
A nagy sikerű előadás október 18-án vendégeskedik 
a Csokonai Színházban.

somnakaj



Idén 14. alkalommal szervezi meg a Kortalanul elnevezésű 
rendezvénysorozatát a DMK, melynek keretében több mint 
30 programmal várják a nyugdíjasokat. Szerveznek szüreti 
bálokat a DMK egységeiben, főzőversenyeket, ismeretter-
jesztő előadásokat tartanak az időskori testi-lelki egészség 
megőrzéséről, megemlékeznek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc elesettjeiről; lesznek kiállítások, ahol bemu-
tatják a retró korszak legemlékezetesebb darabjait.  
A látogatók megcsodálhatják a kiskunhalasi csipke csodáit, 
az Őszi Tárlat idei termését, és számot adhatnak tudásukról 
a Ki mit tud? keretében.
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Oszter Alexandra, Straub Dezső, Beleznay 
Endre, Fésüs Nelly, Fogarassy Bernadett, Sáfár 
Anikó, Boros Ádám, Fogarassy András – parádés 
szereposztással érkezik a Lovardába az Elvá-
molt nászéjszaka című vígjáték október 16-án.

Az ifjú házasok nászútra indulnak. Dúl a 
szerelem a vonaton, amikor érkezik a vámos,  
és megkérdezi: van valami elvámolnivalója?  
S ezután soha többé nem sikerül az, ami a férj 
kötelessége lenne, mert a fenti mondat mindig 
visszacseng... De azért akad egy tartalék vőle-
gény is, meg Zezé, a festőnek álcázott kéjnő...  

Jegyek a Fogi Színház előadására a Lovar-
dában, a Tourinformnál és a Kölcsey Központ-
ban kaphatók. További információk:  
(52) 426-180/77096, ill. a www.lovarda.hu és a 
facebook.com/lovarda oldalakon. 

elvámolt  
nászéjszaka

Idősek hónapja

Nézegessünk világhírű fotókat! A holland sztár fotográfus és kísérleti filmes, Erwin Olaf első átfogó magyarországi kiállítására 
készül a Modem. A teátrális és meghökkentő dizájnelemekkel tarkított, tökéletesen felépített kompozícióiról ismert Erwin Olaf legtöbb képe 
grandiózus amszterdami műtermében készül, díszlettervezők, sminkesek, fodrászok alkotta csapat közreműködésével. A gondosan berendezett 
enteriőrök a való világ egy szeletét ábrázolják. Olaf világhírű fotói az élet olyan részleteit mutatják meg, melyekről nem beszélünk, átsiklunk rajtuk 
vagy szégyelljük őket; olyan dolgokat, melyeket nem könnyű dokumentálni. A Körhinta című kiállítás október 26-án nyílik.



6

Nagyon sokat fejlődött, változott Deb recen kul-
turális élete az elmúlt 16 év alatt. 1998-ban volt 
ugyan a városnak színháza, zenekara, de, például, a 
bábszínházának nem volt épülete; a megyei műve-
lődési központ csak befogadta az előadásait. Nem a 
miénk volt a csapókerti vagy a józsai közösségi ház 
sem. A virágkarnevált, a Bartók-kórusversenyt is a 
megyei intézmény szervezte. 1998-ban mi viszont 
azt mondtuk, vegye kezébe Debrecen a saját kultu-
rális életét. Intézményeket építettünk, és átalakítot-
tuk a rendszert.

O Melyek a legfontosabb elemei Debrecen 
kulturális életének?

A Debreceni Művelődési Központ nagyon sok civil 
szervezettel áll kapcsolatban, és olyan közmű-
velődési szolgáltatásokat nyújt, melyek az inter-
aktivitásra alapoznak. A Főnix rendezvényszer-
vező intézményeket is üzemeltet (Főnix Csarnok, 
Kölcsey Központ, Szabadtéri Színpad), egyúttal a 
városi rendezvényeket, az ünnepeket is szervezi. 
Így egységesen jelenik meg, mondjuk, a márciusi 
nemzeti ünnepen a programkínálat és az a szakrális 
rész, amit ekkor megélhetünk. A Csokonai Színház, 
a Vojtina Bábszínház vagy a Kodály Filharmónia 
szintén országosan elismert és magas színvonalú 
kulturális kínálatot nyújtó intézményei a városnak. 
Sokat segítettek a törvényi változások, melyek 
következtében a múzeum is átkerült a városhoz, 
valamint a megyei és a városi könyvtárat is ösz-
szevontuk. Mi, egyébként, már évekkel a törvényi 
felhatalmazás előtt is beszéltünk arról, milyen jó 
lenne a két könyvtári rendszert egységben működ-
tetni. Ahogy a Déri Múzeum esetében is az volt az 
érzésünk korábban, hogy bár a város szerves része, 
de egy „idegen” intézmény, mivel fenntartói fel-
adatokat nem láttunk el esetében. Az pedig már a 
Modem létrejöttekor felvetődött, hogy nem kellene 
a feladatokat „szétszórni”. Más ugyan a profilja a 
Modemnek és más a Déri Múzeumnak, de ehhez 
nem kell két intézményt fenntartani. 

O Mi a helyzet a Latinovits Színházzal és a 
zenedével?

Végre most már tényleg belátható az a távolság, 
mikor adhatjuk át a Latinovits Színházat. Ez nem 
egyszerű kamaraszínházi épület lesz, mint régen a 
Kölcsey volt, vagy most a Víg mozi. Különleges, ön-
álló színházi térként működik majd, ahol helye lesz 
kamaraszínháznak, stúdiószínháznak, de orfeumnak 
is, ami nagyon izgalmas színházi produkcióknak 
adhat teret. Kaptunk kritikát azért is, milyen álla-
potban van a Zenede. Ám ez akkor tűnt fel igazán, 
amikor a Csapó utcát felújítottuk; a kontraszt erősí-
tette fel a hiányérzetet. Természetes, hogy rendbe 

„Intézményeket építettünk, és átalakítottuk a rendszert”

Elmondható-e, hogy Debrecen szelle-
mi, kulturális és művészeti központtá 
vált 2014-re? somogyi bélával, a 
leköszönő alpolgármesterrel beszélget-
tünk erről, aki elárulta: nem lesz hűtlen 
továbbra sem a kultúrához.

Kölcsey Központ –  a város szívében
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kell tenni az épületet, ám egyúttal az intézményt is, 
az ott folyó szakmai munkát is meg kell újítani, újra 
meg kell fogalmazni azokat az üzeneteket, melyek 
vonzóvá tudják tenni.

O Az elmúlt időszakban új közösségi terek is 
nyíltak.

Egymást erősítették a fejlesztések, az infrastruk-
túra és a kulturális kínálat oldalán. Jó példa erre 
a főtér, amit be kellett lakni – egyáltalán meg 
kellett szokni, hogy van, hogy 
ott kulturális életet lehet élni. 
Aztán belépett a képbe a 
Baltazár Dezső tér, a Hal 
köz, ki kellett találni, milyen 
típusú rendezvények valók 
oda, mire van igény, mire 
alkalmasak. Élnek, népszerűek 
ezek a terek is. De említhetjük az 
újjászületett Szabadtéri Színpadot, vagy a parker-
dőt, ahova az emberek nemcsak azért özönlenek, 
mert újdonság, hanem mert igényük is van rá, hogy 
ilyen környezetben legyenek. Fejlesztések a közpon-
ton kívül is voltak, például Nagymacson és Ondódon 
is kezébe vette a város a közösségi terek üzemelte-
tését. Az ott lakók szeretik, használják ezeket, nem-
csak elvárják, hogy legyen ott program, amire majd 

el lehet menni, hanem maguk is szeretnék 
alakítani azokat. Debrecenben nemcsak 

mennyiségileg nagyszerű a 
kínálat, de az is fontos, 
hogy egy minőségi szint 
fölött vannak a rendez-
vényeink. Nagyságban 
nem tudunk verse-

nyezni Budapesttel, de aki Debrecenben kulturális 
szolgáltatást akar igénybe venni, az megtalálhatja, 
amit keres. Minden korosztályt és elvárást ki tudnak 
elégíteni az itteni intézmények és programok.

O Az elkövetkező időszakban sem fog eltávo-
lodni a kultúra világától. 

Korábban pedagógusként dolgoztam, és intézmény-
vezető voltam, majd 16 évet töltöttem a város kul-
turális életében. Az elkövetkező időben – az Agora 

Nonprofit Kft. vezetőjeként – az 
Agóra Tudományos Élmény-
központot irányíthatom majd, 
s ez újra olyan kihívás lesz, 
ami ötvözi életem előző két 
időszakát. Sok olyan cég 
települt eddig is a városba, 

akik jól képzett szakembereket, 
mérnököket keresnek. Újra fel kell 

kelteni a fiatalok érdeklődését a természettudomá-
nyok iránt, pályát, lehetőséget, tudást kínálni nekik. 
Az Agóra új intézmény lesz, nincs még múlt-
ja, bizalmat kér – sokat fogunk 
dolgozni a sikeréért.

„Intézményeket építettünk, és átalakítottuk a rendszert”

„Ma Magyarországon – kul-
turális fronton is – abszolút a 

vidék fővárosa vagyunk.”

Debrecen emblematikus rendezvénye a nemzetközi kórusverseny

A Csokonai Színház ismét 
elismert intézmény lett 
(jelenet a Régimódi törté-
net előadásából)



Hol, meddig és hogyan szavazhatnak a deb-
receniek? Ki kérhet mozgóurnát? A részletekről 
Szekeres Antal, Debrecen jegyzője, a helyi 
választási iroda vezetője adott tájékoztatást.

O Debrecenben 137 szavazókörben 168 ezer 
választópolgár adhatja le szavazatát polgármester-
jelöltre és egyéni választókerületi képviselőjelöltre 
október 12-én.
O A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgá-
rok emellett a 800. számú szavazókörben, a Beth-
len Gábor Szakközépiskola (Piac u. 8.) e célra kijelölt 
szavazóhelyiségében adhatják le szavazataikat a 
nemzetiségi választáson induló jelöltekre, listákra.
O A választók abban a szavazókörben szavazhat-
nak  személyazonosságuk, valamint lakcímük vagy 
személyi azonosítójuk igazolását követően, ahol 
a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek. Erről a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
adott tájékoztatást.
O A szavazás 6-tól 19 óráig tart. A 19 órakor sor-
ban álló választók még leadhatják szavazataikat. 
O A szavazás titkos. A választópolgárok két 
szavazólapot kapnak – egy polgármesterjelöltre 
és egy egyéni választókerületi képviselőjelöltre 
vonatkozót –, emellett a szavazatszámláló bizott-
ság a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot is 
átadja nekik. A választópolgárok a szavazatukat az 
urnában helyezik el.
O A választójog személyesen gyakorolható. Érvé-
nyesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt 
két, egymást metsző vonallal lehet.
O A választópolgár a szavazóhelyiségben csak a 
választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartóz-
kodhat.
O A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgá-
sában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt választópolgár mozgó-

urna iránti kérelmet nyújthat be. Ennek legkésőbb 
a szavazást megelőző második napon (október 
10-én) kell megérkeznie ahhoz a helyi választási 
irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében 

szerepel, vagy a szavazás 
napján, legkésőbb 15 
óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz. A mozgóur-
na iránti kérelemnek tar-
talmaznia kell a válasz-
tópolgár nevét, születési 
nevét, helyét, anyja nevét, 
személyi azonosítóját,  
a választópolgár szava-
zókör területén lévő tar-
tózkodási helyét, ahova  
a mozgóurna kivitelét kéri 
(ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér), valamint 
az igénylés okát.

O A szavazatszámláló bizottság tagjai – tevé-
kenységük ellátása során – hivatalos személynek 
minősülnek. A szavazóhelyiségben a rend fenntar-
tásáért a szavazatszámláló bizottság elnöke felel, 
akinek a rend fenntartása körében tett intézkedése 
mindenkire kötelező. 
O A kampány a szavazás napján a szavazás 
befejezéséig tart. A választás napján azonban 
választási gyűlés nem tartható, a szavazóhelyisé-
get magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen – választá-
si kampánytevékenység nem folytatható.
O A szavazás napján közvélemény-kutatást végző 
személy abba az épületbe, amelyben a szavazó-
helyiség van, nem léphet be; a választópolgárokat 
semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az 
épületből kilépőket kérdezheti meg.
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A választás napja

 W W W. F O N I X I N F O. H U

S Z A B Ó  B A L Á Z S  B A N D Á J A
C S Ö N D K A B Á T  –  R E N D H A G Y Ó  A K U S Z T I K U S  K O N C E R T

1 0 .  2 0 .

M E G Y E K  U TÁ N A D
GRECSÓ KRISZTIÁN ÚJ REGÉNYÉNEK BEMUTATÓJA
DÉS LÁSZLÓVAL ÉS DÉS ANDRÁSSAL

1 0 .  1 4 .

PÁVA - G Á L A
CIVIS CUHÁRÉ NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ KERETÉBEN

1 0 .  2 4 .

Á L L AT I  Z E N É S  A B C 
BÍRÓ ESZTER GYERMEKKONCERTJE

1 0 .  2 6 .

RA D N Ó T I
BÁLINT ANDRÁS ESTJE

1 1 .  1 0 .

W I L L I A M  S H A K E S P E A R E :

R Ó M E Ó  É S  J Ú L I A
A KOMPÁNIA SZÍNHÁZI TÁRSULAT ELŐADÁSA

1 1 .  5 .

K O C K A F E S Z T
AHOL A LEGO® FIGURÁK ÉLETRE KELNEK

1 1 .  2 2 - 2 3 .

E G Y  E S T E  F R E I  TA M Á S S A L
A MAHARADZSA KÁVÉJA ÉS EGYÉB EGZOTIKUS TÖRTÉNETEK 

1 0 .  2 4 .

BUDAPEST BÁR
HÚSZEZER ÉJSZAKÁS KALAND – LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

1 0 .  3 1 .

M A R C  C A M O L E T T I :
BOEING, BOEING - LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN

V Í G J Á T É K  A  T H Á L I A  S Z Í N H Á Z  E L Ő A D Á S Á B A N

1 1 .  1 7 .

C S Í K  Z E N E K A R
A M I T  S Z Í V E D B E  R E J T E S Z  -  L E M E Z B E M U T A T Ó  K O N C E R T

1 1 .  2 6 .

Szekeres Antal

Határon átnyúló együttműködés agrár-élelmiszeripari üzleti központ kialakítására  
Nagyváradon és vállalkozói fejlesztési központ létrehozására Debrecenben

Két ország, egy cél, közös siker!

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megújul a nagyváradi 
piaccsarnok és vállalkozói inkubátorházat alakítanak ki a volt debreceni kamarai székházból.  

2014 őszétől a Petőfi téri épületben a kis- és középvállalkozások bérelhetnek irodákat, akik a projekt 
fenntartási időszak öt éve alatt önköltségi alapon, vagyis kedvező áron kaphatják meg a helyiségeket. 

Nagyváradon a piac felújításával és a funkciók bővítésével egy modern agrár-élelmiszeripari üzleti 
központ jön létre. A program fontos eleme a két ország vállalkozásainak segítése, a határon átnyúló 

gazdasági kapcsolatok erősítése. Éppen ezért a debreceni inkubátorházban a romániai, míg  
a nagyváradi üzleti központban magyar vállalkozások juthatnak korszerű üzleti infrastruktúrához.

Projekt azonosító: HURO/1101/043/2.1.1

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

www.hungary-romania-cbc.eu
www.huro-cbc.eu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
ORADEA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA
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Végy egy jó kapust! Mondjuk, az sem baj, ha 
kettő van. A fociból ismert és kissé átalakított 
arany igazság a kézilabdában is megállja a 
helyét. A DVSC-TVP-Aquaticumban pedig két jó 
kapus is van.

A hazatérő Horváth-Pásztor Bettina egy csapásra 
kedvenc lett Debrecenben. A tehetséges ifjú kapus 
pályafutása innen indult, ám NB I-es kapusként 
eddig még csak ellenfélként szerepelt a Hódos Imre 
Sportcsarnokban. A Vác ellen aztán végre debütált, 
és nem is akárhogyan. A csapat egyik legjobbja volt. 
Bravúrt bravúrra halmozott, ziccereket, heteseket 
védett. Nem rajta múlt, hogy végül nem szerzett 
pontot a Loki. A második félidőben állt be, amikor 
az ellenfél már ötgólos előnyben volt, pedig a kez-
dőkapus, Lajtos Nóra sem védett rosszul.

– Én is úgy láttam kívülről, hogy jól védett, 
ennek ellenére a cserét ő javasolta. Nagyra becsü-
löm érte. Ez a példa is jellemző a kapcsolatunkra. 
Szerintem remekül kiegészítjük egymást, nem riva-
lizálva, hanem egymást segítve – mondja Horváth-
Pásztor Bettina.

Ez a néhány mondat tényleg jellemző a Loki 
két kapusára. Pedig azt hinné az ember, hogy 
alapvetően mégiscsak riválisokról van szó, hiszen 
mindketten a kezdőcsapatba vágynak. Lajtos Nóri 
viszont azt mondja, a kézilabdában igazából nincs is 
értelme kezdőkapusról beszélni.

– Minden nagy csapatban legalább két jó kapus 
van. Megfigyelhető, hogy simán lecserélik a legna-
gyobb neveket is, ha, mondjuk, rossz napot fognak 
ki. Nincs ezzel semmi baj, sőt, valahol én is nyugod-
tabb vagyok, ha tudom, hogy van mögöttem valaki, 
aki hozzá tud tenni a csapat játékához, ha nekem 
esetleg nem sikerül elkapni a fonalat. Csapatban 

gondolkodunk, a csapat sikeréért küzdünk, márpe-
dig egy jó csapathoz több jó kapus kell. Szerintem 
mi most nem panaszkodhatunk – jegyzi meg Lajtos 
Nóra.

A negyedik bajnoki fordulóban, az Érd ellen 
aztán kiderült, milyen az, amikor tényleg két kiváló 
kapus véd egy csapatban. Lajtos Nóra és Horváth-
Pásztor Bettina is szenzációs formában védett az 
NB I egyik leggazdagabb és legjobb csapata ellen, 
ráadásul a csapat többi tagja is igazi Loki-szívvel 
és kellő alázattal küzdött. Nem is maradt el a 
győzelem.

– Nagyon kellett már ez a győzelem, nagyon 
örülünk neki. Az az igazság, hogy azért sok még a 
játékunkon a javítanivaló. Sok sérülés hátráltatott 
bennünket a felkészülés során, és a kommunikáció 
sem tökéletes még a külföldi csapattársainkkal. 
De az is látható, hogy mindenki akar, hajt, és kezd 
végre valami összeállni. Innen kell folytatni tovább… 
– nyilatkozza Horváth-Pásztor Bettina.
Egyetértünk.

A siker receptje:  
 végy két jó kapust!
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Horváth-Pásztor Bettina bravúros védésekkel tért vissza nevelő- 
egyesületéhez

Lajtos Nóra tartja tavalyi kitűnő formáját

 12., 18 óra Siófok–DVSC-TVP

november

 26., 18 óra MTK Budapest–DVSC-TVP
 31., 18 óra DVSC-TVP–Szeged

október
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Nemigen találni még egy 
olyan klubot az országban, 
ahol olyan szigorúan szó 
szerint veszik az utánpót-
lás-nevelést, mint a DVSC-
nél. Nyolc olyan edző dolgozik a Lokinál, akinek 
a gyereke valamelyik korosztályos csapatban 
rúgja a labdát.

Kondás Elemér, Sándor Tamás, Erdélyi Miklós, Szat-
mári Csaba, Sándor Csaba, Madar Csaba, Vadicska 
Zsolt, Kerekes Zsombor. Nem is rossz névsor, ugye?

És mit szólnak ehhez? Kondás Kristóf, Sándor 
Tamás, Erdélyi Benedek, Szatmári Csaba, Sándor 
Kristóf, Madar Krisztián és Madar Kristóf, Vadicska 
Olivér, Kerekes Krisztián.

A Loki első csapatának edzői stábja igazán kitett 
(kitesz) magáért utánpótlás-fronton is.

A vezetőedző Kondás Elemér fia, a 20 éves 
kondás kristóf a Liga-kupában már bemutatko-
zott a DVSC felnőttcsapatában is, most éppen köl-
csönben futballozik az NB II-es Balmazújvárosban.

A pályaedző Sándor Tamás fia, a 18 éves sándor 
tamás – édesapjához hasonlóan – középpályás.  
Ő is nemrég mutatkozott be a Loki első csapatában, 
a Liga-kupában.

A kapusedző Erdélyi Miklós kisfia, erdélyi  
be ne dek 9 éves, és a Loki Focisuli U9-es csapatá-
nak oszlopos tagja, természetesen kapusposzton. 

Nemrégiben, egy 16 csapatos 
utánpótlástornán a legjobb 
kapusnak választották.

Ifj. Szatmári Csaba máris 
túlnőtt édesapján, egyelőre 

csak a testmagasságát tekintve. A közel két méter 
magas, 20 éves középső védő Balmazújvárosban 
játszik kölcsönben, édesapja pedig a DVSC NB III-as 
csapatának vezetőedzője.

sándor Csaba jelenleg az U18-as csapat vezető-
edzőjeként dolgozik. A DVSC-DLA U16-os csapatában 
futballozó kristóf terve, hogy egyszer ő is az NB 
I-es csapatban játsszon, majd a védelem bal oldalán.

Madar Csaba rögtön két játékossal gazdagította 
a Loki utánpótlását. Az ikrek, kristóf és krisztián 
a Loki Focisuli U10-es csapatában futballoznak. 
Előbbi kapus, utóbbi hátvéd.

vadicska Zsolt nyolc éven keresztül futballozott 
a Lokiban. Jelenleg a Debreceni Labdarúgó Aka-
démia technikai vezetője, illetve az U14-es csapat 
edzője. Fia, olivér, a DVSC-DLA U16-os csapatának 
támadója, és szeretne az édesapjához hasonló 
pályát befutni.

kerekes Zsombor, a Loki legendás csatára jelen-
leg a DEAC-nál dolgozik utánpótlásedzőként, a fia, 
krisztián, viszont a DVSC-DLA U16-os csapatának 
támadója, és ugyanolyan gólerős, mint az édesapja 
volt. A kiemelt országos bajnokságban tavaly 34 gólt 
lőtt.

Apámra ütök

A kapusedző Erdélyi Miklós és fia, BenedekSándor Kristóf is az NB I-es csapatban szeretne játszani

Madar Csaba és az ikrek (fotók: Dvsc.hu)

 1., 18 óra Lombard FC Pápa–DVSC-TEVA
 8., 20 óra DVSC-TEVA–Pápa

november

 15., 15 óra DVSC-TEVA–Kecskemét (Liga-kupa)
 19., 16.30 Videoton–DVSC-TEVA
 26., 16.30 DVSC-TEVA–Ferencváros

október



Újra toboroz a Varga Tamás DVSE Pólósuli. Keresik 
azokat a tehetséges gyerekeket, akik már tudnak 
úszni, de leginkább játszani szeretnek a vízben.  
A DVSE utánpótláscsapatai évről évre egyre sikere-
sebben szerepelnek, a hasonló folytatáshoz viszont 
szükség van arra, hogy minél több gyerek vízilab-
dázzon.

Nemcsak a kicsiknél, idén a felnőtteknél is új 
csapatot kell építenie Varga Tamásnak, hiszen nyolc 
új játékos érkezett. Októberben indul a nagyüzem a 
vízilabdában is. Előbb Magyar Kupa-, aztán bajnoki 
mérkőzések sora vár a debreceniekre.
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Új csapat épül

főcőbőőőőcőő/őőőőőőőőROGRőőOK

őőőőbőő

őőőő őő     őőőőőő őőőőő ő   őőőőőő őő őőőőőő
                  Hőőőőő őG
őőőő ő0ő  őőőfő őőő Bőgőő őőőőő őőőőőőőő
őőőő őőő    őőőőőő őőőőő ő őőőőő ő őőőőőő
őőőő őőő    őőőőőőő őőőőőő ő őőőőőőőő őőőőőőőőőőő
őőőő őőő  őőőőőőő őőőőő őőő
őőőőőőő őőő    őőőőőőőőőőő ő Kőőőőőőő őőőőőőőőőőőő
őőőő őőő    őőőőőő őőőőő
őőőő őőő    őőő őőőőőőő őőőő őőőőőőőő

őőőőőbőő

őőőő ő     őőőőőő őőőőő - őőőőőőő Vőőőőőőő
őőőő őő     Jőgőőőőgőőőő Bőőőő
őőőő ő0ő   őő ő őőőő - Kőőőő Jőőőő őőőőő
őőőő őő   őőőőőő őőőőő - őőőőő őőwőőő
őőőő ő4ő   őőőőő Tőőőő őőőőgőő / őőőbőőfőőőő
őőőő őőő    őőőőőő őőőőő - Jőőőő őőőőőőőőő  
őőőőő őőő     Kőőőőőőő
őőőő őőő   őőőőőőőőőőő - Kőőő Áőőő
őőőő őőő    őőőőőő őőőőő
őőőő 30ő    őőőő Gőőő

 8., 18.30 KSI SE–DVSE
 11., 16 óra FTC–DVSE
 18., 17.30 DVSE–PVSK
 25.  A-HÍD OSC–DVSE
 31.  DVSE–UVSE

október

 5.  Vasas–DVSE

november



Ladányi Balázs nemcsak egy lesz a sok játékos 
közül, egyfajta mentorszerepet is betölt majd 
a debreceni hokicsapatban. Ott, ahol a saját 
nevelésű fiatalok gyerekkori álmukat szeretnék 
megvalósítani.

– Minden idők egyik legjobb jégkorongozója, 
Ladányi Balázs Debrecenben folytatja pálya-
futását...

– Mindenki meglepődött, mikor a sajtóban meg-
jelent, hogy jön a Godó (Ladányi Balázs beceneve), 
sokáig nem is hittük el, de mikor megjelent, nagyon 
megörültünk neki, és tényleg úgy érzem, ő lett a 
mentorunk. Tanácsot ad, és példát mutat a pályán. 
Szó, ami szó, van mit ellesni tőle – nyilatkozza 
könczei Áron, a DHK saját nevelésű játékosa.

– Egy olyan hosszú távú stratégiát, tervet vá-
zoltak fel nekem a debreceni vezetők, amire nem 
tudtam nemet mondani. Játékos, mentor, sportigaz-
gató. Emlékszem, mikor én még olyan fiatal voltam, 
mint Áron, akkor érkezett hozzánk Ancsin János, 
aki nagy lökést adott a klubnak. Amellett, hogy a 
csapat legjobbja volt, egyengette a fiatalok útját, 
példát mutatott. Szeretném ugyanazt az utat bejár-
ni itt, Debrecenben – mondja ladányi balázs.

– Csapat már a csapat?
– A jégkorongozók amolyan bajtársak, akik 

nagyon jól tudják, hogy egyfelé kell húzni, ami-
hez mindig jól jön a segítség, egy új csapattárs. 
Így vagyunk ezzel itt is. Nagyon jó a hangulat az 
öltözőben. Sok a fiatal, 23 év az átlagéletkor, amit 
jómagam rontottam le leginkább. Szerintem nem 
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lesz nehéz megtalálni az egyensúlyt az öregek és a 
fiatalok között – bizakodik Ladányi Balázs.

– Úgy néz ki a csapat, hogy van egy sornyi 
idősebb játékos, egy sornyi orosz és vagyunk mi, 
fiatalok, akiknek az a feladatuk, hogy beverekedjék 
magukat az utazó keretbe. Senkinek nem biztos a 
helye, főleg nem a fiataloknak. A csapategység kezd 
kialakulni, voltak csapatépítő programok, bowling, 
paint-ball. Én azt mondanám, már barátok is va-
gyunk, nemcsak csapattársak.

– Újonc csapatként a rájátszásba kerülés a 
cél...

– Mindenképpen nehéz lesz elérni, de ha nem 
tűzünk ki magunk elé célt, hanem megelégszünk 
azzal, hogy itt vagyunk a Mol-ligában, akkor nincs is 
értelme elkezdeni – véli Ladányi. – Én nem is szer-
ződtem volna ide, ha nincsenek komoly célok.  
A sérüléseket kell elkerülni, mert rövid a kispadunk, 
de simán elérhető a rájátszás.

– Nekünk egyelőre ez önmagában élmény, hogy 
Mol-ligás csapatban játszhatunk – erősíti meg 
Könczei. – Azt hiszem, ez az alattunk lévő korosz-
tályoknak is óriási motiváció. Természetesen azon 
leszünk, hogy az élmény minél tartósabb legyen, 
hiszen mégiscsak erről álmodoztunk kölyökként. 

Rutinos klasszis és helyi tehetség

Könczei Áron és Ladányi Balázs
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 3., 18 óra Nove Zamky–DHK
 7., 18 óra UTE–DHK
 10., 18 óra DHK–Csíkszereda
 12., 18 óra DHK–Ferencváros
 14., 18 óra DHK–Nove Zamky
 24., 19 óra Miskolc–DHK
 26., 18 óra DHK–DAB Docler
 28., 18 óra Nove Zamky–DHK

október

 1., 18 óra Csíkszereda–DHK
 2., 18 óra Corona Braşov–DHK
 14., 18 óra Corona Braşov–DHK

november
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„Dialógus – Közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítése Debrecenben” 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 19.398.510 forint összegű európai uniós támogatást nyert az 
ÁROP-1.A.6-2013 – „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi 
Terv keretében. A támogatásból az önkormányzat és konzorciumi partnerei – a Mosolyvirág Nagycsaládosok 
Debreceni Egyesülete és a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület – az önkormányzat és a 
civil szektor már meglévő együttműködéseit, valamint új együttműködések kialakítását 
segítő programokat valósított meg ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014 „Dialógus – 
Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben” címmel. 
Az elnyert uniós támogatás lehetőséget biztosított partnerségi hálózatok 
kialakítására, szakterületi szintű konzultációk, műhelymunkák, konferenciák 
és képzések megvalósítására, a helyi civil szektor helyzetelemzésére, a 
kulturális, ifjúsági szociális, valamint a kábítószerügyi kérdésekkel foglalkozó 
szervezetek szakmai munkájának összehangolására, együttműködések 
megerősítésére és új együttműködések kialakítására. BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Ősz Debrecenben
Ahogy jött, úgy elszaladt a nyár. Az, persze, nem 
igaz, hogy észre sem vettük, hiszen sok időt töltöt-
tünk a szabadban. A megszokott terek mellett új 
helyeken is időztünk. A Hal köz, a Baltazár Dezső 
tér (a múzeumi negyed, ahogy Szent Iván-éj idején 
emlegettük) után egyre gyakrabban vettük a Nagy-
erdő felé az irányt. A stadion környékére bármikor 
szívesen kisétáltunk (akár futni, bicajozni is), majd 
újra belaktuk a Békás-tó vidékét (micsoda söröket 
ittunk!), nem kerültük el a Szabadtéri Színpadot 
sem, és, természetesen, a Ködszínházat is megnéz-
tük párszor.

Most is megtesszük ezeket a köröket, de már 
pulóvert húzunk. Még nem annyira sárgák és vörö-
sek a fák, az ősz még csak simogatja koronájukat. 
De pontosan tudjuk: pár hét csupán, és már sűrű 
lombok között fogunk gázolni. 
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„Dialógus – Közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítése Debrecenben” 
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Átadták a Lencz-telep új közösségi terét: a gyerekek 
játszótérrel, a felnőttek egy füvesített, zárt parkkal 
gazdagodtak. Papp László alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy a nyolcmillió forintba kerülő zárt park 
az egyház, az önkormányzat és a helyi vállalkozá-
sok, valamint az itt élők összefogásának köszönhe-
tően készült el.

Régi vágya volt az itt lakóknak, mert nincs a kör-
nyéken olyan játszótér, amelyet használni tudnának, 
holott nagyon sok a kisgyerekes család – nyilatkoz-
ta Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő az 
ünnepi átadáson. 

A közösségi tér mindennap reggel 8 órától dél-
után 6 óráig lesz nyitva.

Új látványossággal gazdagodott a Nagyer-
dei Kultúrpark. Szeptember 20-án átadták az 
állatkert különleges lepkeházát, ahol – az ázsiai, 
afrikai és amerikai pillangók mellett – számos 
érdekes rovarfajt is megismerhetnek az érdek-
lődők.

A különleges látványosság kialakításával régi 
álom vált valóra. A fejlesztés célja, hogy még 
több látogató keresse fel az állatkertet, s hama-
rosan újabb, nagyobb beruházásokat tervez a 
város a parkban.

– Olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósí-
tani, amelyek sokkal több látnivalót biztosítanak 
az idelátogatók számára. A város település-
fejlesztési stratégiájában egymilliárd forintos 
keretösszeget különítettünk el erre a célra 
– nyilatkozta Papp László. Az alpolgármester 
elmondta: az önkormányzat ezzel is szeretné 
tovább növelni a Nagyerdő turisztikai vonzerejét.

Nagymacson még tavaly októberben 
adták át a közösségi házat. Ezzel régi 
igényt sikerült kielégíteni, hiszen egy ilyen 
intézmény meghatározó feltétele a helyi 
közösség erősítésének, hatékony szerve-
zésének, a minőségi szabadidő eltöltésé-
nek. Tavaly ősszel a játszótér is elkészült, 
most pedig – a városrehabilitációs projekt 
zárásaként – a Kastélykert és Lomb 
utca sarkán lévő kiskereskedelmi üzletet 
felújították és bővítették. Nemcsak egy 
esztétikus megjelenésű üzlethelyiség áll 
így a lakosság rendelkezésére, de bővült a 
helyben elérhető szolgáltatások száma is.

Mindezek mellett az üzlet előtt lévő 
városi buszfordulót átépítették, és kiala-
kítottak egy parkosított közterületet is 
Nagymacs főutcáján.

Játszótér a 
Lencz-telepen

Lepkeház az 
állatkertben

Megszépült Nagymacs
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Az ondódi közösségi ház 1963-ban épült – eredeti-
leg tsz-irodának és klubkönyvtárnak szánták.  
A 90-es évek elején az épületben néhány évig ál-
talános iskola működött, majd az Ondód Jövőjéért 
Egyesület közösségi házként kezdte használni az 
erősen leromlott állapotú házat (az önkormányzat-
tal kötött együttműködési szerződés alapján). 

A közösségi ház – a civil szervezet szűkös anyagi 
lehetőségei miatt – elsősorban a rendezvények 
ideje alatt volt nyitva. A városi közgyűlés döntése 
értelmében szeptembertől az Ondódi Közösségi 
Ház üzemeltetése a Debreceni Művelődési Központ 
kezelésébe került. Programokat a helyben felmerü-
lő igények alapján, a lakosság aktív részvételével 
kívánnak szervezni – számítva a helyi szervezetek 
és lakosok támogatására. 

Jól haladnak a kertségi fejlesztési programok. 
Papp László alpolgármester beszélt erről a 
Lencz-telepen, ahol Komolay Szabolcs önkor-
mányzati képviselővel tartott sajtótájékoztatót. 
Mint elmondta, idén az önkormányzat 1 milliárd 
forintot különített el ezekre a fejlesztésekre. 

– Fontos, hogy a kis közösségek számára 
életminőség-javító intézkedéseket is tegyünk – 
nyilatkozta Papp László.

Mint elhangzott: a Muskotály utcát tavaly 
246 méter hosszan látták el szilárd burkolattal, 
idén pedig újabb 130 méteren burkolták le a 
Marokszedő és a Présház utcák közötti szaka-
szon. Az útra hulló csapadékvíz elvezetéséhez 
– a beruházás keretein belül – zárt csapa-
dékvíz-elvezető rendszert építettek ki. A teljes 
beruházás 51 millió forintba került.

Ezzel együtt idén eddig hét utcában aszfal-
toztak – több mint 1,3 kilométer hosszan.  
A fejlesztések idén tovább folytatódnak a 
Lencz-telep mellett a Biczó István-kertben és 
paci körzetben is.

Jelentős munkák zajlottak az elmúlt hónapokban a 
debreceni zsidó negyedben. Itt Közép-Kelet-Európa 
legnagyobb oktatási és kulturális központját szeret-
né kialakítani a Debreceni Zsidó Hitközség. A beru-
házás során felújítják a Pásti utcai és a Kápolnás 
utcai zsinagógát is. Ez utóbbi imaház a napokban 
el is készült, szeptember 21-én ünnepélyes keretek 
között avatták fel.

Az eseményen részt vett Kósa Lajos polgármes-
ter is, aki hangsúlyozta: a beruházással megint 
sokat gyarapodott Debrecen.

– Itt van a legnagyobb vidéki zsidó hitközösség, 
velük vagyunk együtt debreceniek; nélkülözhetet-
lenek a saját identitásunkból. A Kápolnás utcai zsi-
nagóga és a zsidónegyed megújulásával Debrecen 
belvárosa és a debreceniek is gazdagabbá váltak.

közösségi ház ondódon

Imaházat  
avattak

Aszfaltoztak  
a kertségekben
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Az egyetem botanikus kertjében, több mint 15 hek-
táros területen hozták létre az Agóra Tudományos 
Élményközpontot. Az épületben kreatív foglalkozta-
tókat, számítógéptermet, 250 férőhelyes előadóter-
met, gyermekfoglalkoztatót, csillagdát, szakköri és 
szemináriumi termeket, laboratóriumokat, valamint 
szociális helyiségeket alakítottak ki. Az intézmény 
körül egy tó is épült. A megnyitón, melyet szeptem-
ber 26-án tartottak, Papp László, gazdaságfejleszté-
sért felelős alpolgármester elmondta, „a város jövő-
beli céljai között szerepel, hogy Debrecen az ország 
innovációs központja legyen. Ez pedig nem működik 
anélkül, hogy a természettudományok ismerői a tu-
dásukat ne tudják gyakorlati oktatással továbbadni. 
Ez az élményközpont ezt a célt szolgálja.”Az Agóra 
Tudományos Élményközpont átadásával az élethosz-
szig tartó tanulást támogató hasznos gyakorlati 
és elméleti tudást kaphatnak diákok, tanárok és a 
természettudományok iránt érdeklődők egyaránt.

inGyen internet. A Lencz-telepi, a tégláskerti, a 
nagymacsi és kismacsi eMagyarország-pont mellett 
a Nagysándor-telepen is létrehoztak egyet a Nem-
zeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 
és a Méliusz Könyvtár együttműködésével. Mint a 
megnyitón Széles Diána felidézte: a cél, hogy azok 
is hozzájussanak az internethez, akik ezt ottho-
nukban nem tudják megfizetni. Az eMagyarország-
pontokon ingyen lehet igénybe venni a szolgáltatást, 
ha az ügyfélkaput akarják használni, elektronikusan 
szeretnék az adóbevallást benyújtani vagy ügyinté-
zéseikhez időpontot akarnak foglalni. 

Közel kétszáz városi közgyűlést vezetett le Debre-
cenben Kósa Lajos 1998. október 12-e óta, amikor 
is megválasztották őt polgármesternek. Mint 
ismert, a politikus tavaly ősszel bejelentette, hogy 
a jövőben országgyűlési képviselőként szeretné 
segíteni Debrecen fejlődését. 

A mostani önkormányzati ciklus utolsó közgyű-
lését szeptember 25-én tartották a városházán.  
Az ülés végén Kósa Lajos megköszönte a képvise-
lők munkáját, majd egy-egy emléklapot és egy-egy 
könyvet adott át nekik. 

A polgármesteri tisztségtől búcsúzó Kósa Lajost 
a Fidesz, az MSZP és a Jobbik frakcióvezetője kö-
szöntötte; ő is egy emléklapot kapott. Balázs Ákos 
Szűcs István 1872-ben kiadott, Debreczen város 
történelme című köteteit adta át a polgármester-
nek. Kósa Lajos meghatottan mondott köszönetet. 
„Ahogy ígértem, nem fogunk elszakadni egymástól, 
mert a parlamentben azon leszek, hogy továbbra 

is Debrecent, a szülővárosomat szolgáljam” – 
fogalmazott. Kósa Lajost állva tapsolták meg a 
képviselők.

Az utolsó közgyűlés

Bővebben: Dehir.hu

Bővebben: Dehir.hu

tudományos
    élménypark
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Páratlan sikertörténet kezdő-
dött egy évvel ezelőtt Debre-
cen ben, amikor új rádióval 
gya rapodott a helyi sajtópa-
letta. Zenével indult, majd hí-
rekkel folytatódott a Debrecen 
Rádió FM95 első adása októ-
ber 4-én. Dinamikus, fiatalos 
hangvételt és rövid, lényeg-
re törő híreket, információs 
blokkokat ígért a rádió sok 
csapata. Kezdetektől fogva 
jelezték: szá mítanak a 
hallgatók interaktivitására 
is. Amit a szakma iránt 
elkötelezett műsorkészítő 
stáb ígért, azt megvalósí-
totta, beváltotta.

– Egy év alatt hatalmas utat 
tett meg a Debrecen Rádió FM95 
– állapítja meg Pocsai István 
hírigazgató. – A hallgatók ismerik 
és szeretik a rádiót. Megszokták, 
és ma már része az életüknek. 
Reggelente szívesen kapcsolnak 
ránk, mert tudják, hogy itt jó zene 
szól, és mindent megtudhatnak 
arról, mi történik Debrecenben. 
Mi mondjuk a legtöbb helyi hírt, 
igyekszünk gyorsan és a lehető 

Egyéves és első a Debrecen Rádió FM95

Balogh István Vilmos és Czinege Levente felpörgetik a hangulatot

legtöbb eseményről beszámol-
ni. Aki a Debrecen Rádió FM95 
műsorait hallgatja, nem marad 
le semmiről, ami a közéletben, a 
sport vagy a kultúra világában 
történik. Kedveltek a hétvégi 
sport- és életmódmagazinjaink, 
népszerű a kívánságműsorunk. 
Sokan szeretik játékainkat is, 

amelyekre nemcsak SMS-ben, 
de viberen is sok visszajelzést 
kapunk. Munkatársaimmal együtt 
nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy jelenleg 10 debreceni rádió-
hallgató közül 7 a mi rádiónkból 
tájékozódik. Ez nagyon megtisz-
telő, de roppant felelősség is, hi-
szen ez azt jelenti, hogy naponta 
Debrecenben több mint 150 ezer 
hallgató figyel ránk.

közvélemény-kutatás: 
az első helyen
A közönség elégedett a csator-
na műsorvezetőivel, a szignálok 
egyediségével, a zenei műsorkí-
nálattal is. Ezt állapította meg 
az a reprezentatív közvélemény-
kutatás, melyet a Real-Pr ’93 
Piac- és Közvélemény-kutató Kft. 

készített 1300 fős minta-
vétel alapján. Így sta-

tisztikailag pontos, 
95 százalékosan 
megbízható ered-
mények születtek 

a lakosság helyi 
hírekről való tájékozódá-

si szokásairól és a helyi mé-
diumok egymáshoz viszonyított 
pozíciójáról. A közvélemény-ku-
tatást kérdezőbiztosok végezték, 
személyes megkeresésekkel,  
129 kérdést tartalmazó kérdő-
ívekkel. A minta nagyságából kö-
vetkezően pontos és megbízható 
eredmények születtek. (Az ered-
mények maximális hibahatára 
±2,7 százalék, ami 95 százalékos 
megbízhatósági szintet jelent.)

A közvélemény-kutatás eredmé-
nyei alapján elmondható: jelenleg 
két nagy médiacég uralja a helyi 
médiapiacot, a Debrecen Városi 
Televízió Kft. és az Inform Média 
(néhány hete immár Russ Média). 
Ha megvizsgáljuk a helyi hírekről 
való tájékozódási szokásokat, az 
első hét helyből négyet a Deb-
recen Városi Televízió Kft. által 
működtetett médiumok szereztek 
meg. Rögtön az első két helyen a 
Debrecen Rádió FM95 (69%) és a 
DTV (58,1%) áll, a negyedik és az 
ötödik pozíciót elviszi az Inform, 
majd szorosan utánuk a Debre-
ceni Korzó (48,9%) és a Dehir.hu 
(47,9%) következnek.

Szülinapi buli

Van oka, tehát, ünnepelni a Deb-
recen Rádió FM95 stábjának – és 
hallgatóinak is – október 10-én. 
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Egyéves és első a Debrecen Rádió FM95

Ekkor fergeteges születésnapi buli 
lesz a Club Chicagóban.  
A hallgatók találkozhatnak és 
akár fotózkodhatnak is műsorve-

Pocsai István: Mi mondjuk a legtöbb helyi 
hírt, 10 debreceni rádióhallgató közül 7 a mi 
rádiónkból tájékozódik

Helyi hírekről való  
tájékozódási szokások
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7,1

zetőinkkel! De az est folyamán 
színpadra lép a ,,Ki mit Tube”-ról 
is ismert LED zenekar, és dalra 
fakadnak „Debrecen hangjai” 
is. Az október egyébként újabb 
nyereményesőt hoz. Érdemes 
folyamatosan hallgatni a rádiót, 
hiszen naponta többször is nyer-
hetnek velünk. Szülinapi játékunk 
kiemelt fődíja pedig egy kétsze-
mélyes adventi hétvége lesz az 
ünneplőbe öltözött Bécsben – a 
Grand Tours jóvoltából!

pocsai istván felidézi az elmúlt 
év emlékezetes pillanatait:  

– Játékos kedvű hallgatóink-
nak egy év alatt több száz szü-
linapi tortával, pizzával és nagy 
értékű wellness-pihenésekkel 
kedveskedtünk. Óriási siker volt a 
„Megtankoljuk autóját!” akciónk, 
amivel néhány hét alatt több 
száz liter üzemanyagot adtunk a 

velünk játszóknak. De az ,,év deb-
receni osztályfőnöke” pályáza-
tunkra is több ezer voks érkezett. 
Emellett, hallgatóink segítségével, 
szinte naponta találtunk már meg 
jó néhány elkóborolt kutyát, cicát 
– sőt, egyszer a Böszörményi 
úton még egy malacot is! Elha-
gyott pénztárcák, rendszámtáblák 
megtalálásában szintén verhetet-
lenek vagyunk!

czinege levente több esemény-
re is szívesen gondol vissza, de 
talán a rendszámvadászat volt a 
legemlékezetesebb. 

– Izgalmas volt megta-
pasztalni az utcán az emberek 
szeretetét, és látni az arcukat, 
ahogy örültek a 10 ezer forintos 
benzinutalványoknak! – mondja a 
rádió műsorvezetője.

Balogh István Vilmos számá-
ra az volt emlékezetes pillanat, 
amikor a stúdióban találkozott 
a ,,Hajdú-Bihar megye szépe” 
verseny döntőseivel. 

– A 14 lány tiszteletére még 
fodrászhoz is elmentem! Ilyen 
zavarban még sosem voltam 
– aki hallotta, tudja, milyen jó 
hangulatúra, viccesre sikeredett 
az a délelőtt! 



MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ  
MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts
4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.   
www.modemart.hu  I +36 52 525 010

O JéGcsArnok. Tíz éve nyitotta meg kapuit a Debreceni Jégcsarnok, mely annyira népszerű lett, hogy 
szükségessé vált a bővítése. Az új jégcsarnok ünnepélyes átadóját október elsején tartották. Az építke-
zésnek köszönhetően gyakorlatilag megduplázódott a létesítmény, aminek a lakosság és a sportolók is 
egyaránt örülhetnek, mivel így lesz helye mindenkinek.

O JátszÓtér. Az idő borongós volt október 3-án, 
pénteken délben, amikor átadák a Vay Ádám és a 
Vak Bottyán utcák sarkán a játszóteret. A környéken 
élők azonban így is örülhetnek a beruházásnak. 
Mint az átadón Papp László alpolgármester felidéz-
te: csak az elmúlt napokban öt újabb, az európai 
uniós szabványoknak megfelelő játszótér épült a 
városban. 

O AQuAticuM. Projektzáró események helyszíne 
volt október 3-án az Aquaticum Termálfürdő bejá-
rata előtti tér. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2013. 
augusztus végétől egyidejűleg több, egymással 
összefüggő beruházási projektet indított el. Mindez 
az Észak-alföldi Regionális Operatív Program három 
különálló kiírására benyújtott sikeres pályázatoknak 
köszönhetően valósulhatott meg. A két és fél milli-
árdos fejlesztéssel összhangba került a termál- és 
az élményfürdő, valamint a szálloda minőségi szín-
vonala – így az Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont 
lett a régió egyik legmodernebb és legnívósabb 
egészségügyi szolgáltatója.



Már 15 éves a Motolla. Az egyesület programjainak 
középpontjában a hagyományőrzés, a közösség, a 
család állnak. – Az ősszel beköszön az év leszálló 
ága, csendesülő energiákkal. Szent Mihály „mér-
legelése”, az elszámolás, 
a számvetés ideje jön el – 
mondja Gyöngy Péter. – A 
szüreti, kisfarsangi mulatsá-
gok is ekkor vannak, s ez tart 
egészen advent kezdetéig. 
Családos alkalmaink rendje 
ehhez a ritmushoz igazodik 
már másfél évtizede, abban 
bízva, hogy mintát, s ezzel 
késztetést adhatunk egy 
természetesebb, teljesebb 
életrend kialakítására, akár 
városi körülmények között is.

Az egyesület bázisa a Homokkerti Közösségi Ház. 
Itt lesz október 11-én a szüreti Motolla, szilágysá-
gi táncokkal és ízekkel a főszerepben. Néptáncos 
vendégek érkeznek a Szilágyságból, a gyermek- és 
a felnőtt-táncházat a derecskei Szivárvány tánc-
együttessel és Molnár Miklós zenekarával tart-
ják. November 15-én pedig Kisfarsangi Motollát 
szerveznek a Főnix Néptáncegyüttessel, mezőföldi 
táncokkal.
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‘56
Műsor:

L.v. Beethoven: Egmont-nyitány op.84
Liszt F.: Hungaria S. 103

 Dubrovay L.: 1956 - szimfonikus képek
versmondóra és zenekarra Gyurkovics Tibor verseivel

Közreműködik:
Koncz Gábor - narrátor

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel:

Philippe de Chalendar

2014. október 22.,
Bartók terem, 19:30

Nagyok kicsiben
Műsor:

Ny.A. Rimszkij-Korszakov: c-moll zongorás trió
A. Dvořák: A-dúr zongoraötös op.81 nr.2

Közreműködnek:
a Budapesti Fesztiválzenekar művészei

2014. november 8.,
Bartók terem, 19:30

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

október_korzó.indd   1 2014.09.30.   15:03:03

Október 25. és 30. között, illetve november 3-án 
7-től 19 óráig tart nyitva a Debreceni köztemető, 
október 31-étől november 2-áig 7-től 20 óráig.
Október 25-én, szombattól parkolási díj megfize-
tése ellenében be lehet hajtani a temető területére 
az I-es kapunál. A temetőn belül a KRESZ szabályai 
érvényesek, viszont mivel nincs járda, ezért a gya-
logosoknak elsőbbségük van. Hétköznapokon teme-
tések lesznek, a behajtók parkolással nem akadá-
lyozhatják a forgalmat, vagy a gyászmenet útját. 
Mindenszentek napján (november 1-jén) viszont 
minden jármű forgalma tilos lesz a temetőben.
November 1-jén a 2-es számú ravatalozó terem 
előtti területen tartanak megemlékezéseket:  
15 órakor a református egyház, 15.30-kor a római 
katolikus, 16 órától a görög katolikus egyház.

Halottak napja

Szent Mihály ideje
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Október 8., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Soerii é& 
Poolek.

O Október 8., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 

O Október 8., szerda, 17 óra
Teremnévadó az Apolló moziban. Kisterem – 
Soós Imre-terem.

O Október 8., szerda, 17 óra
Dubniczky István Szabálytalan sorok 
c. könyvének bemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban

O Október 8., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 8., szerda, 17.15
Magyarország–Románia női válogatott 
kézilabda-mérkőzés a Főnix Csarnokban.

O Október 8., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Kökényessy 
György gyógynövénykertésszel az Ifiházban.

O Október 9., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Bérletes előadás.

O Október 9., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O Október 9., csütörtök, 17 óra
Színház az egész világ. Tamus István 
grafikusművész tárlatvezetése a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Október 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Október 9., csütörtök, 17.30
Felnőtt múzeumpedagógiai foglalkozás 
a Modemben Asztalos Zsolt tárlatához kap cso-
lódva. 

O Október 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 9., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: Dante Alighieri: Isteni 
színjáték. A Zsámbéki Színházi Bázis és a Szép 
Színház Stúdió közös produkciója. Bsz.

O Október 9., csütörtök, 19.30
Bécsi vér. Koncert a Bartók Teremben. 

Közreműködik: Réti Balázs (zongora), 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: 
Gál Tamás.

O Október 10., péntek
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O Október 10., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Bérletes előadás.

O Október 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Október 10., péntek, 18 óra
Debreceni HK–HSC Csíkszereda 
jégkorongmérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 10., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Csokonai-bérlet.

O Október 10., péntek, 20 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban. A 
legendás Délibáb Együttes egykori tagjainak 
közreműködésével népzenei, néptáncos és 
népművészeti klub indul, mely táncházzal zárul, 
elsősorban a felnőttek, idősebbek részvételére 
számítva.

O Október 11–12., 15 óra
Hortobágyi túra a darvak nyomában. 
Saját autó és előzetes bejelentkezés szükséges! 
Információ: (52) 589-000, info@hnp.hu

Marica grófnő: operett a Csokonai Színházban

O Október 11., szombat
Fankadeli-koncert az Ifjúsági Házban.

O Október 11., szombat
KreDenc alkotó piac a Malomparkban.

O Október 11., szombat
Hajós Alfréd-kupa, III. forduló, a 
Sportuszodában.

O Október 11., szombat, 10 óra
Testi-lelki egészség a mindennapokban. V. 
Józsai Egészségnap a Józsai Közösségi Házban.

O Október 11., szombat, 10 óra
Babráló: hétvégi játszóházi program a 
Tímárházban. Fonások, szádfán szövés.

O Október 11., szombat, 10 óra
Babszem Jankó. Bábelőadás a Kartács utcai 
könyvtárban. Hell Krisztina és Hajdú Péter 
előadása.

O Október 11., szombat, 10 óra
Múzeumok Őszi Fesztiválja a Déri 
Múzeumban. Építsünk múzeumot! – 
regisztráció: (20) 542-9958. Múzeum a 
Hátizsákban – november 6-áig.

O Október 11., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Október 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar Megyében

A Komp Egyesület és a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 2013.01.02. – 2014.12.31. 
között „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar Megyében” címmel, és  
a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0019 pályázati azonosító szám alatt valósítja meg összesen 
129 731 954 Ft támogatású programját. 

Jelen pályázat forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja.

Áldozatsegítő programunk fő célja az állami áldozatsegítés kibővítése, az áldozatok és a 
hozzátartozóik számára komplex segítségnyújtás biztosítása Hajdú-Bihar Megye területén.

Projektünk keretében eddig 135 fő kliensnek nyújtottunk segítséget. Összesen 18 tájékoztató 
és információs rendezvényen jelentünk meg, mely során 3300 főt  
sikerült tájékoztatni szolgáltatásainkról.

Elérhetőségeink:
www.aldozatvedelem.hu
4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. I. em. 5-6., II. em. 4-5.
Tel.: + 36 52 955 345
info@aldozatvedelem.hu

Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8-16 óra és P: 8-12 óra

Szolgáltatásaink önkényesen és térítésmentesen vehetők igénybe.

Egy álom kezdete!

Nem kevesebbre vállalkoztam az  
Orange Női Fitness Szalon  
megnyitásával, mint egy olyan 
hely létrehozása, ahol minden 

nő, a tizenévestől a nyolcvanéves 
korig megtalálja álmát, vagyis azt, 

hogy fitt és egészséges legyen.
Hosszú ideig tervezgettem, hogy milyen az az ideális környezet, ahová  
fenntartás és feszengés nélkül bátran jöjjenek a hölgyek csinosodni.  

Míg végül megszületett az arculat, csak az otthonomat  
kellett narancsossá tennem. Családias, otthonos, barátias –  

úgy gondolom ebben minden benne van,  
amiről egy nő gondoskodhat, egy női közösség részére.

Az én szlogenem: mosolyogni, kedvesnek és intelligensnek lenni.  
Így született meg ez a szalon, ami Debrecen belvárosában található.  

Három hónapos nyitva tartás utáni tapasztalatok azt mutatják, hogy, bizony, ebben  
a városban nagy szükség volt egy ilyen jellegű női fitness szalon megnyitására.

Telefonszám: 06-30 626-5959
Debrecen, Szent Anna u. 34.

www.orangefitness.hu

orange női fitness
Halász Krisztina mesterkozmetikus  

is nálunk csinosodik
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Október 8., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Soerii é& 
Poolek.

O Október 8., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 

O Október 8., szerda, 17 óra
Teremnévadó az Apolló moziban. Kisterem – 
Soós Imre-terem.

O Október 8., szerda, 17 óra
Dubniczky István Szabálytalan sorok 
c. könyvének bemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban

O Október 8., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 8., szerda, 17.15
Magyarország–Románia női válogatott 
kézilabda-mérkőzés a Főnix Csarnokban.

O Október 8., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Kökényessy 
György gyógynövénykertésszel az Ifiházban.

O Október 9., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Bérletes előadás.

O Október 9., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O Október 9., csütörtök, 17 óra
Színház az egész világ. Tamus István 
grafikusművész tárlatvezetése a Belvárosi Kö-
zösségi Házban.

O Október 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Október 9., csütörtök, 17.30
Felnőtt múzeumpedagógiai foglalkozás 
a Modemben Asztalos Zsolt tárlatához kap cso-
lódva. 

O Október 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 9., csütörtök, 19 óra
Víg Kamara Színház: Dante Alighieri: Isteni 
színjáték. A Zsámbéki Színházi Bázis és a Szép 
Színház Stúdió közös produkciója. Bsz.

O Október 9., csütörtök, 19.30
Bécsi vér. Koncert a Bartók Teremben. 

Közreműködik: Réti Balázs (zongora), 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: 
Gál Tamás.

O Október 10., péntek
Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O Október 10., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Bérletes előadás.

O Október 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Október 10., péntek, 18 óra
Debreceni HK–HSC Csíkszereda 
jégkorongmérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 10., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Csokonai-bérlet.

O Október 10., péntek, 20 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban. A 
legendás Délibáb Együttes egykori tagjainak 
közreműködésével népzenei, néptáncos és 
népművészeti klub indul, mely táncházzal zárul, 
elsősorban a felnőttek, idősebbek részvételére 
számítva.

O Október 11–12., 15 óra
Hortobágyi túra a darvak nyomában. 
Saját autó és előzetes bejelentkezés szükséges! 
Információ: (52) 589-000, info@hnp.hu

Marica grófnő: operett a Csokonai Színházban

O Október 11., szombat
Fankadeli-koncert az Ifjúsági Házban.

O Október 11., szombat
KreDenc alkotó piac a Malomparkban.

O Október 11., szombat
Hajós Alfréd-kupa, III. forduló, a 
Sportuszodában.

O Október 11., szombat, 10 óra
Testi-lelki egészség a mindennapokban. V. 
Józsai Egészségnap a Józsai Közösségi Házban.

O Október 11., szombat, 10 óra
Babráló: hétvégi játszóházi program a 
Tímárházban. Fonások, szádfán szövés.

O Október 11., szombat, 10 óra
Babszem Jankó. Bábelőadás a Kartács utcai 
könyvtárban. Hell Krisztina és Hajdú Péter 
előadása.

O Október 11., szombat, 10 óra
Múzeumok Őszi Fesztiválja a Déri 
Múzeumban. Építsünk múzeumot! – 
regisztráció: (20) 542-9958. Múzeum a 
Hátizsákban – november 6-áig.

O Október 11., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Október 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.



O Október 11., szombat, 15 óra
Séfakadémia. Gyermek-kurzus. Amerikából 
jöttem.

O Október 11., szombat, 16 óra
Motolla-szüret a Homokkerti Közösségi 
Házban. Kézműves-foglalkozások, szüreti 
játékok, táncház.
 
O Október 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Október 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Medencezárás: 00.30.

O Október 12.–február 8.
A festő dolga. Birkás Ákos 2006–2014 
kiállítása a Modemben.

O Október 12., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Őztestvérek. Bemutató. 

O Október 12., vasárnap, 16 óra
Kukla Krisztián tárlatvezetése A festő dolga 
című kiállításon a Modemben.

O Október 12., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. 
Shakespeare-bérlet.

O Október 12., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 12., vasárnap, 18 óra
Debreceni HK–Ferencvárosi TC jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 13–31.
Bacskó Gabi kiállítása az Ifiházban.

O Október 13., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 13., hétfő, 14 óra
Szüreti bál a Belvárosi Közösségi Házban.
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O Október 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O Október 13., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Ikon-percek. Séfek: Szendrei 
Bence, Vida Csaba.

O Október 13., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Horváth Árpád-bérlet.

O Október 14–18.
Vak randi: zsákbamacska-kölcsönzés a Pe-
tő fi Emlékkönyvtárban.

O Október 14–25.
1956 Debrecen – dokumentumkiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Október 14., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 14., kedd, 16.30
Pilinszky-est a Méliusz-könyvtárban.

O Október 14–31., 17 óra
A retró korszak és Elvis emlékére – kiállítás 
az Újkerti Közösségi Házban. Km.: Dancing 
Boods Country Linedance Club.

O Október 14–31., 17 óra
Rékasi Attila fotóművész 40/20 – Adekvát 
című kiállítása a Benedek Galériában. 

O Október 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 14., kedd, 17 óra
Belső útjaink – író-olvasó találkozó 
Sándor Anikóval az Újkerti Könyvtárban.

O Október 14., kedd, 18 óra
Dr. Makleit László: Évezredek tanúja – 
Örményország. Világjáró Klub előadása az I-es 
Belklinika tantermében.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)

Daruünnep a Hortobágyon: október 24–26. között
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O Október 14., kedd, 18 óra
Debreceni HK–HC Nové Zámky jég ko rong
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 14., kedd, 19 óra
Universitas Debrecenhangversenysorozat: 
Matuz István hangversenye A DE aulájában.

O Október 14., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Lendvay
bérlet.

O Október 14., kedd, 19 óra
Megyek utánad. Grecsó Krisztián új re gé
nyé nek bemutatója, Dés Lászlóval és Dés 
Andrással, a Kölcsey Központban.

O Október 15–22.
Láthatatlan mindennapok. Érzékenyítő 
kiállítás az Ifjúsági Házban. 

O Október 15., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Majka & 
Curtis.

O Október 15., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 15., szerda, 14 óra
XIV. Idősek Hónapja. Tótráti történet – zenés 
előadás az Újkerti Közösségi Házban. 

O Október 15., szerda, 14 óra
Idősek bálja a Csapókerti Közösségi Házban. 

O Október 15., szerda, 15 óra
DVSC-TEVA–Kecskeméti TE Ligakupa labda
rúgómérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Október 15., szerda, 16 óra
Az idősek köszöntése a Józsai Közösségi Házban.

O Október 15., szerda, 16 óra
Egészség természetes módszerekkel. 
Gesztelyi Tamás előadása a Petőfi
könyvtárban. 

O Október 15., szerda, 16 óra
Író-olvasó találkozó Michael Kumpf-
müllerrel a Benedek Elek Könyvtárban.

O Október 15., szerda, 16.30
Ybl Operaháza, a zene hajléka – Rácz 
Zoltán építész ea. a Méliuszkönyvtárban.

O Október 15., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 15., szerda, 18 óra
Séfakadémia. „Főzz De France” Rózsa Attilával.

O Október 15., szerda, 18.15
Életreformesték Kádas Ella kineziológussal az 
Ifiházban: Önismeret-önérvényesítés.

O Október 15., szerda, 19 óra
Őszi Színházi Esték: Ma éjjel szabad vagyok. 
Bohózat a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Október 15., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Erkel Ferencbérlet.

O Október 16–18.
DESZTI – Debreceni Egyetemi Színpadi 
Találkozó a Modemben.

O Október 16., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 16., csütörtök, 14 óra
Ilók és Mihók – bábelőadás a Petőfi
könyvtárban. 

O Október 16., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O Október 16., csütörtök, 16 óra
Kupás Csilla: Az eltévedt idő c. könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban.  
A beszélgetést vezeti: Erdei Sándor.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)

Szupersztráda: október 24-én a Kaptárban koncertezik a zenekar



O Október 11., szombat, 15 óra
Séfakadémia. Gyermek-kurzus. Amerikából 
jöttem.

O Október 11., szombat, 16 óra
Motolla-szüret a Homokkerti Közösségi 
Házban. Kézműves-foglalkozások, szüreti 
játékok, táncház.
 
O Október 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Október 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. Medencezárás: 00.30.

O Október 12.–február 8.
A festő dolga. Birkás Ákos 2006–2014 
kiállítása a Modemben.

O Október 12., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Őztestvérek. Bemutató. 

O Október 12., vasárnap, 16 óra
Kukla Krisztián tárlatvezetése A festő dolga 
című kiállításon a Modemben.

O Október 12., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Rómeó és Júlia. 
Shakespeare-bérlet.

O Október 12., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 12., vasárnap, 18 óra
Debreceni HK–Ferencvárosi TC jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 13–31.
Bacskó Gabi kiállítása az Ifiházban.

O Október 13., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 13., hétfő, 14 óra
Szüreti bál a Belvárosi Közösségi Házban.
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O Október 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban.

O Október 13., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Ikon-percek. Séfek: Szendrei 
Bence, Vida Csaba.

O Október 13., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Horváth Árpád-bérlet.

O Október 14–18.
Vak randi: zsákbamacska-kölcsönzés a Pe-
tő fi Emlékkönyvtárban.

O Október 14–25.
1956 Debrecen – dokumentumkiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Október 14., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 14., kedd, 16.30
Pilinszky-est a Méliusz-könyvtárban.

O Október 14–31., 17 óra
A retró korszak és Elvis emlékére – kiállítás 
az Újkerti Közösségi Házban. Km.: Dancing 
Boods Country Linedance Club.

O Október 14–31., 17 óra
Rékasi Attila fotóművész 40/20 – Adekvát 
című kiállítása a Benedek Galériában. 

O Október 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 14., kedd, 17 óra
Belső útjaink – író-olvasó találkozó 
Sándor Anikóval az Újkerti Könyvtárban.

O Október 14., kedd, 18 óra
Dr. Makleit László: Évezredek tanúja – 
Örményország. Világjáró Klub előadása az I-es 
Belklinika tantermében.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)

Daruünnep a Hortobágyon: október 24–26. között
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O Október 14., kedd, 18 óra
Debreceni HK–HC Nové Zámky jég ko rong
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 14., kedd, 19 óra
Universitas Debrecenhangversenysorozat: 
Matuz István hangversenye A DE aulájában.

O Október 14., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Marica grófnő. Lendvay
bérlet.

O Október 14., kedd, 19 óra
Megyek utánad. Grecsó Krisztián új re gé
nyé nek bemutatója, Dés Lászlóval és Dés 
Andrással, a Kölcsey Központban.

O Október 15–22.
Láthatatlan mindennapok. Érzékenyítő 
kiállítás az Ifjúsági Házban. 

O Október 15., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Majka & 
Curtis.

O Október 15., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 15., szerda, 14 óra
XIV. Idősek Hónapja. Tótráti történet – zenés 
előadás az Újkerti Közösségi Házban. 

O Október 15., szerda, 14 óra
Idősek bálja a Csapókerti Közösségi Házban. 

O Október 15., szerda, 15 óra
DVSC-TEVA–Kecskeméti TE Ligakupa labda
rúgómérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Október 15., szerda, 16 óra
Az idősek köszöntése a Józsai Közösségi Házban.

O Október 15., szerda, 16 óra
Egészség természetes módszerekkel. 
Gesztelyi Tamás előadása a Petőfi
könyvtárban. 

O Október 15., szerda, 16 óra
Író-olvasó találkozó Michael Kumpf-
müllerrel a Benedek Elek Könyvtárban.

O Október 15., szerda, 16.30
Ybl Operaháza, a zene hajléka – Rácz 
Zoltán építész ea. a Méliuszkönyvtárban.

O Október 15., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 15., szerda, 18 óra
Séfakadémia. „Főzz De France” Rózsa Attilával.

O Október 15., szerda, 18.15
Életreformesték Kádas Ella kineziológussal az 
Ifiházban: Önismeret-önérvényesítés.

O Október 15., szerda, 19 óra
Őszi Színházi Esték: Ma éjjel szabad vagyok. 
Bohózat a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Október 15., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Kálmán Imre: Marica 
grófnő. Erkel Ferencbérlet.

O Október 16–18.
DESZTI – Debreceni Egyetemi Színpadi 
Találkozó a Modemben.

O Október 16., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Október 16., csütörtök, 14 óra
Ilók és Mihók – bábelőadás a Petőfi
könyvtárban. 

O Október 16., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O Október 16., csütörtök, 16 óra
Kupás Csilla: Az eltévedt idő c. könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban.  
A beszélgetést vezeti: Erdei Sándor.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)

Szupersztráda: október 24-én a Kaptárban koncertezik a zenekar



O Október 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Október 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 16., csütörtök, 18 óra
Napjaink nehézségei és kihívásai 
kapcsolatainkban. B. Molnár Judit előadása 
az Ifjúsági Házban.

O Október 16., csütörtök, 19 óra
Elvámolt nászéjszaka. A Fogi Színház 
előadásában a Lovardában.

O Október 17.–november 17.
Az origami csodálatos világa. Kiállítás a 
Tímárházban.

O Október 17., péntek, 12 óra
Civil börze az Ifjúsági Házban.

O Október 17., péntek, 14 óra
Ki mit tud? – nyugdíjasoknak az Újkerti 
Közösségi Házban

O Október 17., péntek, 16 óra
II. Homokkerti töklámpafaragás – családi 
délután a közösségi házban.

O Október 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Október 17.–november 12., 16 óra
Benes József Munkácsy-díjas festőművész 
Figurák c. kiállítása a Sesztina Galériában.

O Október 17., péntek, 16.30
Bemutatkozik Áfra János költő, művészeti 
író (KULTer.hu)az Újkerti Könyvtárban.

O Október 17., péntek, 17 óra
Tóth Dénes hétkötetes könyvsorozatának 

bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban. 
Km.: Vranyecz Tünde könyvtárvezető.

O Október 17., péntek, 17.30
Szatyor Klub a Csapókerti Közösségi Házban. 

O Október 17., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Csokikurzus. Vezetik: Mercs 
Emese, Paulovichné Nagy Nerella.

O Október 17., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Csikóink. Premier.

O Október 18–19. 
Hortobágyi túra a darvak nyomában. 
Programkezdés: 14 óra. Saját autó, bejelent-
kezés szükséges! Információ: (52) 589-000

O Október 18., szombat
This is Bihar! Koncert az Ifjúsági Házban.

O Október 18., szombat
Debrecen–PVSK férfi bajnoki vízilabda-
bajnokság a Sportuszodában.

O Október 18., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a Széchenyi-kerti gyülekezet 
templomának udvarán.

O Október 18., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 18., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: SOMNAKAJ. Bsz. Horváth 
Árpád Stúdió: Csikóink. Kertész Gyula-bérlet.

O Október 19.–november 7.
Keresztes Zsuzsa Rongyképek c. kiállítása az 
Elméleti Galériában.

O Október 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Vásári bábcirkusz. 
A Ládafia Bábszínház vendégelőadása.
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Megnyílt a város legújabb romkocsmája a belváros szívében!
Augusztus 8-án nyitotta meg kapuit a ROMKER, a város legújabb gyöngyszeme, amely új szint visz hét-
köznapjaidba! Baráti árakkal, 3 szintes belső kialakítással, vagány stílussal várunk, a hét minden napján. 
Grill- és fröccsterasz a nálunk nevetőknek és szórakozóknak, kis és nagy társaságoknak. A ROMKER-ben 
kedvenc zenéidre táncolhatsz, bulizhatsz is, melyről kitűnő DJ-ink gondoskodnak! Sok-sok italakcióval, 
ízletes ételekkel és kulináris élményekkel várunk. Gyere el és legyen ez az új kedvenc helyed a ROMKER, 
ahol kellemesen töltheted szabadidődet és minden laza este is itt kezdődik!

ROMKER Debrecen, Dósa Nádor tér 3.
— GRILL TERASZ
— 3 SZINT
— ROMKER DJ’s
— INGYENES BELÉPÉS
— EGYEDI STÍLUS
— ITALAKCIÓK

Ne maradj le a társasjátékról... :-)

A három kismalac és a farkasok. A Hepp Trupp Társulat vendégelőadása a 
Vojtinában

O Október 19., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modemben. 

O Október 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 19., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A DE Zeneművészeti 
Kar fafúvósainak hangversenye a Kölcsey 
Központban.

O Október 19., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: SOMNAKAJ. Bsz.

O Október 20–25.
1956-os dokumentumkiállítás a Józsai 
Közösségi Házban.

O Október 20., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz. 

O Október 20–22., 13.30
Delta mozi: Pelle, a kis rendőrautó 
akcióban. Jegyár: 510 Ft. 

O Október 20., hétfő, 14 óra
1956 – Emlékműsor a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 20., hétfő, 17 óra
Családi mozi a Delta moziban: Pelle, a kis 
rendőrautó akcióban. Jegyár: 510 Ft

O Október 20., hétfő, 17 óra
Kismamaklub: Az újszülött első napjai. 
Peleiné Imre Judit védőnő előadása az 
Újkerti Könyvtárban.

O Október 20., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: SOMNAKAJ. Bsz.
Víg Kamara Színház: Első szerelem. Bsz.

O Október 20., hétfő, 19 óra
Csöndkabát. Szabó Balázs Bandájának 
akusztikus koncertje a Kölcsey Központban. 
Közreműködik: Accord Quartet vonósnégyes.

O Október 21–22.
’56-os Filmnapok a Delta moziban. 
Szabadság, szerelem című film általános és 
középiskolások diákoknak. Jelentkezés: (52) 
439-866.

O Október 21–26.
Veterán vívó-világbajnokság a Főnix 
Csarnokban.

O Október 21., kedd, 9 óra
Idősek napi ünnepség a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Október 21., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: 
Őztestvérek. Kamarajáték. 14 óra: A kis 
December király. Bérletes előadás.

O Október 21., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 21., kedd, 18 óra
Filmklub a Modemben. Hans Weingartner: 
Edukators.

O Október 21., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat: 
A SONUS Ütőhangszeres együttes 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. 

O Október 21., kedd, 19 óra
Dumaszínház a Lovardában. Kőhalmi Zoltán, 
Szomszédnéni Produkciós Iroda.

O Október 21., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Nancy Huston: Iokaszté 
királyné. Szabó Magda-bérlet. Víg Kamara: 
Samuel Beckett: Első szerelem. Bsz.

O Október 22.–november 16.
Máthé András fotóművész jubileumi 
kiállítása a Kölcsey Központban.
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Megnyílt a város legújabb romkocsmája a belváros szívében!
Augusztus 8-án nyitotta meg kapuit a ROMKER, a város legújabb gyöngyszeme, amely új szint visz hét-
köznapjaidba! Baráti árakkal, 3 szintes belső kialakítással, vagány stílussal várunk, a hét minden napján. 
Grill- és fröccsterasz a nálunk nevetőknek és szórakozóknak, kis és nagy társaságoknak. A ROMKER-ben 
kedvenc zenéidre táncolhatsz, bulizhatsz is, melyről kitűnő DJ-ink gondoskodnak! Sok-sok italakcióval, 
ízletes ételekkel és kulináris élményekkel várunk. Gyere el és legyen ez az új kedvenc helyed a ROMKER, 
ahol kellemesen töltheted szabadidődet és minden laza este is itt kezdődik!

ROMKER Debrecen, Dósa Nádor tér 3.
— GRILL TERASZ
— 3 SZINT
— ROMKER DJ’s
— INGYENES BELÉPÉS
— EGYEDI STÍLUS
— ITALAKCIÓK

Ne maradj le a társasjátékról... :-)

Koncert a Budapesti Fesztiválzenekar művészeivel a Bartók Teremben november 
8-án
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O Október 22., szerda
Campus Party a Lovardában.

O Október 22., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: 
Őztestvérek. 14 óra: A kis December király. 

O Október 22., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 22., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Csikóink. Hofi-bérlet.

O Október 22., szerda, 19.30
‚56. Kodály Filharmonikusok Debrecen 
koncertje a Bartók Teremben. 

O Október 23., csütörtök
Túra a darvak nyomában a Hortobágyon. 

O Október 23., csütörtök, 14 óra
Salakmotor Nemzetközi Csapatverseny a 
Gázvezeték utcai Speedway Stadionban.

O Október 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 24–26.
Daruünnep a Hortobágyon. Információ:  
(52) 589-000, info@hnp.hu

O Október 24., péntek, 12 óra
Cívis Cuháré. A népi kultúra ünnepe a Kölcsey 

Központban. 12 óra: Táncház kezdőknek 
és haladóknak a magyarság legszebb 
néptánckincséből a Nagyteremben. Kézműves 
mesterek kiállítása és vására a Körfolyosón. 
Táncház ínyenceknek a Bálteremben. 13 óra: 
Ifjú népzenészek kamarakoncertje a Bényi 
Árpád-teremben. 18 óra: Fölszállott a Páva – 
Gála. 22 óra: Éjszakai táncház.

O Október 24., péntek
18 óra: Csokonai Színház: Iokaszté királyné. 
Rajz János-bérlet. 19 óra: Víg Kamara Színház: 
Donizetti: Rita. Honthy Hanna-bérlet.

O Október 24., péntek, 19 óra
A maharadzsa kávéja és egyéb egzotikus 
történetek – Frei Tamás a Kölcsey Központban.

O Október 25., szombat, 7 óra
Madárgyűrűzési bemutató Hortobágyi-
halastónál.   Bejelentkezés: (52) 589-000, 
turizmus@hnp.hu

O Október 25., szombat, 10 óra
Babráló. Hétvégi játszóházi program a 
Tímárházban. Szövés, kereten.

O Október 25., szombat, 10 óra
VOKE Musical Színjátszó Fesztivál a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 25., szombat. 15 óra
Séfakadémia. Gyermek-kurzus. Kézműves 
Halloween.

O Október 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 25., szombat 19 óra
Víg Kamara Színház: Gaetano Donizetti: 
Rita. Csortos Gyula-bérlet.

O Október 25., szombat, 19 óra
Szüreti bál a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 26.–február 1.
Erwin Olaf – Körhinta. A holland sztár 
fotográfus kiállítása a Modemben.

O Október 26., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Október 26., vasárnap
Csokonai Színház: Néptáncosok Országos 
Bemutató Színpada I. Bsz.

O Október 26., vasárnap, 8 óra
Autós gyorsasági körverseny a Gázvezeték 
utcai Speedway Stadionban.

O Október 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A három kismalac és a 
farkasok. Őztestvérek.
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O Október 26., vasárnap, 16 óra
Tárlatvezetés Erwin Olaf kiállításán a 
Modemben.

O Október 26., vasárnap, 16 óra
Bíró Eszter gyermeklemezének bemutatója a 
Kölcsey Központban. 

O Október 26., vasárnap, 16 óra
A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar 
hangversenye a Déri Múzeumban.

O Október 26., vasárnap, 16.30
DVSC-TEVA–Ferencváros bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Október 26., vasárnap, 17 óra
III. Halloween-futás. Rajt/cél: Egyetem 
tér. Táv: kb. 9 km. Információ: www.
debrecenikilometerek.hu

O Október 26., vasárnap, 18 óra
Debreceni HK–Dab.Docler jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O Október 27–31.
Egész héten állatkert. Állatkerti programok 
általános iskolásoknak a Nagyerdei 
Kultúrparkban. Inf.: www.zoodebrecen.hu

O Október 27., hétfő, 10 óra
Vojtina: Elmúlt a nyár, itt az ősz...

O Október 27., hétfő, 14 óra
Az idősek hónapja zárórendezvénye a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 27., hétfő, 17 óra
Kismamaklub: Ha beteg a kicsi. Dr. Ádám 
Borbála előadása az Újkerti Könyvtárban.

O Október 27., hétfő, 18 óra
Séfakadémia. Csokikurzus.

O Október 27., hétfő, 18 óra
Beszélgetős esték a Vojtina Bábszínházban. 
Művészet, nevelés. Vendég: Kiss Virág. 
Házigazda: Láposi Terka.

O Október 27., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Szabó Magda: Régimódi 
történet. Bsz. Víg Kamara: Baltasar 
Espinosa... Mensáros László-bérlet.

O Október 28., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 28., kedd, 18 óra
Novák László: Myanmar (Burma). Világjáró 
Klub előadása az I. Belklinika tantermében.

O Október 28., kedd
18 óra: Csokonai Színház: Régimódi 
történet. 19 óra: Víg Kamara Színház: 

Baltasar Espinosa... A Mesebolt Bábszínház 
vendégjátéka. Németh László-bérlet.

O Október 28., kedd, 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása a Lovardában.

O Október 29., szerda, 14 óra
Mindszentekről való gondolatok. 
Rendezvény a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 29., szerda, 16 óra
Az I. világháború menete – az 1914-es 
események. Gárdonyi Sándor történész 
előadása a Józsai Közösségi Házban.

O Október 29., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Október 29., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: A Vaskorona. 
Kövesi Péter regényének bemutatása az 
Ifjúsági Házban.

O Október 29., szerda, 19 óra
Csokonai Vitéz Mihály vendégül látja a 
múzsákat. Olvastam, költőtárs... Petőfi 
és Arany levelezése. Irodalmi est a Déri 
Múzeumban.

O Október 29., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Willy Russell: Shirley 
Valentine. Bsz.
Víg Kamara: Baltasar Espinosa... A Mesebolt 
Bábszínház vendégjátéka. Latinovits-bérlet.

O Október 30.–november 27.
Felszínek – Halla Tibor kortárs 
festőművész kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Október 30., csütörtök, 15 óra
Firkakör a Modemben.

O Október 30., csütörtök, 15 óra
Szív- és érrendszeri problémák a cukor-

29

be tegek körében. Egészségügyi előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 30., csütörtök, 16.30
Halottak napi hárfaének. Hajdúné Hőgye 
Zsófia és Illés László előadása a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O Október 30., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Október 30., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Móricz–Kocsák–Miklós: 
Légy jó mindhalálig. Bsz. Horváth Árpád 
Stúdió: Willy Russell: Shirley Valentine. Bsz.
Víg Kamara Színház: Baltasar Espinosa...  
A Mesebolt Bábszínház vendégjátéka. Téri 
Árpád-bérlet.

O Október 30., csütörtök, 19.30
Divina musica. Koncert a Bartók Teremben. 
Közreműködik: Rálik Szilvia, Schöck Atala, 
László Boldizsár, Rácz István – ének, Kodály 
Kórus Debrecen, Csokonai Színház Énekkara, 
Kodály Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: 
Kovács László.

O Október 31., péntek
Halloween az állatkertben. Információ. 
www.zoodebrecen.hu

O Október 31., péntek
Debrecen–UVSE-Hungest Hotels férfi 
bajnoki vízilabda-bajnokság a Sportuszodában.

O Október 31., péntek
TÖKölő. Halloween-napi program a 
Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület 
szervezésében és SUB Night az Ifjúsági 
Házban.

O Október 31., péntek
14 és 19 óra: Csokonai Színház: Légy jó mind-

Csík zenekar: lemezbemutató koncert a Kölcseyben november 26-án



Több mint 2,6 milliárd forintból teljesen átalakult a Nagyerdei parkerdő Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának sikeres pályázata révén. Megújult a Nagyerdei Szabadtéri Színpad 
és a Békás-tó is új formát és nagyobb „teret” kapott. A látogatók kipróbálhatják a 
kondiparkot, játszva bővíthetik ismereteiket a tanösvényeken, megcsodálhatják 
a látványos multimédiás szökőkutat - más néven a Ködszínházat - a gyerekek 
pedig felfedezhetik az új játszóteret. A Ködszínház alatt kialakított mélyga-
rázsban a parkba látogatók is megállhatnak autóikkal, a kerékpárosok 
számára pedig biciklitároló is rendelkezésre áll.

Az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 2,1 milliárd forinttal 
támogatta a projektet.

A megvalósítás időtartama: 2013. január 1. - 2014. december 27.

Megújult és megszépült a debreceni Nagyerdei parkerdő!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

halálig. Bsz. 19 óra: Víg Kamara Színház: 
Baltasar Espinosa... Csokonai-bérlet.

O Október 31., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Október 31., péntek, 18 óra
Séfakadémia. Halloween. Séf: Tokaji Tamás.

O Október 31., péntek, 18 óra
DVSC-TVP-Aquaticum–Szeged KKSE női 
bajnoki kézilabda-mérkőzés a Hódosban.

O Október 31., péntek, 19 óra
Húszezer éjszakás kaland – a Budapest Bár 
koncertje a Kölcsey Központban.

O November 1., szombat, 18 óra
Séfakadémia. Két fegyelmezett japán és egy 
laza thai. Séf: Tóth Károly.

O November 3., hétfő, 19 óra
Cotton Club Singers: A húszéveseké a 
világ! Koncert a Kölcsey Központban.

O November 4., kedd, 17 óra
Sári Antal festő kiállításának megnyitója 
a Benedek Galériában. Mny.: Vencsellei István. 

O November 5., szerda, 16 óra
Dél-erdélyi körutazás. Hatvani Lajos 
előadása a Benedek-könyvtárban.

O November 5., szerda, 19 óra
Debreceni irodalmi napok: Rómeó és Júlia. 
A Kompánia Társulat előadása a Kölcsey 
Központban.

O November 7., péntek, 19 óra
Debreceni irodalmi napok: Jevgenyij 
Griskovec: Hogyan ettem kutyát? Előadja: 
Gál Tamás. Helyszín: Kölcsey Központ.

O November 8., szombat, 19.30
Nagyok kicsiben. Koncert, a Budapesti 
Fesztiválzenekar művészeinek közreműkö-
désével, a Bartók Teremben.

O November 8., szombat
KreDenc Alkotó Piac a Malomparkban.

O November 8., szombat, 20 óra
DVSC-TEVA–Dunaújváros bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O November 9., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

E LŐ Z E T E S :

O November 17., hétfő, 19 óra
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban. 
Marc Camoletti vígjátéka két részben, a Thália 
Színház saját előadása a Kölcsey Központban.
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Erdélyi pillanatok 
– Újkerti Közösségi Ház, október 10-éig

Körberajzolt világ,  
– Sesztina Galéria, 11-éig

Hajnal Mágusa   
– Benedek Galéria, 11-éig

Szabadságharc képekben, 1956  
– Elméleti Galéria, 17-éig

Három év 
– Hal Köz Galéria, 22-éig

Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat 
– Belvárosi Galéria, 27-éig

Beszélő firkák 
– Vojtina Bábszínház, 27-éig

A magyar puszta 
– Ifjúsági Ház, 27-éig

Manóvarázs 
– Újkerti Könyvtár, 30-áig

A debreceni mézeskalácsosság. ETHNO-
TREZOR 
– Déri Múzeum, 31-éig

Két hidrogén közösbe adta elektronjait 
– Modem, november 2-áig

Viseletkészítők kiállítása 
– Tímárház, 7-éig

KLTE Baráti Kör 
– Élettudományi Galéria, 7-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
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MANDULA CUKRÁSZDA
4024 DEBRECEN, 

EMBER PÁL UTCA 23.
52 345-360

MANDULA CAFE
4024 DEBRECEN, 

BETHLEN GÁBOR U. 46.
52 310-600

További információ és Játékszabályzat:  www.kismandula.hu

Online tortarendelés: www.kismandula.hu

KISMANDULA CUKRÁSZDA
4024 DEBRECEN, 

LISZT FERENC UTCA 10.
52 310-873

Az akció az alábbi cukrászdákban érvényes:

O A FEStŐ DoLGA. Az 1941-ben született Birkás 
Ákos az egyik legjelentősebb, nemzetközileg is 
elismert magyar képzőművész. Mintegy kilencven 
alkotást felvonultató kiállítása – amelyre külföldi 
galériákból is érkeznek képek – a művész elmúlt 
nyolc évének alkotói periódusát mutatja be. Birkás 
sajtófotók alapján készült festményei és a legutóbbi 
sorozat keresztény ikonográfiát is megidéző művei-
ben esztétika és a politika is találkozik. A festő dol-
ga című tárlata október 12-én nyílik a Modemben.

O ŐSZI tÁRLAt. Hajdú-Bihar képzőművészeti 
életének meghatározó éves seregszemléje már az 
1950-es évek óta létezik. Idén a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája és a Deb-
receni Művelődési Központ rendezi meg a Belvárosi 
Galériában (Kossuth u. 1.). A tárlat nyitott, tartalmi 
és tematikai sokszínűség jellemzi, az amatőr és a 
hivatásos alkotók számára is bemutatkozási lehető-
séget kínál. Látogatható: október 27-éig, hétközna-
pokon 10–18 óráig. Képünkön: munkában a zsűri.

O láthAtAtlAn MindennApok. A fehér bot 
nemzetközi napja alkalmából érzékenyítő kiállítás 
nyílik az Ifjúsági Ház pinceszintjén. Ez a tárlat be-
mutatja egy vak ember mindennapjait, a készü-
lődéstől a munkába való eljutáson át, a nap végi 
hazaérkezésen keresztül, a látássérültek segédesz-
közeinek megismeréséig. Úgy, hogy közben a láto-
gató teljesen sötétben jár, nem lát semmit, tehát 
megtapasztalja azokat a nehézségeket, amelyekkel 
egy vak embernek mindennap meg kell küzdenie.  
A kiállítás 8 és 13 óra között szervezett iskolai cso-
portok, 13 és 16 óra között bárki számára látogat-
ható (október 15–22.).
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O nAGytereM
okt. 9–15. 15.45 Delfines kaland 2. 
 (11-én és 12-én 13.45-től is)
okt. 9–15. 17.45 November Man
okt. 9–15. 19.45 Holtodiglan
okt. 16–22. 16.15 Doboztrollok
okt. 16–22. 18.30 November Man
okt. 16–22. 20.30 Ananbelle
okt. 18–19. 14.15 Csingiling és a Kalóztündér
okt. 23–29. 16.00 Doboztrollok 
 (25-én és 26-án 14.00-től is)
okt. 23–29. 18.15, 20.30 Az ismeretlen Drakula
okt. 30.–nov. 5. 15.30 Doboztrollok
okt. 30.–nov. 5. 18 Sírok között
okt. 30.–nov. 5. 20.15 Az ismeretlen Drakula

O kistereM
okt. 9–15. 16 A séf 
 (11-én és 12-én 14.00-kor is)
okt. 9–15. 18.00 Alien – A nyolcadik utas a halál
okt. 9–15. 20.15 Jobb, ha hallgatsz
okt. 16–22. 15.30 T. S. Spivet különös utazása
okt. 16–22. 17.30 Doboztrollok 
 (18-án és 19-én 13.30-tól is)
okt. 16–22. 19.45 Holtodiglan 
 (okt. 16-án elmarad)
okt. 23–29. 15.45 Delfines kaland 2. 
 (25-én és 26-án 13.30-tól)

Moziműsor
Filmek az Apollóban

A régi helyen, de megújult árukészlettel 
és számos akcióval várja vendégeit az  
1 €uro diszkont.
Üzletünk immár harmadik éve várja a kedves vá sár lókat a kez
de tihez képest sokkal nagyobb áru vá lasztékkal a Halköz mellett,  
a Széchényi utca 1. szám alatt. Nálunk mindent megtalál, amire csak 
szük sége lehet, és mindezt elérhető áron. Legyen szó háztartásról, 
papírírószerről, kozmetikumokról, für dőszobai kellékekről, illetve 
édességről, nas sol ni valóról vagy akár az ajándéktárgyakról. Az idei 
évtől a különböző szeszes italok is megtalálhatóak a polcokon. Az 
állandó kínálatot színesítve, a közelgő ünnepekre való tekintettel 
már felkerültek a polcokra a temetői műanyag fedeles mécsesek, 
üveg mécsesek és teamécsesek. 

Ezek mellett állandó akciókkal igyek szünk a 
vásárlók kedvében járni: kiemelt ajánlatunk a 
4,8 literes Ariel mosógél 2.749 Ftért kapható. 
Az akció a készlet erejéig tart. Október hó nap
ban 1000 Ft feletti vásárlás esetén meglepetés 
ajándékkal is kedveskedünk a vásárlóinknak.

  
Hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 18 órá
ig, valamint szombaton 8tól 13 óráig sok 
sze re tettel, és a fent említetteken túl további 
ked vezményekkel várjuk üzletünkben, ahol 
fiatalos és családias környezetben biztosítjuk 
a hibátlan kiszolgálást.

okt. 23–29. 18.00 Szerelemre hangszerelve
okt. 23–29. 20.15 Ananbelle
okt. 30.–nov. 5. 16.00 Van valami különös és 

  megmagyarázhatatlan
okt. 30.–nov. 5. 17.45 A bíró
okt. 30.–nov. 5. 20.30 Egy nehéz nap éjszakája

O deésy Alfréd tereM
okt. 9–15. 16.15 A 100 éves ember. aki kimászott…
okt. 9–15. 18.30 Ha maradnék
okt. 9–15. 20.30 November Man
okt. 11–12. 14.15 Bogyó és Babóca 3. 
okt. 16–22. 16 Az élet ízei
okt. 16–22. 18.15, 20.15 Senki szigete (18-án és 19-én 

13.45-től is)
okt. 23–29. 15.45 Két nap két éjszaka (25-én és 26-án 13.45-

től is)
okt. 23–29. 17.45, 20 Harag
okt. 30.–nov. 5. 15.45 Két nap két éjszaka (nov. 1-jén és 2-án 

13.45-től is)
okt. 30.–nov. 5. 17.45 Szavak nélkül
okt. 30.–nov. 5. 20 S. T. Vincent

O FRANKOFÓN FILMÉJSZAKA. Szeretjük a francia filmeket? Hogyne, 
mert egészen mások. Tankoljunk fel, és költözzünk be október 16-án 
este az Apolló moziba, ahol öt szórakoztató filmet láthatunk. Már megint 
lakótársat keresünk (20.30), Yves Saint Laurent (22.45) – ez az első két film. 
Aztán nyújtózzunk egyet, s folytassuk október 17-én hajnalban a bájos víg-
játékkal, a gépírónő kalandjaival (képünkön): Populaire kisasszony (0.45), 
majd jöjjön Az utolsó éjszaka Párizsban (03), végül a Boris Vian-regényből 
készült Tajtékos napok (4.45).
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Megfejtéseiket október 22-éig 
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
a debrecen televízió  

45. debreceni virágkarnevál
című filmjéből sorsolunk ki két DVD-t. 

Ezeket szerkesztőségünkben  
vehetik át.

Előző rejtvényünk helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink:

Bohner László (Kálmáncsehi u. 1.)
Patay Andrea (Leiningen u. 41.)

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 5 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

5 éves a

VÁLSÁG SZEMÜVEGDISZKONT®

mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására. A 
szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határoz-
zák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

A szemüveg nem luxus!
A régi helyen, de megújult árukészlettel 
és számos akcióval várja vendégeit az  
1 €uro diszkont.
Üzletünk immár harmadik éve várja a kedves vá sár lókat a kez
de tihez képest sokkal nagyobb áru vá lasztékkal a Halköz mellett,  
a Széchényi utca 1. szám alatt. Nálunk mindent megtalál, amire csak 
szük sége lehet, és mindezt elérhető áron. Legyen szó háztartásról, 
papírírószerről, kozmetikumokról, für dőszobai kellékekről, illetve 
édességről, nas sol ni valóról vagy akár az ajándéktárgyakról. Az idei 
évtől a különböző szeszes italok is megtalálhatóak a polcokon. Az 
állandó kínálatot színesítve, a közelgő ünnepekre való tekintettel 
már felkerültek a polcokra a temetői műanyag fedeles mécsesek, 
üveg mécsesek és teamécsesek. 

Ezek mellett állandó akciókkal igyek szünk a 
vásárlók kedvében járni: kiemelt ajánlatunk a 
4,8 literes Ariel mosógél 2.749 Ftért kapható. 
Az akció a készlet erejéig tart. Október hó nap
ban 1000 Ft feletti vásárlás esetén meglepetés 
ajándékkal is kedveskedünk a vásárlóinknak.

  
Hétfőtől péntekig reggel 8 órától este 18 órá
ig, valamint szombaton 8tól 13 óráig sok 
sze re tettel, és a fent említetteken túl további 
ked vezményekkel várjuk üzletünkben, ahol 
fiatalos és családias környezetben biztosítjuk 
a hibátlan kiszolgálást.
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
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Debrecenbe beszökött  
az ősz

(Fotó: Kovács Tibor)

O Hortobágyi ősz. Egyik legszebb időszakát 
októberben éli a Hortobágy, melynek daru jelképe 
és egyben féltett természeti értéke is. A darvak 
természetvédelemben, valamint az egyetemes és a 
magyar kultúrában betöltött karizmatikus szerepét 
a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjának 
új, interaktív kiállításán, valamint az októberi hétvé-
gékre szervezett vezetett túrákon lehet megismerni. 
A nappali táplálkozóhelyek és az alkonyati daruhú-
zás megfigyelésére szervezett programok csúcs-
pontja a daruünnep, melyet idén október 24–25-én 
rendeznek. 

Egy másik élményben is része lehet a látogató-
nak október 25-én Hortobágyon. A pásztorok védő-
szentje, Szent Dömötör napján elevenítik fel a be-
hajtás népszokását a Kilenclyukú híd lábánál. Ekkor 
a pásztorok – állataik társaságában – átvonulnak a 
hídon, miközben az érdeklődők a behajtás néprajzi 
hátteréről hallgathatnak érdekes információkat.

tourinform-iroda Piac u. 20., (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu  |  www.iranydebrecen.hu

Ajándékozza meg 
saját magát és szeretteit 

különleges, minőségi
hálóruhával, köntössel!

Női, férfi hálóruhák 36—60 méretig.

KÁLVIN TÉR 6/A
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O Jön a Budapest Bár! Ha jön a Farkas Róbert 
vezette együttes, akkor fergeteges bulira számítha-
tunk. Legközelebb október 31-én 19 órakor lesz ez a 
jeles alkalom a Kölcsey Központ. Húszezer éjszakás 
kaland – ez az új lemez címe, melyen – a 20-as, 
30-as évek népszerű feldolgozásai mellett – már 
saját szerzésű dalok is hallhatók. A koncerteken 
a Budapest Bár egyre többször nyúl a közelmúlt 
emblematikus rock- és popslágereihez is, a tőlük 
megszokott merész és energikus módon.

O Villeroy & Boch: a kossuth utcai üzlet nyert. 
Az én virágkarneválom címmel hirdetett pályázaton 
a kirakatok versenyében – mint az az augusztus 
20-i díjátadó ünnepségen is elhangzott – az első a 
Villeroy & Boch üzlete lett. Előző lapszámunkban 
tévesen írtuk azt, hogy a Piac utcai: valójában a 
Csokonai Színház mellett, a Kossuth utcán található 
üzlet nyerte meg a kirakatok versenyét.



Válasszon az OTP Lakáshitelei közül, és menjen biztosra!
Most 0 Ft induló díjjal igényelhet lakáshitelt, ami egy átlagos 5 millió Ft-os hitelösszeg esetén 
hozzávetőleg 210 000 Ft* kedvezményt biztosít Önnek.

Az akció időtartama: 2014. szeptember 15-től visszavonásig, de legkésőbb 2014. október 14-ig.
Az eddigi tapasztalatok szerint a beadott hiteligénylések több, mint 80%-a pozitívan került elbírálásra***.

További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek:  
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A 0 Ft induló díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlan fedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési díjat, továbbá a hitelkeret beállítási
jutalékot és a közjegyzői díjat (mértéke a közjegyzői díjszabástól függ) nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 
(egy érték-megállapítás esetén) teljes összegét a szerződéskötést követően az OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére.
** A THM a 2014. szeptember 4-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
***A 2013. június 1-től 2014. május 31-ig a hitel-előbírálatban részt vett lakáshitel ügyletek legalább 88%-a került pozitívan elbírálásra, továbbá 
a ténylegesen beadott lakáshitel igénylések legalább 96%-a került engedélyezésre.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó
Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. által 
folyósított hitel/lízing esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel és az ingatlanlízing igénybevételéhez lakásbiztosítási 
szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

Gondtalan 
költözést 
szeretne? Lakáshitel  

Akció

0 Ft induló díj*

THM: 
3,5% –
11,07%**



Háztartásigép szaküzlet: Debrecen, Cegléd u.11.
solidor.hu

Háztartásigép szaküzlet: 
Debrecen, Cegléd u.11.

Tegye szebbé karácsonyát 
Bauknecht készülékekkel!

Vásároljon Bauknecht készülékeket 2014. szeptember 15. és december 31. között 
legalább bruttó 500 000 Ft értékben, és KitchenAid termékekkel ajándékozzuk meg. 

Bővebb információ a www.bauknecht.hu oldalon.

Solidor Kft. • 4029 Debrecen, Cegléd utca 11. • www.solidor.hu 
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