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November reménye
Amikor már nem fürdethetjük arcunkat a simoga-
tó napsütésben, s az őszi fák színpompás levelei 
is nyálkás szemétté válnak, ezt a depresszióra 
hajlamosító hónapot legszívesebben „kiszavaznánk” 
az évből. Pedig ez a hónap a reményünk tükre és 
próbája, halálról és életről szól, nagy tanulságokkal! 

Mindenszentek napjával kezdődik, az örök haza 
névtelen lakóinak ünnepével, akik közé kívánjuk 
elhunyt szeretteinket, nemzeti hőseinket, s halálunk 
után magunkat is, s így másnap – halottak napján 
– már nem is olyan fájdalmas a temetőket járni. 
Sőt, szépséget és reményt találunk a virágokban, 
a mécsesek lángjában, az imádságban, az élők és 
holtak temetői találkozóiban. Ha nem a szeretet 
múlhatatlanságának tapasztalata vezeti lépteinket 
a temető felé, akkor a hiúság vására lesz a halottak 
napjából is. Mindenszentek ünnepe, vagyis az örök 
élet hite nélkül a halottak napját könnyen fölvált-
hatja a pogány babona, a halloween, ez a töklám-
pás szellemriogatás, ami – ostoba divatként – a 
hitetlen-tudatlan emberek pénztárcáját fosztogatja. 

Az örök élet reményével és a földi halál gondola-
tával indul ez a hónap, és az új Élet érkezésének, az 
Ige Testté válásának örömteli időszakával, advent 
kezdetével zárul. November végén elkezdődik az a 
felelősséggel teli várakozás, amely fényeinek és ho-
mályainak kontrasztjával mindnyájunkat megérint. 
A Szeretetet várjuk, amit adni és kapni szeretnénk, 
s amiből annál kevesebb lesz, minél több pénzt 
költünk rá, s annál több, minél közelebb jutunk a 
betlehemi Csillaghoz.

Novemberben erre még van reményünk! El ne 
játsszuk!

  Keresztesné Várhelyi Ilona,
  a katolikus emlékév koordinátora



O Dicsőség és végzet. Ivan Angelov, Európa egyik legel-
ismertebb karmestere vezényli a Kodály Filharmonikusok és a 
Kodály Kórus koncertjét december 2-án
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Több évtized után továbbra is a csúcson a vi-
lág egyik első számú musicalje, a Grease. A film 
kultuszához méltó színházi előadás óriási sikert 
aratott, és a budapesti premier bebizonyította, hogy 
a legendás slágerekkel teli tinitörténet a mai napig 
érvényes. 

Az előadás érdekessége az is, hogy újra egy 
színpadra került a testvérpár: Vastag Csaba és Ta-
más. A legendás musicalt a debreceniek is láthatják: 
december 27-én, a Főnix Csarnokban.

Hangfogó-születésnap
Már 30 éve muzsikálnak: ezt a szép kerek jubileu-
mot egy fergeteges koncerttel ünnepli a Hangfogó 
Band november 20-án 20 órától. 

A nagy bulira a régi zenekari tagokkal, valamint 
vendégművészekkel együtt várják a közönséget 
a DMK Belvárosi Közösségi Házának klubtermé-
ben, és e három évtized dalaiból nyújtanak át egy 
remek válogatást. Az előzenekar a Folk ’81 lesz 
ezen az estén.

O mI lesz veled, euróPa? Nógrádi György nevét, arcát sokan 
ismerik, manapság gyakran szerepelt a sajtóban, a televízióban, s 
nyilatkozott, például, a migránshelyzettel kapcsolatban. Az ismert 

biztonságpolitikai szakértő november 10-én a Kölcsey Központban 
tart előadást. Kérdezni is lehet tőle: az érdeklődők a kérdéseiket 

előzetesen, az info@fonixinfo.hu címre is elküldhetik, illetve bedob-
hatják az előtérben elhelyezett urnába. (Természetesen arra nem 

vállalhatnak garanciát a szervezők, hogy minden kérdés  
megválaszolására lesz idő.)

Új állandó kiállítások 
a Déri Múzeumban
Az épület korszerűsítése miatt 2010-ben bezártak 
a múzeum állandó kiállításai. Helyükön december-
től egészen új tárlatok nyílnak. A Déri-gyűjtemény 
eddig sosem látott tárgyai egészen kivételes 
látványvilággal jelennek meg a hatalmas terek-
ben. Az érdeklődők barangolhatnak a föld alatti 
Debrecenben, sétálhatnak a Nagyerdő fái között, 
különleges kincsekben, festményekben, grafikák-
ban gyönyörködhetnek. Ellátogathatnak egy ko-
ra beli szamuráj udvarházba, de megismerhetik a 
„Csillagos ég lakóit” is. Az ősi kultúrák bemutatását 
a legmodernebb technika is segíti.

Két emeleten húsznál is több tárlat szórakoztatja 
majd a Déri Múzeum látogatóit decembertől.

Jön a Grease!
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Idén is meghirdették az Országos Ifjúsági Népi Kéz-
műves Pályázatot a 11–25 éves fiataloknak. Ezzel a 
Magyarországon és az ország határain túli magyar 
nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves-tevé-
kenységekkel foglalkozó fiatalok kaptak lehetőséget 
a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve ha-
gyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 
Pályázni az alábbi kategóriákban lehetett: bőrmű-
ves (szíjgyártó, bőrtárgykészítő) és fazekas; faragás 
(fa, kéreg, szaru, csont) és fonható szálas anyagok 
(gyékény, szalma, vessző, sás, csuhé); hímzés, 
csipke, viselet, népi ékszer, szövés (gyapjú, vászon) 
és nemez.

A tehetséges fiatalok munkáit felvonultató Ifjú 
Kézművesek Országos Kiállítása december 2-áig 
látható a Debreceni Művelődési Központban.

Éled az életed, ha minden jól megy, boldogan.  
Hisz körülvesz számodra oly sok kedves ember:  
a szerető párod, család, barátok. Jól megy a 
munka, bulizni jársz, építesz házat, jövőt, tervezel 
saját családot. Ám egyetlen teszt, és két kicsi csík 
mégis megváltoztat mindent! Elindul egy „utazás”, 
és kiderül, hogy eddig maximum nyolcszög volt az 
a bizonyos kereknek hitt Élet, mert teljes egész-
szé csak most, a Pocaklakóval válhat, aki ugyan 
még úton, de máris nagyon jelen van. Egy csoda 
készülődik ott bent. Egy kis lélek 9 hónapot ad a 
felkészülésre. 280 nap, amibe belesűrűsödik egy 
féléletnyi hányinger és uborka-fagyi-kombó, ten-
gernyi boldogság és egy sivatagnyi kétség, nevetés, 
sírás, sírva nevetés. Egy új élet alakul, és nemcsak 
a pocakban – habár minden a körül forog.

Krajcsi Nikolett mesél valós idejű kismamaél-
ményekről, mely mindenkinél más ugyan, mégis 
minden Kismama és Kispapa önmagára ismerhet az 
olykor mulatságos, olykor megható történetekben. 

A bemutató előadás november 6-án lesz a Hor-
váth Árpád Stúdiószínházban, majd 7-én, 8-án és 
23-án is láthatja a közönség a Kismama-kalandot.

Kismama-kaland

O hétszínvIrág. Valentyin Katajev klasz-
szikus meséjét a Békéscsabai Napsugár Báb-
színház hozza el Debrecenbe, a Vojtinába. 
Hőse, Annuska a csodatevő Hétszínvirág 
segítségével lép át egyik világból a másikba. 
Az eltévedt kislány – hipp-hopp! – hazaér, 
az Északi-sark is csak egy lélegzetvételnyi 
távolságra van tőle, és a világ összes játéka 
is elfér Annuska udvarán. Mert a gyermeki 
képzelet így álmodta meg, mert a hétközna-
pokat így lehet ötévesen átkölteni.

Ifjú kézművesek
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a kolozsvári színházba. Diákként mi, persze, fent, a 
kakasülőn ültünk, de már akkor volt olyan gondola-
tom, milyen jó is lenne ott, a színpadon játszani.  
Ez a vágyam aztán teljesült is. Az a helyzet, hogy 
akkoriban nagyon számított a származás. Édes-
apám lelkész volt, mellette megkapta azt a bélye-
get is, hogy kulák, és ezzel azért nem volt egyszerű 
semmi, már a Ceaușescu-rendszer elején sem. 
1962-ben felvételiztem a marosvásárhelyi Szent-
györgyi István Színművészeti Intézetbe. Csakhogy 
akkor kellett volna a lelkészszentelésre is menni, s 
mert a két dolog egybeesett, én inkább Marosvá-
sárhelyre mentem. Később Nagyváradra kerültem, 
ahol eltöltöttem 26 évet a színházban, s aztán 
Kolozsvárott folytattam a pályámat.

Emlékszik még, mikor járt először Debrecen-
ben?

Nagyon régen, még 1970-ben, mikor a nagyváradi 
színházban játszottam, melynek igen jó kapcsolata 
volt a Csokonaival. Évente átjöttünk két-három al-
kalommal, és játszottak a debreceniek is nálunk, így 
kialakult egy jó szakmai és emberi viszony közöt-
tünk. Sokat gazdagodott ezáltal mindkét társulat. 
Bennem elevenen él ez az időszak; nagy kár, hogy 
ez a kapcsolat ma nem létezik ilyen rendszeresség-
gel. Magyarországra egyébként 1990-ben jöttem 
át, akkor Miskolcra hívtak, és utána következett 
Debrecen. 1991-ben a Nők iskolájában, Molière 
klasszikus darabjában kaptam szerepet, majd két év 
múlva az akkori igazgató, Lengyel György leszer-
ződtetett; azóta itt vagyok.

nagyon sok darabban játszott. Melyik elő-
adásra emlékszik a legszívesebben? 

Talán A Gézagyerekre. De nincs csak egy kedves 
előadás vagy darab. A stúdió-előadásokra is nagyon 
szívesen emlékszem vissza, mert ott egészen közel 

„Érzem, ha velem  vannak a nézők”

Tele ez az esztendő szép, jubileumi 
számokkal a színész számára. 45 éve 
járt először Debrecenben, 25 éve él 
Magyarországon, és idén már 80 éves 
miske lászló, aki a 150 éves Csoko-
nai Színház évadnyitó előadásában,  
A magyar Faustban az Úr szerepét 
játszhatta el.  Élet, szakma, Debrecen 
– erről beszélgettünk az ismert művész-
szel, akit nemcsak színházban, hanem a 
Debrecen Televízió filmjeiben is láthat-
tunk: A rögöcsei csodában, a Kossuth 
papjában.

Lehetett volna lelkész is – ahhoz is megvolt 
minden adottsága, képessége –, de mégis 
inkább úgy döntött, Thália papja lesz. nem 
bánta meg, hogy a színházat választotta?

Valóban van teológiai végzettségem, két évig re-
formátus lelkész voltam, aztán mentem a színmű-
vészetire. Azt gondolom, nem véletlenül alakult ez 
így. Zalánban születtem, Erdélyben. A színház már 
középiskolás koromban is érdekelt; bérletünk volt 

Miske László 1935-ben született Zalánban. 
Kolozsvárra járt iskolába, református teológiát 
végzett, két évig lelkészként szolgált. Marosvá-
sárhelyen a Szentgyörgyi István Színművészeti 
Intézetben végzett 1966-ban. 1966 és 1987 
között Nagyváradon, 1987-től 1990-ig Kolozsvá-
rott, 1990-től 1992-ig Miskolcon játszott.  
1992 óta a debreceni Csokonai Színház tagja.  
A Pécsi Országos Színházi Találkozón 2002-ben  
a legjobb mellékszereplőnek választották.  
(Háy János darabjában, a Gézagyerekben a kőfej-
tőben dolgozó munkást, Banda Lajost játszotta.)  
2003-ban Jászai Mari-díjat kapott.



Antigoné: Theiresziász szerepében

A chioggiai csetepatéban a bölcs Vincenzót alakította
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kerülhettünk egymáshoz a nézőközönséggel.  
Ott nincs meg az a távolság, ami a nagyszínpadon, 
ahol még szintkülönbség is van az erkélyekhez, 
páholyokhoz képest. Itt meg sokszor a nézőtől fél 
méterre vagyunk. Ez számomra kifejezetten inspirá-
ló. Ha belenézek a nézők szemébe, összekapcsolódik 
a tekintetünk néhány pillanatra, és érzem, ha velem 
vannak, ha ott vannak az eseményekben, a történé-
sekben. S ez nagyon jó érzés. 

Milyennek látja Debrecent?

Engem sok mindenben emlékeztet Nagyváradra. 
Még a közönség is, ha lehet ilyet mondani. Túlzás 
nélkül állítom, hogy megszerettem ezt a várost. 
Nagyon sok barátom van, sok olyan ismerősöm, 
akikkel szívesen találkozok, pedig, egyébként, Deb-
recen nem egy könnyen befogadó város, nem olyan 
hely, ahol egyik pillanatról a másikra csak úgy össze 
lehet barátkozni valakivel. De ha itt megköttetik 
egy barátság, az maradandó lesz. Akkor nem lesz 
elfelejtve az ember, figyelnek rá, számon tartják... 
S így van ez Nagyváradon is. Én ezért is látom sok 
mindenben nagyon hasonlónak ezt a két várost, 
mert valahol ugyanaz a mentalitás köszön vissza. 
Persze, alföldi mind a kettő. De Debrecen tényleg 
nem olyan, mint a többi magyarországi nagyváros; 
ez egy egészen más világ. Itt a barátságok, a kap-
csolatok is maradandóak. 

Maradandó a színház is. Már 150 éves.

A debreceni színház 150 éves jubileuma számomra 
azt mutatja, hogy jól prosperál az intézmény, s ez 
mindenképpen függvénye a színház vezetőségének.

„Érzem, ha velem  vannak a nézők”

Kakukkfészek, Julius Caesar, Pompás Gede-
on, Svejk, Kiálts, város!, Liberté, Rokonok, Egy 
szerelem három éjszakája, A revizor, Légy jó 
mindhalálig, A gyertyák csonkig égnek,  
A chioggiai csetepaté, A magyar Faust  – csak 
néhány a sorból, hányféle darabban láthattuk 
debreceni pályafutása során Miske Lászlót.

(F
ot

ók
: M

át
hé

 A
nd

rá
s)

A DTV Kossuth papja című filmjében
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Sorra nyeri az elismeréseket: rövid időn belül 
négy díjat nyert filmjeivel a Debrecen Televízió. 
Legutóbb a Zalaegerszegi Televízió által szerve-
zett, október 10-én tartott X+1 Göcsej Film-
szemle díjkiosztó gáláján. A filmszemle fődíját 
ezen a szemlén nevezték el Szalay Annamáriá-
ról, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, va-
lamint a Médiatanács néhai elnökéről. A 2013-
ban elhunyt Szalay Annamária Zalaegerszegen 
született. A díjat a Debrecen Televízió kapta a 
Kossuth papja című játékfilmért, mely Könyves 
Tóth Mihály debreceni református lelkész az 
1848-49-es szabadságharcban betöltött sze-
repéről szól. Az egyórás alkotást – Tóth-Máthé 
Miklós azonos című regénye alapján – Dánielfy 
Zsolt rendezte.

– Szalay Annamária már az ORTT tagjaként, és ké-
sőbb a Médiatanács, valamint a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság első elnökeként is szívén viselte 
a helyi televíziók sorsát – nyilatkozta a Dehir.hu 
hírportálnak Széles Tamás, a Debrecen Televízió 
ügyvezetője. – A Helyi Televíziók Országos Egyesü-
lete elnökeként mindig meghallgatta a helyi tévés 
társadalom problémáit, és igyekezett azokat meg-
oldani. Számunkra ezért is nagy megtiszteltetés, 
hogy a róla elnevezett díjat elsőként a Debrecen 
Televízió kapta meg egy olyan filmmel, melynek 
elkészítését a Médiatanács támogatta.

Díjazták a dtv filmjeit

MI LESZ VELED, EURÓPA?
11. 10. | 19 ÓRA | KÖLCSEY KÖZPONT, NAGYTEREM
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

Az Isten embere

Kossuth papja

A köröstárkányi mészárlás

A DTV filmje már a második filmszemléről hozza 
el a fődíjat. Júniusban a szombathelyi II. Savaria 
Filmszemlén a kisjátékfilmek kategóriájában – a 35 
pályamű közül – a Kossuth papját találta a legjobb-
nak a zsűri. 

A Göcsej Filmszemlén a DTV egy másik filmjét is 
díjazták. Az Isten embere című dokumentumfilm-
sorozat a rendező Zalaegerszegi Televízió külön-
díját kapta meg. A magyar katolikus egyház talán 
legnagyobb 20. századi alakja, Mindszenty József 
először 1947-ben látogatta meg az Észak-Ameriká-
ba kivándorolt és ott letelepedett magyarokat, majd 
több mint negyed évszázaddal később, 1973-ban és 
1974-ben is járt a földrészen. A bíboros útjait mutat-
ja be a Debrecen Televízió háromrészes filmsorozata.

A fenti három díjon kívül a szombathelyi Savaria 
Filmfesztiválon különdíjat kapott a dokumentumfil-
mek kategóriájába nevezett alkotás, A köröstárkányi 
mészárlás, amit a Debreceni Mozgóképkultúra Ala-
pítvány és a Debrecen Televízió készített közösen. 
A DTV mindhárom, díjat nyert filmjét támogatta a 
Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra program-
ban.
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MI LESZ VELED, EURÓPA?
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GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK AZ ÚJ ÉVEZREDBEN
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Tavaly még újonc, idén már bajnokesélyes.  
A Debreceni Hoki Klub a Mol-liga idei meglepe-
téscsapata, vagy a jó szereplés nem is megle-
petés?

Mióta elkezdődött a 2015–2016-os szezon a Mol-
ligában, a DHK folyamatosan a dobogó valamelyik 
fokán áll; sokáig vezette is a tabellát. Ahogy jöttek 
a meccsek sorra, és gyűltek a pontok a csapat neve 
mellett, egyre hangosabban kezdték el sugdosni 
Debrecenben, hogy ebből idén akár egy érem is 
lehet. Október végére odáig jutottunk, hogy a Mol-
ligába csak tavaly feljutott Debreceni Hoki Klubot 
már a bajnokesélyesek között emlegetik. 

A szakírók szerint legalábbis – a DVTK és a MAC 
mellett – a DHK és a Fehérvár lehet ott a legjobb 
négy között a végén. De minek köszönhető a jó 
teljesítmény? Végy egy jó kapust! Ez a jégkorongban 
is nagy igazság, a Debrecennek pedig idén igazán jó 
kapusa van. Ezt bizonyítja a statisztika is. 

Az Amerikából hazatérő Vay Ádám a lövések több 
mint 92 százalékát fogta eddig, miközben ő maga 
arra panaszkodik, hogy még nem az igazi a formája. 
Ami a mezőnyjátékosokat illeti, a kanadai táblázat-
ból kiderül, hogy nem kimagasló egyéni teljesítmé-
nyek, hanem igazi csapatmunka jellemzi a DHK-t. 

A gólok és a gólpasszok számát összegző 
tabellán az első húszban mindössze egy debreceni 
játékos található, név szerint Danil Kaskov, ami azt 
bizonyítja, hogy a gólok és a gólpasszok is szépen 
megoszlanak a DHK játékosai között. Az új edző 
személye szintén nyom a latban. A beugró sze-
repkörből igazi vezérré váló Dmitrij Romanov igazi 
maximalista. A győzelmek után sem nagyon dicsér, 
inkább arra figyelmeztet, min kellene még javítani, 
hogy a csapat játéka jobb legyen. Az alapszakasz 
feléhez érkezve mindenesetre a csapat tartja a 
lépést a legjobbakkal, sőt, olykor-olykor meg is 
tréfálja őket. Érik az érem, de vajon milyen színű 
lesz a végén?

Bajnokcsapat?

 10., 17 óra DVTK–Debreceni HK
 13., 18 óra Debreceni HK–Csíkszereda
 17., 19 óra MAC Budapest–Debreceni HK
 21., 18 óra Corona Brasov–Debreceni HK
 22., 18 óra Csíkszereda–Debreceni HK
 27., 18 óra Debreceni HK–Dunaújváros
 29., 18.30 Debreceni HK–Ferencváros

november

 4., 18.30 DVTK–Debreceni HK
 6., 19 óra Ferencváros–Debreceni HK
 7., 18 óra Debreceni HK–Corona Brasov

December

Válogatott debreceniek
Hogy valami jól működik mostanság a Debre-
ceni Hoki Klubban, arra bizonyíték az is, hogy 
immár a DHK játékosaira is felfigyelt a magyar 
válogatott szövetségi kapitánya. A 2016-os 
A-csoportos vébére készülő magyar együttes-
be a bajnokságban remekül szereplő Debreceni 
Hoki Klub négy játékosa kapott meghívót. Rich 
Chernomaz szövetségi kapitány a kapus Vay 
Ádámra, a védő Hetényi Péterre, valamint a 
támadó Hári Norbert és Könczei Áron kettősre 
is számít a felkészülési tornákon.



A DVSC-TVP szakmai igazga-
tója, Köstner Vilmos szerint 
már nem annyira legendás a 
női kézilabda utánpótlás-ne-
velés Debrecenben, de azért 
még mindig a legjobbak közé 
tartozik az országban.

Három saját nevelésű játékos 
került fel a felnőtt kerethez idén 
a Lokinál. A balszélső Karacs 
Jázmin, az átlövő Kiss Orsolya és 
a kapus Kiss Bernadett. Utóbbi 
számára hamar rémálommá vált 
az álom, hiszen elülső kereszt-
szalag-szakadás miatt műteni 
kellett. Detti, persze, optimistán 
várja a felépülést, és az újabb 
NB I-es meccseket, ahogy társai 
is. Debrecenben évtizedek óta 
kiváló munka folyik az utánpót-
lásban, amire bizonyíték, hogy 
évről évre saját nevelésű játéko-
sok kapnak lehetőséget az első 
csapatban. A szakmai igazgató, 
Köstner Vilmos ugyanakkor azt 
mondja, lehetne jobb is a helyzet.
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Legendás debreceni
       utánpótlás-nevelés

 6., 18 óra DVSC-TVP–Budaörs
 11., 15.30 Szeged KKSE–DVSC-TVP (Magyar Kupa) 
 21., 18 óra Mosonmagyaróvár–DVSC-TVP

november

Karacs Jázmin

Kiss Bernadett Kiss Orsolya

– Ma már nem annyira le-
gendás a debreceni utánpótlás-
nevelés, mint volt az korábban. 
Buglyó, Benyáts, Rozsos, Takács, 
Kereki, Szász, Deák vagy Nyilas 
Tünde: csak néhány név, akikből 
mind-mind kiváló NB I-es játékos 
vált. A 90-es években volt igazán 
eredményes az utánpótlás-ne-
velésünk. Mert volt egy Zákány 
Utcai Általános Iskolánk, egy 

kollégiummal, aztán az Irinyi-
gimi, a Csokonai-gimi, a sportkol-
légium, akkoriban volt intézményi 
háttere a kézilabdának, voltak 
kézilabdás iskolák, osztályok. 
Minden egyben volt, a nevelés, a 
képzés, az iskolai háttér. Ahhoz, 
hogy felzárkózzunk, mondjuk, 
a Győrhöz, nekünk is egységes, 
akadémiai rendszerű képzést 
kellene bevezetni újra.

– Azért most is lehetne neveket 
sorolni. Kudor Kitti, Szilágyi Ági, 
Siska Pálma, Varsányi Nóra, 
például, szintén saját nevelésű-
ek, és az Nb I-es felnőtt csapat 
alapemberei...

– Persze, nem is azt mondom, 
hogy nem jó, vagy nem eredmé-
nyes az utánpótlás-nevelésünk, 
csak azt mondom, lehetne még 
jobb. Most, a sportiskola kere-
tében is megvan a háttér, 200 
gyerek a DSI-ben kézilabdázik, 
100 a Lokiban, a munka és a 
színvonal továbbra is megvan, 
de az eredményesség vissza-
esett. A beiskolázás hiányzik, 
hogy össze tudjuk gyűjteni a 

legtehetségesebb gyerekeket 
nemcsak Debrecenből, vagy a 
megyéből, az egész Tiszántúlról. 
Debrecenben régióközpontot 
kell kialakítani, ami – a tervek 
szerint – 2017-ben be is indul-
hat, egyébként. Ez azért fontos, 
mert az egyesületi TAO-pénzek 
megszűnnek, és a régióközpon-
tok kapják meg és osztják el azt 
az egyesületek között.

– Mi a helyzet a legújabb ge-
nerációval: Karacs Jázmin, Kiss 
Orsolya, Kiss Bernadett...

– Ők a példa arra, hogy most 
is vannak tehetségeink, de már 
azért jobban megfigyelhető az 
elvándorlás; éppen a jobb anyagi 
és intézményi háttérrel rendelke-
ző Dunaújváros vagy Érd csábítja 
el, például, a fiatalokat. Meg kell 
küzdenünk azzal is, hogy nagy 
az elszívóerő. Ezért olyan sikeres 
felnőtt csapat kell, mint volt, 
például, az EHF-kupa-győzelmek 
idején, hogy legyen példakép, 
ami miatt elkezdenek kézilabdáz-
ni a gyerekek, és akik miatt itt is 
maradnak Debrecenben.



Babay Árpád hosszú spanyol-
országi légióskodás után tért 
haza. Bár több csapat is hívta, 
nála a DVSE elsőbbséget élvez.

– Nagyon jól érzem magam 
ebben a csapatban, tényleg olyan, 
mintha nem is új társak vennének 
körül, hanem mintha már évek 

– Nagy a különbség a spanyol 
és a magyar bajnokság között?

– Ez egy nagyon erős bajnok-
ság, minden csapat ellen nagyon 
meg kell küzdeni a győzelemért. 
Minden riválisnál találni 2-3 iga-
zán jó játékost, komoly a harc a 
helyezésekért. Az egész ligában 
érezni a profizmust, a közeg, az 
edzők, a játékosok a legjobbak 
közé tartoznak, szóval biztos va-
gyok benne, hogy jól döntöttem, 
mikor ide igazoltam. Ez komoly ki-
hívás, de így lehet igazán fejlődni.

– Hogy tetszik az uszodán 
kívüli élet?

– Az a helyzet, hogy a csa-
lá dom, az otthoni barátaim 
folyamatosan érdeklődnek, hogy 
jól érzem-e magam itt, én meg 
nem győzöm megnyugtatni őket. 
Az első pillanattól kezdve otthon 

 7., 19 óra PVSK–DVSE
 14., 14.30 DVSE–Vasas

november

 5., 19 óra UVSE–DVSE

December
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Ritka a spanyol légiós a 
vízilabdában, de Debrecenbe 
jutott egy, nem is akármilyen. 
Sergi Mora Belmonte a leg-
utóbbi spanyol pontvadászat 
gólkirálya és legértékesebb 
játékosa volt. Magyarországon 
is letenné a névjegyét.

– Hogy megy a beilleszkedés?
– A spanyol bajnokság után 

kicsit nehéz átállnom, de las-
sacskán felveszem a ritmust. 
Egyelőre szoknom kell a magyar 
közeget, az itteni tempót, hiszen 
mégiscsak a világ egyik legjobb 
bajnoksága ez. Egyébként már 
most is jól érzem magam Deb-
recenben, a csapat, úgy érzem, 
befogadott, de a formám, a 
játékom még nem az igazi, lesz 
még jobb is.

Egy spanyol pólós

érzem magam a városban és a 
csapatban is. Az uszoda egysze-
rűen gyönyörű, a körülmények 
kiválóak, a szakmai munka 
teljesen profi, úgyhogy teljesen 
elégedett vagyok. Szeretek itt élni, 
közel lakom az uszodához, zöld 
környezetben, ami fontos nekem, 
de gyakran bemegyek a belvá-
rosba, mert egészen lenyűgöző 
hangulata van a főtérnek.

óta együtt játszanánk. Hamar 
megtaláltuk a közös hangot, de 
nem volt nehéz, mert jó játéko-
sokkal könnyű összehangolódni. 
Nagyon jó csapatunk van, szerin-
tem, remélem, ezt a helyezéssel 
is tudjuk már igazolni.

– Úgy hírlik, másik magyar 
csapatba is igazolhatott volna...

– Igazából a Varga Tamás 
személye volt a legfontosabb a 
döntésemben. Ő már évek óta hív 
engem, ragaszkodik hozzám, ami 
jólesik egy játékosnak. Sok külső 
körülmény volt, amiért évekig 
nem tudtam hazajönni, és most, 
mikor eljött a lehetőség, hogy 
Magyarországra igazoljak, akkor 
ez nekem eszembe jutott, és nem 
volt kérdés, hogy első körben a 
Debrecennel beszélek. Akármelyik 
csapat is keresett meg, a DVSE 
elsőbbséget élvezett, mert szá-
momra fontos a bizalom.

– Jól kezdett a bajnokságban, 
sorra lövi a gólokat, a végén 
még gólkirály lesz...

– Mindig is hangoztattam, 
hogy nekem az teljesen mind-

egy, hogy ki lövi a gólokat. Hogy 
néhány meccsen nekem kijött a 
lépés, az lényegtelen, ez csa-
patjáték, ahol a győzelem a 
fontos, és én mindig is aláren-
deltem magam ennek. Ha gólt lő 
egy játékos, az nagyban annak 
köszönhető, hogy a többiek jól 
zárnak neki, vagy jól mozognak 
előtte, szóval, mondom: csapat-
játék. Persze, mindenki szeret 
gólt lőni, mégiscsak ez a lényege, 
a szépsége a játéknak, de nem 
mindenáron. Az én feladatom 
inkább az, hogy öregebb játékos-
ként összefogjam, irányítsam a 
csapatot; erre törekszem.



Érdekes helyzetben van Bozsidar Radosevics, a 
DVSC-TEVA kapusa. Teljesen váratlanul került 
be a Loki kezdőjébe, de ha már ott van, azt 
mondja, még maradna egy darabig.

Bozsidar Radosevics horvát kapus, 187 centi ma-
gas, 86 kiló. Korábban – többek között – a Hajduk 
Splitben védett. Nagyjából ennyit lehetett olvasni 
a sajtóban Radosevicsről, mikor Debrecenbe 
igazolt, na, meg azt is, hogy az NB II-es Balmaz-
újvárostól érkezett, amire azért sokan felkapták 
a fejüket.

Jöttek is a megjegyzések, hogy másodosztá-
lyú kapus, meg hogy nem elég magas ehhez a 
poszthoz, aztán beállt a kapuba, és teljesítmé-
nyével hamar elfogadtatta magát a debreceni 
szurkolókkal. Rajta legalábbis biztosan nem múlt 
a gyengébb szezonkezdet. Szerencséje volt a 
csapatba kerüléssel, hiszen nem kevesebb, mint 
három kapus dőlt ki sérülés miatt a sorból, de ha 
már megkapta, élt a lehetőséggel.
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 18., 13 óra DVSC-TEVA–Szeged 2011 
   (Magyar Kupa)
 21., 15.30 DVSC-TEVA–Diósgyőr
 28., 18 óra Ferencváros–DVSC-TEVA

november

 2., 16.30 Haladás–DVSC-TEVA
 5., 18 óra DVSC-TEVA–Videoton FC
 12., 15.30 DVSC-TEVA–MTK

December

Kapus van itt, nem portás!

– Mikor Debrecenbe igazoltam, tudtam, hogy 
több riválissal is meg kell küzdenem a csapatba 
kerülésért, hiszen a DVSC jó csapat, ahol csak 
jó kapusok védhetnek – nyilatkozta Bozsidar 
Radosevics, majd hozzátette: – Ugyanakkor azt 
is hallottam, hogy Novakovics megsérült, és 
igazából azért szerződtettek, mert sokáig tart a 
felépülése. 

Elátkozott kapusok
A DVSC-TEVA hivatalos honlapján öt kapust tüntetnek fel az 
első csapat keretében. Közülük a korábbi első számú hálóőr, 
Nenad Novakovics, komoly és hosszan tartó sérülés miatt 
nem bevethető. A szerb kapust három évvel ezelőtt műtötték 
kereszt- és oldalszalag-szakadás miatt, s mint utólag kiderült, 
az akkori súlyos sérülés az artériában is kárt okozott, ezért 
egy érsebész a nyáron újra megműtötte. Novakovics korábbi 
váltótársa, Verpecz István szeptemberben esett át porcmű-
téten, az újonnan igazolt Balogh János pedig eleve sérülten 
érkezett Debrecenbe. Gerincsérvét végül a napokban műtötték 
meg. Így Radosevics mellett – egyelőre – csak a fiatal Slakta 
Balázsra számíthat a Loki szakmai stábja.

Azt, hogy Balogh és Verpecz is megsérült, 
az nem szerencse a meglátása szerint, hanem 
sajnálatos pech, hiszen a csapatnak sosem jó, ha 
sok a sérült. 

– Én egyébként is szeretem a versenyhelyzetet, 
mindig is motivált, és ha kell megküzdök ezért a 
pozícióért. Ha a többiek felépülnek, akkor új vi-
szonyok lesznek, de tényleg őszintén várom, hogy 
mihamarabb visszatérjenek a pályára – hallhattuk 
a horvát hálóőrt. – Addig is élvezem a játékot, 
hiszen nem akármilyen csapatban védhetek, még-
iscsak a Loki az elmúlt tíz év legjobb csapata.

„...szeretem a versenyhelyzetet,  
mindig is motivált, és ha kell  

megküzdök ezért a pozícióért.”
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Az időjárás kedvezett az ok-
tóber 23-ai rendezvényeknek 
Debrecenben, így gyönyörű, 
napsütéses őszi időben tartot-
ták meg a hagyományos koszo-
rúzásokat, megemlékezéseket.

Az egyetemi templom előtti 
56-os emlékműnél Kósa Lajos 
országgyűlési képviselő, a Fidesz 
frakcióvezetője mondott beszédet 
a városi ünnepségen. 

– 1956-ban hősök születtek, 
akik azt tették, ami helyes. Hősök 

ma is vannak, akik emberek éle tét 
képesek megmenteni, de 1956 
egy olyan pillanat volt, ami egy-
értelműen tanúbizonyságot tett a 
szív szerinti bátorságról.

Kósa Lajos arról is szólt, hogy 
a mai demokrácia nem átmeneti, 
hanem 1956-ban gyökeredzik. 

– Olyan erős, független Euró-
pát akarunk, amely nem nagyha-
talmi játszmák színtere, és nem 
olyan hely, ahol párhuzamos 
vi lágok léteznek. Ragaszkodunk 
ahhoz az alapvető jogunkhoz, 

hogy megválogassuk, kit enge-
dünk be az országba. Szolidári-
sak vagyunk, de ezt a jogunkat 
nem vehetik el tőlünk. Ha valaki 
bekéredzkedik a kapun, és méltó 
rá, akkor beengedjük.

Az eseményen – a debreceni 
és a megyei önkormányzat mel-
lett – politikai pártok, politikai 
és civil szervezetek, valamint a 
megyei katasztrófavédelem, a 
Magyar Honvédség és a rendőr-
ség is elhelyezte az emlékezés 
koszorúit.

Szív szerinti bátorság

O Az ELső szABADon váLAszToTT DEBrEcEni közgyűLés 1990. október 29-én alakult: a negyed-
százados évforduló előtt emléktábla avatásával tisztelegtek a városházán. Az ünnepségre az elmúlt huszon-
öt év összes önkormányzati képviselőjét meghívták. Papp László polgármester köszöntőjében felidézte, hogy 
a rendszerváltás mítosza él, és nagy jelentőségű eseménye ennek az országnak. A városvezető szerint a 
rendszerváltás hosszú távú előremutató terméke a magyar önkormányzati rendszer kidolgozása volt.

– Debrecen közgyűlése – még ha voltak is politikai viták – soha nem az országos politikai szembenál-
lások fényében végezte a munkáját. Az elsődleges szempont mindig a város érdeke volt – mondta Papp 
László polgármester.
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Debrecen önkormányzata 
ünnepséget rendezett október 
23-a, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc  kezdetének 
59., valamint a Magyar Köz-
társaság kikiáltásának 26. év-
fordulója tiszteletére a Kölcsey 
Központban. 

Hagyományosan, ezen a nemzeti 
ünnepünk alkalmából rendezett 
ünnepi közgyűlésen adták át a 
város rangos elismeréseit.

A Csokonai-díjat a képvise-
lő-testület a kulturális élet, az 
irodalom, a művészetek terén 
kimagasló alkotó tevékenységért; 
a társadalomtudományok, a 

közművelődés területén éveken 
keresztül maradandó értékeket 
teremtő kiemelkedő munkáért; 
valamint átfogó életmű elismeré-
seként adományozza. Idén Cso-
konai-díjat kapott Aradi Csabáné, 

Bogdándy György festőművész, 
valamint a Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltára szakmai közössége. 
(Ez utóbbi díjat Szendiné Orvos 
Erzsébet, a levéltár igazgatója 
vette át.) 

Hatvani-díjat a közgyűlés 
azoknak adományoz, akik a város 
fejlesztése érdekében a termé-

szettudományok, a gazdasági 
élet, az egészségügy, a szociális 
tevékenység, az idegenforgalom 
és a környezetvédelem terüle-
tén kiemelkedő tevékenységet 

fejtettek ki; valamint átfogó élet-
műveket ismernek el vele. Idén 
Hatvani-díjat vehetett át Kovács 
Béla, a Debreceni Egyetem Mező-
gazdaság-, Élelmiszer-tudományi 
és Környezetgazdálkodási Kara 
Élelmiszer-tudományi Intézeté-
nek vezetője, egyetemi tanár; 

valamint Trócsányi Zoltán akadé-
mikus, a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi és Technológiai 

Kara tanszékvezető egyetemi 
tanára. Hajós Alfréd-díjat a ver-
senysportban, a szabadidősport-
ban és az utánpótlás-nevelésben 
sportvezetői, edzői szakterületen 
magas színvonalú munkát végzők 
kaphatnak; azok a sportolók, akik 
kimagasló eredményeket értek el; 
illetve a testnevelés és diáksport 

területén éveken keresztül kifej-
tett kiemelkedő sportszakmai, 
oktató munkáért, maradandó 
értékeket teremtő tevékenységért 
adományozható, egyéneknek és 
közösségeknek egyaránt. Idén 
Hajós Alfréd-díjban részesült 

Hegedűs Gábor testnevelő tanár, 
a Debreceni Honvéd Sportegye-
sület Olasz Focisulijának szakosz-
tályvezetője és Krasznai Róbert 
szenior úszóversenyző.

Díjakat vehettek át a nemzeti ünnepen

A díjazottakról bővebben a  
Dehir.hu cikkében lehet  
olvasni, ahol a Deb-
recen Televízió által 
készített kisfilmeket  
is megnézhetik!
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A KSH kimutatása szerint 28,5 
százalékkal nőtt a vendégéjsza-
kák száma idén január és au gusz-
tus 31. között Debrecenben. Ilyen 
mértékű növekedésről az elmúlt 
8 évben nem lehetett beszélni. 

A külföldi vendégéjszakák szá-
ma 47,6 százalékkal emelkedett 
– ez az idén rendezett nemzetközi 
sport eseményeknek is köszön-
hető! –, a belföldié pedig 20,9 
százalékkal. Augusztus végéig 
285 598 vendégéjszakát töltöttek 
el nálunk a látogatók – tavaly 
ebben az időszakban 222 176-ot.

15 százalékkal többen jöttek 
Debrecenbe az év első 8 hó-
napjában, mint tavaly ilyenkor: 
német, szlovák, ukrán és lengyel 
turisták is. A legtöbben júliusban; 
akkor 37 921 vendégéjszakát 
töltöttek itt. 

A külföldiek elsősorban sza-
badidős céllal érkeznek hozzánk, 
de sokakat vonzottak a júliusi 
kulturális és sportrendezvények is. 

O sEgíTség A hAjLékTALA
nok nak. 25 éve kezdte meg 
működését a hajléktalanok el lá-
tását szolgáló első éjjeli mene-
dékhely a Dobozi utca 2/D szám 
alatt. Ez az egység ma szociális 
és egészségügyi központként 
működik – mint a debreceni 
hajléktalan-ellátás emblematikus 
intézménye.

„Jelenleg 7 szállást nyújtó 
intézményben és 2 nappali me-
legedőnkben összesen 325 férő-
helyet tudunk biztosítani” – mint 
Szemerédy Zsolt ügyvezető írja a 
Refomix jubileumi kiadványának 
előszavában. 

Feladatukat a város önkor-
mányzatával kötött ellátási szer-
ződés keretében végzik. A Debre-
cenben élő 600-700 hajléktalan 
problémáin próbálnak segíteni: 
az azonnali és alapszükségletek 
(szállás, tisztálkodás, orvosi 
ellátás, étkeztetés) kielégítésével 
illetve munkalehetőségek felku-
tatásával, képzésekkel, lakhatási 
támogatással, hogy ügyfeleik 
kiutat találjanak a hajléktalan-
ságból.

Több turista érkezett Debrecenbe

Akkor volt – többek között – a ka-
tona-zenekari fesztivál, a Campus, 
a Loki hazai Európa-liga-meccsei, 
a hőlégballon Európa-bajnokság, 
az U20-as női kosárlabda EB és 
az U18-as kosaras vb. 

– Ezek a rendezvények több 
tízmilliós bevételt jelentenek a 
városnak, a nemzetközi versenyek 
pedig – a kiemelt médiafigyelem-
nek köszönhetően – tovább nép-
szerűsítik Debrecent – nyilatkozta 

Széles Diána alpolgármester, aki 
elmondta azt is: – Nagy arányú 
fejlesztéseket hajtottunk végre 
az utóbbi időben az idegenfor-
galom fellendítése érdekében. Az 
ide érkezőket a korábbinál szebb, 
minden szempontból kulturáltabb 
környezet fogadja. Teljesen átala-
kult a nagyerdei parkerdő, tovább 
gyarapodott a város turisztikai 
kínálata, bővült a debreceni ke-
rékpárút-hálózat is.

A cívisváros is csatlakozott Orbán Viktor miniszterelnök felhívá-
sához, hogy segítséget nyújtson Kárpátaljának. 

– Mi Salánkot választottuk; e zömében magyarok lakta 3500 
lelkes település fejlesztési elképzeléseit szeretnénk támogatni 
– nyilatkozta Papp László polgármester, aki október 12-én 21 
millió forint adományt vitt Kárpátaljára.

A debreceni önkormányzattól érkezett pénzből 20 milliót a 
salánki óvoda bővítésére fordítanak.  
A támogatásból tornatermet építenek, és létrehoznak egy új 
csoportszobát. További 500-500 ezer forintot pedig a helyi re-
formátus és görög katolikus egyháznak ajánlott fel Debrecen.

Segítség Kárpátaljának
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Régen várt esemény helyszíne volt a cívisváros 
október 13-án: itt tartotta kihelyezett ülését a 
Hungarikum Bizottság. 

A debreceni páros kolbász hungarikummá nyilvá-
nítását Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
jelentette be a városházán. A tárcavezető kiemelte: 
olyan népi eredetű különlegesség ez, melynek saját 
kultúrája van az állattartástól a feldolgozásig.

Papp László polgármester az esemény sajtó-
tájékoztatóján hangsúlyozta, a páros kolbásznak 
nem csupán gasztronómiai jelentősége van, hanem 
Debrecen gazdasági fejlődése szempontjából is 
lehetőséget kínál a hungarikummá nyilvánítása.

– A páros kolbászt sok helyen készítik sokféle-
képpen, de a debreceniséghez, a város gondolatisá-

gához nagyon szorosan kapcsolódik. 
Abban vagyunk érdekeltek, hogy 
egy kiemelkedő minőségű termék 
jöjjön létre Debrecenben. Minden, 
ami a város nevét viseli, az komoly 
nívót kell, hogy képviseljen. A város 
élelmiszeripara hullámvölgyön 
van túl, fontos fejlesztési 
elképzelések jelentek meg 
ezen a területen, a deb-
receni páros pedig nagy 
lökést adhat ezeknek a 
terveknek a megvaló-
sításához – mondta a 
polgármester.

O FELújíToTTák A BEnEDEkiskoLáT. Az elmúlt két 
évben 12 milliárdot fordítottak energetikai fejlesztésekre, 
a következő esztendőkben – a 2020-ig tartó uniós ciklus 
végéig – pedig még több, ilyen jellegű korszerűsítést ter-
veznek a város oktatási intézményeiben. Legutóbb a Be-
nedek Elek Általános Iskolában (képünkön) végeztek teljes 
energetikai beruházást: napelemeket szereltek fel, fel-
újították a homlokzatot, kicserélték a hőleadó rendszert, 
valamint fejlesztették a tornatermet. Ennek következtében 
akár évi 8 millió forinttal kevesebb lehet az intézmény 
rezsiköltsége. A Benedek mellett a Fazekas-gimnázium-
ban, a Szoboszlói Úti, a Gönczy Pál és a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskolában is történt teljes körű fejlesztés. A 
Csapókerti, az Ibolya utcai és a Lilla téri iskolákban pedig 
napelemekkel igyekeznek megtakarításokat elérni.

hungarikum lett a debreceni páros

Izraelben rendezték a Polgármesterek 30. Nemzet-
közi Konferenciáját, melyre harminc városvezetőt 
hívtak meg Európából, Ázsiából, Afrikából és az 
amerikai kontinensről. Magyarországról – egyedüli 
meghívottként – Papp László polgármester képvisel-
te Debrecent. A látogatás során Papp László talál-
kozott Izrael legjelentősebb városainak vezetőivel, 
így Jeruzsálem, Tel Aviv és Haifa polgármestereivel, 
valamint megbeszélést folytatott Jack Rosennel, az 
Amerikai Zsidó Kongresszus elnökével is. A polgár-
mesterek látogatást tettek az izraeli külügyminisz-
tériumban, valamint találkozón vehettek részt Izrael 
Állam miniszterelnökével, Benjámin Netanjahuval. 

Ezt követően Debrecen izraeli testvérvárosában, 
Rhison LeZionban folytatott tárgyalásokat Papp 
László polgármester és a cívisvárosi delegáció 
(Barcsa Lajos alpolgármester és a zsidó hitközség 
képviselői), ahol Dov Zur polgármesterrel és a város 
vezetőivel találkoztak. A beszélgetés során város-

Debreceni küldöttség tárgyalt Izraelben

fejlesztési elképzelésekről és turisztikai valamint 
kulturális együttműködésről esett szó. Megálla-
podtak arról, hogy a debreceni zsidó negyed vallási 
és turisztikai értékeit intenzívebb együttműködés 
keretében ajánlják az Izraelben élők számára.

Papp László polgármester találkozott Rishon LeZion városvezetőivel
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Közönségkapcsolat és jegytékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) ● Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

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

2015. november 11., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem
Romantikus végletek

Műsor:
F. Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom szvit op.61

P.I. Csajkovszkij: Változatok egy rokokó témára
E. Elgar: Enigma-variációk op.36

Közreműködik: 
Tomasz Daroch – gordonka

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László

Partnereink:Kiemelt támogatónk:

2015. november 22., 19:30
Szent Anna Székesegyház

Szent Cecília napi koncert
Műsor:

G. P. da Palestrina: Cantantibus organis
J. S. Bach: Singet dem Herren BWV 225

Mosonyi M.: Libera me
B. Britten: Hymn to St. Cecilia

A.Pärt: Triodion
Kodály Z.: An Ode for Music

Közreműködik: 
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Kiss Csaba

2015. november 24., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem
Csak tiszta forrásból

Műsor:
Bartók B.: Magyar parasztdalok Sz.100

Kodály Z.: Marosszéki táncok
Ligeti Gy.: Concert Românesc

Bartók B.: Román népi táncok Sz. 68, BB 76
Kodály Z.: Kállai kettős

Közreműködik: 
Petrás Mária – ének, Muzsikás együttes

Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kiss Csaba)
Kodály Filharmonikusok Debrecen

Vezényel: Kovács László

2015. december 2., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem
Dicsőség és végzet

Műsor:
F. Poulenc: Gloria, FP 177

P.I. Csajkovszkij: IV. (f-moll) szimfónia, op.36
Közreműködik: 

Miksch Adrienn - ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kiss Csaba)

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Ivan Angelov

bérlet
bérlet

bé
rle

t

nov_korzó_338x245_.indd   1 2015.10.30.   12:35:11
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Itt az advent
Debrecen életében (is) kiemelt 
fontosságú időszak kezdődik 
november 29-én. Református és 
római katolikus püspökség, görög 
katolikus érsekség helyszíne a 
város, az új egyházi év kezdése a 
templomfalakon kívül is hang-
súlyt kap. Ötödik éve, hogy – az 
említett felekezeteken kívül – az 
evangélikusok és a baptisták is 
részesei a városi adventi gyertya-
gyújtásoknak. 

Az adventnyitó alkalom 
egyházi és városi intézmények 
összefogásával valósul meg: a 
Református Kollégium általános 
iskolájának közreműködésével 
16 órától a Nagytemplomban 
adventnyitó istentisztelet, majd 
17 órától, a Kossuth téren ünnepi 
térjáték várja az érdeklődőket. 
Újhelyi Kinga, a Jászai-díjas szín-
művésznő várandós édesanya-
ként idézi meg Mária várandós-
ságát, a hagyományőrzők pedig 
a pásztorok karácsonyvárását 
hozzák a főtérre. A város péksé-

geinek jóvoltából lesz szeretet-
vendégség – idén a Debreceni 
Karitatív Testület gondozásában 
–, s az életnagyságú faragott 
betlehem is a város karácsonyfá-
ja mellé kerül. 

A közösségben megélt ün-
nepvárást – a vasárnapi gyer-
tyagyújtásokon túl – a szombati 
felekezeti mozidélutánok és a 
karitatív hétköznapok is segítik. 
Az Add tovább!-házikót napról 
napra más karitatív szervezet 
fogadja örökbe, s ajándékoz-
za meg programokkal az arra 
járókat, illetve továbbítja a hozott 
ajándékokat a rászorulóknak. 
A további vasárnapokon – a 
gyertyagyújtásokat követően – a 
nagytemplomi zenés áhítaton a 
felekezetek kórusai szolgálnak, a 
Kölcsey Központban a Debrecen 
Helyőrségi Zenekar és a Valcer is 
ünnepel (december 12-én és 13-
án), 20-án betlehemiláng-osztás, 
szenteste délutánján kántálás 
lesz városszerte.

Anat Gov zenés darabjának fő-
hőse egy színésznő, akit hirtelen 
kemény próbatétel elé állít az élet. 
Olyan döntést kell hoznia, amely 
egészen más természetű, mint 
hogy melyik szerepet mikor, kivel, 
milyen rendezésben vállaljon el.  
Ez a szerep a saját életéről, 
önérzetéről, bátorságáról szól, és 
pusztán egy dolog múlik őrajta: 
milyen finálé legyen a végén.

– Bár a történet a rákhoz 
kapcsolódik, elsősorban az eleve 
elrendeltség az alaptéma, mely 
azt hangsúlyozza, hogy ami egy-
szer elkezdődik, annak vége is lesz 
– nyilatkozta a darab főszerepét 
játszó Hernádi Judit. – Fontos, 
hogy szembe tudjunk nézni azzal: 
egyszer el kell menni, itt kell 
hagyni ezt a világot. Ugyanakkor 
tisztában kell lenni azzal is, mikor 
van értelme felvenni a harcot, és 
mikor nincs. Bárkivel előfordulhat, 
hogy valamiben döntenie kell.

A művésznő elárulta: az 
emberek a komoly téma ellené-
re is tudnak nevetni az előadás 
közben, ami nem meglepő, mivel 
minél tragikusabb valami, annál 
nagyobb szükség van a humorra.

– A humor olyan, mint a víz, 
nagy szükség van rá, hiszen nél-
küle megszárad, elmúlik minden 
– mondta Hernádi, aki mellett a 
főbb szerepekben Fekete Ernőt, 
Fekete Györgyit és Hegyi Barba-
rát láthatja a közönség a Kölcsey 
Központban, november 17-én.

Happy Ending

O csík + Presser. A Csík zenekar azon kevesek közé tartozik 
Magyarország népzenei életében, akik már közel harminc éve teszik 
a dolgukat, és kivívták – a legkiemelkedőbb szakmai kitüntetések 
mellett – közönségük kitartó szeretetét is. A Csík szívesen jön Deb-
recenbe: akár fesztiválok szereplőjeként, akár önálló koncertekre is. 
Legközelebb november 26-án játszanak a Kölcsey Központban.
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Programok            időrendben
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O November 6–7.
XI. Országos vándorlegény-konferencia a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O November 6–8.
Márton-napi libalakoma, egri borcsilla-
gokkal a Kossuth téren. 

O November 6., péntek
Életét nem élte le, aláírás megtagadva. 
Rejtő 111 – kiállítás a Sesztina Galériában.

O November 7., szombat
KreDenc Kézműves Kirakat a Malompark-
ban. Egyedi, kézzel készített ajándékok vására a 
főépület emeletén.

O November 7., szombat
Egyháztáji vásár a debreceni Széchenyi-kerti 
református templom udvarán.

O November 7., szombat
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja a 
Debreceni Irodalom Házában. Mesterségek 
nyomában: mit csinál a szobrász?

O November 7., szombat, 10 óra
Hellinger-féle családállítás az Ifjúsági 
Házban. Előadó: Szilvásyné Mazurek Magdolna 
pszichológus-vezető tréner.

O November 7., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 7., szombat, 15 óra
IV. Csapókerti civil expo a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 7., szombat, 17 óra
Szauna programok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O November 7., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O November 7., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O November 7., szombat, 21 óra
Nagyerdei Víztorony: Fűszer-Csemege Chill 
Tower: Kisszántó, Metrokoll, DRJ és Forgotten 
Dreams.

O November 8., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság az Ifjúsági Házban.

O November 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Játszószín-

házi előadás. Hétszínvirág – a békéscsabai 
Napsugár Bábszínház előadása.

O November 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O November 8., vasárnap, 19 óra
Kontrasztok – In memoriam Weöres Sán-
dor. A DE Zeneművészeti Kar tanárainak szerzői 
estje a DE Zeneművészeti Kar – Liszt-termében.
 
O November 9–15.
Európai feltalálók hete az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontban.

O November 9., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Játszószín-
házi előadás.

O November 9., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O November 9., hétfő, 14 óra
Tini klub az Újkerti Fiókkönyvtárban. 
Vezeti: dr. Kovács Károly.

O November 9., hétfő, 14 óra
Mosolyogni kell! – a Szivárvány Játék- és 
Mozgásszín vidám bemutatója, Majzik Ilona 
írásaiból, a Belvárosi Közösségi Házban.

O November 9., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O November 9., hétfő, 19 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Novák István-bérlet.

O November 10., kedd
Czentyéné Zolnai Irén festőművész kiál-
lítása a Józsai Közösségi Házban. December 
20-áig látható.

O November 10., kedd
Nyelvünk és kultúránk – kiállítás a  
Lőrincze Lajos-emlékév alkalmából a 
Benedek Elek Fiókkönyvrárban. 
November 28-áig látható.

O November 10., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz, 
kampós bottal  jár a csősz – szertartásszín-
ház-rítusjáték.

O November 10., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O November 10., kedd, 14 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Móra Ferenc ifjúsági bérlet.

O November 10., kedd, 16.30
Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy a neten 
– egy debreceni kutatás tapasztalatai a 
Méliusz Könyvtárban.

O November 10., kedd, 17 óra
Az Istenek learatása – a Torinói Museo 
Egizio világszép gyűjteménye a Belvárosi K. 
Házban. Pécsi Ágnes egyiptológus előadása.

O November 10., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O November 10., kedd, 17 óra
Kortárs alkotókör a Modemben. Kulisszatit-
kok, avagy kicsodák a kortárs művészek?

O November 10., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.
 
O November 10., kedd, 19 óra
Nógrádi György előadása a Kölcseyben.

O November 10., kedd, 19 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Soós Imre-bérlet.

O November 10., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat. Fenyő Gusztáv zongoraestje a  
DE Zeneművészeti Kar Liszt-teremében.

O November 10., kedd, 20 óra
Nagyerdei Víztorony: KULTerdő. A Tiszatáj 
folyóirat, ill. Orcsik Roland Harmadolás c. köny-
vének bemutatója.

O November 11., szerda
Népművészet mesterei Hajdú-Bihar Me-
gyében. Kiállítás a Tímárházban . (Dec. 1-ig!)

Jancsi és Juliska. Kamarajáték a 
Vojtinában



2222

O November 11., szerda, 18.15
A teremtő tudat II. – a belső akadályok le-
küzdése. Kövesi Péter előadása az Életreform 
Egyesület szervezésében az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 19 óra
Őszi színházi esték: Colin Higgins: Maude és 
Harold. Vígjáték a Körúti Színház előadásában 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O November 11., szerda, 19 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Bertók Lajos-bérlet.

O November 12–13.
Koreai filmnapok az Újkerti K. Házban.

O November 12., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz .

O November 12., csütörtök, 10 óra
Erasmus+ pályázatíró szemináriumok az 
Ifjúsági Házban.

O November 12., csütörtök, 10 és 14 óra
Garabonciás gyermekszínház: Erich Kästner: 
A két Lotti a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O November 12., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 12., csütörtök, 17 óra
Így írunk mi! HÍR-es fiatal írók, költők bemu-
tatkozása a Méliusz Könyvtárban.

O November 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 12., csütörtök, 20.15
Négy balett egy este: Carmen, Viscera, Egy 
faun délutánja, Pas de Deux (balett) az Apolló 
moziban.

O November 13–14.
HNO3 Fesztivál az Ifjúsági Házban.

O November 13., péntek
A magyar nyelv napja. Programok Debre-
cenben, több helyszínen. Részletek a 20. oldalon 
található cikkünkben!

O November 13., péntek, 14 óra
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 13., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 13., péntek, 18 óra
DHK–Csíkszereda férfi bajnoki jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O November 13., péntek,19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O November 14., szombat 
DVSE–Vasas vízilabda-mérkőzés a Debreceni 
Sportuszodában.

O November 14., szombat
Őszből a télbe a Karikás Kulturális Egyesü-
lettel az Ifjúsági Házban.

O November 14., szombat, 8 óra
Géniusz-kupa gyermeksakkverseny az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 8.30
Baba- és gyermekholmi-börze a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 9 óra
Területi foltvarró műhely a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 10 óra
V. ki mit tud? Hajdú-Bihar megyei nyugdíjas 
közösségek részvételével a Józsai Közösségi 
Házban.

O November 14., szombat, 10.30
Csizmás kandúr. Az Ákom-Bákom Bábcsoport 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O November 14., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Az én bolygóm. Játékos 
foglalkozássorozat az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O November 14., szombat
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja a 
Modemben. 11 óra: Alkossunk együtt! – A 
nagy rajzolás.  16 óra: feLugossy László 
kísérleti filmjének bemutatója.

O November 14., szombat, 14.30
Debrecen–Vasas Plakett férfi bajnoki vízi-
labda-mérkőzés a Debreceni Sportuszodában.

Vízi aerobik az Élményfürdőben

O November 11., szerda, 8 és 10 óra
Márton-nap németül tanulóknak. 12–18 
éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O November 11., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz 
– szertartásszínház

O November 11., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 10 óra
Márton-napi sokadalom a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O November 11., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 11., szerda, 14 óra
Praktikák az egészség megőrzéséért. Kiss 
Erzsébet nyugdíjas testnevelő tanár és újságíró 
előadása a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 11., szerda, 14 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Gárdonyi Géza ifjúsági bérlet.

O November 11., szerda, 14 óra
Márton lámpácskái: a Márton-napi hagyo-
mányok felelevenítése a Nagymacsi K. Házban.

O November 11., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak az 
Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., szerda, 16.30
Szatyor. Piac, ahogy mi szeretjük! a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O November 11., szerda, 17 óra
A városháza. Helytörténeti előadás az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O November 11., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Orange Sofa: november 18-án a Sikk Klubban játszik a zenekar

O November 14., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 14., szombat, 16 óra
Szigetközi mulatság a kisfarsangban. 
Szövés-fonás, körmönfonás, táncház  a Homok-
kerti Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 16 óra
Őszből a télbe. Karikás családi délután és 
táncház a Törköly zenekarral az Ifjúsági Házban.

O November 14., szombat, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági 
Házban. 

O November 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 14., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O November 14., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O November 14., szombat,19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Thuróczy-bérlet.

O November 14., szombat
Nagyerdei Víztorony: 19 óra: Galla Miklós. 
Kitárulkozó stand-up. 21 óra: Víztorony Club 
Night. Dj Rolph Masco.

O November 15., vasárnap
Szent András hava: Szigetközi mulatság kis-
farsangban a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 15., vasárnap, 8 óra
Országos Numizmatikai Találkozó a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban. 

O November 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szent László csudatet-
tei. A nagyváradi Lilliput Társulat előadása.

O November 15., vasárnap, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 15., vasárnap, 19 óra
Universitas Debrecen Hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 16–20.
Újkerti egészséghét az Újkerti K. Házban.

O November 16., hétfő, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz.

O November 16–18., 13.30
Hős6os. Színes, magyarul beszélő, amerikai 
animációs vígjáték a Delta moziban.

O November 16., hétfő, 9 óra
VIII. Megyei Mesemondó- és Prózamondó 

Fesztivál Szabó Magda emlékére, a művé-
szeti iskolák tanulói számára, a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban. 

O November 16., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O November 16., hétfő, 14 óra
Legkedvesebb verseim. Irodalmi műsor 
Máriássi István és barátai tolmácsolásában a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O November 16., hétfő, 14 óra
Adventre készülünk. Kézműves foglalkozás 
gyerekeknek, felnőtteknek a Nagymacsi Közös-
ségi Házban.

O November 16., hétfő, 15 óra
Elmondom hát mindenkinek. 
A Méliusz Könyvtár IX. Diákkonferenciája a  
II. János Pál Intézetben.

O November 16., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A korai anya-gyermek kapcso-
lat. Mudri Sándorné óvodapedagógus előadása 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 16., hétfő, 19 óra
Zorán-koncert a Kölcsey Központban.

O November 17., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 
Kamarajáték.

O November 17., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O November 17., kedd, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Arany-bérlet.

O November 17., kedd, 17 óra
Szilágyi Imre grafikusművész Ex libris 
kiállítása a Benedek Elek Könyvtárban. Meg-
nyitja: Imolay Lenkey István, művészeti író

O November 17., kedd, 17 óra
Csokonai-nap a költő születésének évforduló-
ja alkalmából a Debreceni Irodalom Házában.
O November 17., kedd, 17 óra
Cseh házak: vándorkiállítás nyílik a Modem-
ben a megyei építész kamara szervezésében.

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

O November 17., kedd, 19 óra
Anat Gov: Happy Ending. Zenés prózai játék-
revü az Orlai Produkciós Iroda előadásában a 
Kölcsey Köpontban.

O November 18., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 18., szerda, 10 óra
Mesés zenék. A Debreceni Helyőrségi Zenekar 
hangszerbemutatója a Méliusz Könyvtárban.

O November 18., szerda, 10 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Sebők Zsigmond-bérlet.

O November 18., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O November 18., szerda, 13 óra
DVSC-TEVA–Szeged 2011 Magyar Kupa 
nyolcaddöntő labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei 
Stadionban.

O November 18., szerda, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Benedek Elek-bérlet.

O November 18., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 18., szerda, 14 óra
Játékos nyelvi vetélkedő nyugdíjasoknak 
a Csapókerti Fiókkönyvtárban.
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O November 11., szerda, 18.15
A teremtő tudat II. – a belső akadályok le-
küzdése. Kövesi Péter előadása az Életreform 
Egyesület szervezésében az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 19 óra
Őszi színházi esték: Colin Higgins: Maude és 
Harold. Vígjáték a Körúti Színház előadásában 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O November 11., szerda, 19 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Bertók Lajos-bérlet.

O November 12–13.
Koreai filmnapok az Újkerti K. Házban.

O November 12., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz .

O November 12., csütörtök, 10 óra
Erasmus+ pályázatíró szemináriumok az 
Ifjúsági Házban.

O November 12., csütörtök, 10 és 14 óra
Garabonciás gyermekszínház: Erich Kästner: 
A két Lotti a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O November 12., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 12., csütörtök, 17 óra
Így írunk mi! HÍR-es fiatal írók, költők bemu-
tatkozása a Méliusz Könyvtárban.

O November 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 12., csütörtök, 20.15
Négy balett egy este: Carmen, Viscera, Egy 
faun délutánja, Pas de Deux (balett) az Apolló 
moziban.

O November 13–14.
HNO3 Fesztivál az Ifjúsági Házban.

O November 13., péntek
A magyar nyelv napja. Programok Debre-
cenben, több helyszínen. Részletek a 20. oldalon 
található cikkünkben!

O November 13., péntek, 14 óra
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 13., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 13., péntek, 18 óra
DHK–Csíkszereda férfi bajnoki jégkorong-
mérkőzés a Jégcsarnokban.

O November 13., péntek,19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O November 14., szombat 
DVSE–Vasas vízilabda-mérkőzés a Debreceni 
Sportuszodában.

O November 14., szombat
Őszből a télbe a Karikás Kulturális Egyesü-
lettel az Ifjúsági Házban.

O November 14., szombat, 8 óra
Géniusz-kupa gyermeksakkverseny az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 8.30
Baba- és gyermekholmi-börze a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 9 óra
Területi foltvarró műhely a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O November 14., szombat, 10 óra
V. ki mit tud? Hajdú-Bihar megyei nyugdíjas 
közösségek részvételével a Józsai Közösségi 
Házban.

O November 14., szombat, 10.30
Csizmás kandúr. Az Ákom-Bákom Bábcsoport 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O November 14., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Az én bolygóm. Játékos 
foglalkozássorozat az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O November 14., szombat
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja a 
Modemben. 11 óra: Alkossunk együtt! – A 
nagy rajzolás.  16 óra: feLugossy László 
kísérleti filmjének bemutatója.

O November 14., szombat, 14.30
Debrecen–Vasas Plakett férfi bajnoki vízi-
labda-mérkőzés a Debreceni Sportuszodában.

Vízi aerobik az Élményfürdőben

O November 11., szerda, 8 és 10 óra
Márton-nap németül tanulóknak. 12–18 
éveseknek a Méliusz Könyvtárban.

O November 11., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Elmúlt a nyár, itt az ősz 
– szertartásszínház

O November 11., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 11., szerda, 10 óra
Márton-napi sokadalom a Kismacsi Közös-
ségi Házban.

O November 11., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 11., szerda, 14 óra
Praktikák az egészség megőrzéséért. Kiss 
Erzsébet nyugdíjas testnevelő tanár és újságíró 
előadása a Homokkerti Közösségi Házban.

O November 11., szerda, 14 óra
Víg Kamara Színház: Vörösmarty Mihály: Cson-
gor és Tünde. Gárdonyi Géza ifjúsági bérlet.

O November 11., szerda, 14 óra
Márton lámpácskái: a Márton-napi hagyo-
mányok felelevenítése a Nagymacsi K. Házban.

O November 11., szerda, 16 óra
Mentál filmklub szakközépiskolásoknak az 
Újkerti Közösségi Házban.

O November 11., szerda, 16.30
Szatyor. Piac, ahogy mi szeretjük! a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O November 11., szerda, 17 óra
A városháza. Helytörténeti előadás az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O November 11., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi



O November 18., szerda, 16 óra
140 éve született Tormay Cécile. Erdélyi 
Márta estje a Benedek Elek Fiókkönyvtárban. 

O November 18., szerda, 16.30
Szatyor. Piac, ahogy mi szeretjük! a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O November 18., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az IfiHázban. 

O November 18., szerda, 17.30
A (cseh)szlovákiai magyarság megszerveződése 
a két világháború között. Bajcsi Ildikó történész 
előadása a Debreceni Irodalom Házában. 

O November 18., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Benedek–Kocsák–
PestyNagy–Wichmann: Tűzrőlpattant 
Tündérország. Bérletszünet.

O November 18., szerda, 18.15
Hangfürdő-relaxáció tibeti hangtálakkal 
és gonggal. Szűcs Gyöngyi előadása az Életre-
form Egyesület szervezésében az IfiHázban.

O November 19., csütörtök
Habana Social Club - Orquestra Musica kon-
certje a Kölcsey Központban.

O November 19., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 19., csütörtök, 10 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 19., csütörtök, 10 óra
A divat káros hatásai az emberi testre. 
Előadás 7-8.osztályos diákok számára a Józsai 
Közösségi Házban.

O November 19., csütörtök, 14 óra
Elmondom hát mindenkinek. 
A Méliusz Könyvtár IX. Diákkonferenciája a 
Libakerti Fiókkönyvtárban.

O November 19., csütörtök, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 19., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban. 

O November 19., csütörtök, 16 óra
Elmondom hát mindenkinek. 
A Méliusz Könyvtár IX. Diákkonferenciája Józsai 
Fiókkönyvtárban.

O November 19., csütörtök, 16.30
Hozott lélek – egy pszichothriller rej tel-
mei. Kelemen Erzsébet regényének bemuta-
tója a Méliusz Könyvtárban. A szerzővel Pósa 
Zoltán költő, író, újságíró beszélget.

O November 19., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O November 19., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Tűzrőlpattant Tündéror-
szág. Bérletszünet.

O November 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 20–22.
VIII. Debreceni Nemzetközi Vasútmodell 
kiállítás és mérnöki előadások a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O November 20., péntek, 9.30
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 20., péntek, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Janikovszky Éva-bérlet.

O November 20., péntek, 16 óra
A Bihar Antikvárium XV. Könyvárverése a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O November 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 20., péntek, 17.30
A chili termesztése. Danka Krisztián (terme-
lő) előadása a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 20., péntek, 20 óra
A Hangfogó Band 30 éves születésnapi 
koncertje és dance-party a Belvárosi Közös-
ségi Házban.

O November 21–22.
Reinkarnációs-korregressziós tréning az 
Ifjúsági Házban. Előadó: Kövesi Péter spirituális 
gyógyító-tanító.

O November 21–22.
Esküvői nyílt nap a Hotel Lyciumban. Bővebb 
információ: event@hotellycium.hu

O November 21., szombat
Hajós Alfréd-kupa 4. forduló a Debreceni 
Sportuszodában.

O November 21., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 21., szombat, 15.30
DVSC-TEVA–Diósgyőr bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O November 21., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 21., szombat, 19 óra
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő él-
ménykoncertek a Debreceni Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 21., szombat, 19 óra
Erzsébet–Katalin-napi bál a Csapókerti 
Közösségi Házban.
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DEBRECEN
2015. NOVEMBER 10.
LOVARDA EGYETEMI 
KULTURÁLIS ÉS 
KONFERENCIA KÖZPONT, 
NAGYTEREM /17:30

ÚTMUTATÓ A 
TOVÁBBTANULÁSHOZ

Hajrá jövő! Minden a 
továbbtanulásról egy helyen! 
TTájékozódjon a felvételi 
jelentkezéssel kapcsolatos 
tudnivalókról, a továbbtanulás 
anyagi vonzatairól, az egyetemi 
létről, az ösztöndíjakról és a 
munkaerőpiaci lehetőségekről! 
Találkozzunk Önnel és 
gygyermekével november 10-én a 
legközelebbi Hajrá jövő! 
fórumon! 

Az esemény háziasszonya: 
Szily Nóra
További információk a 
www.hajrajovo.hu oldalon. 
Tervezzük meg együtt az 
egyetemi éveket! 
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O November 21., szombat, 20 óra
Erzsébet–Katalin-napi bál – zenés-táncos 
mulatság a Kismacsi Közösségi Házban.

O November 21., szombat, 20 óra
Nagyerdei Víztorony: Margaret Island; Nyi-
las Reni és Ők.

O November 22., vasárnap
Egy csöppnyi India az Ifjúsági Házban.

O November 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 22., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 23–29.
A Temi hete. Jubileumi nyílt napok a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O November 23.–december 13.
Zöld Mikulás a Hortobágyon a Hortobágyi 
Nemzeti Park szervezésében.

O November 23., hétfő, 9.30 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 23., hétfő, 10 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 23., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O November 23., hétfő, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 23., hétfő, 14 óra
Tini klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 23., hétfő, 15 óra
Elmondom hát mindenkinek. 
A Méliusz Könyvtár IX. Diákkonferenciája a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O November 23., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Gyermekágyasként – élet-
mód, szex. Családtervezés – mikor jöhet a 
következő?  Dr. Kovács Károly előadása az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 23., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Németh László-bérlet.

O November 23., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O November 23., hétfő, 19.30
Elektro-akusztikus zenei hangverseny a 
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 24., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték. Holle anyó. Bérletes előadás.

O November 24., kedd, 10 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 24., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O November 24., kedd, 14 óra
Erzsébet–Katalin-napi batyus bál a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O November 24., kedd, 14 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 24., kedd, 16.30
Helytörténeti kutatások és kutatóműhe-
lyek. A helytörténeti gyűjtemény és a fotótár 
bemutatkozása a Méliusz Könyvtárban.

O November 24., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O November 24., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Rajz János-bérlet.

O November 24., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Kismamakaland. Bsz.

O November 24., kedd, 20 óra
Nagyerdei Víztorony: KULTerdő. Ötéves a 
KULTer.hu.

O November 25., szerda, 9 óra
Katalin-napi bál a Homokkerti K. Házban.

O November 25., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 25., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Jancsi és Juliska, Holle anyó.

O November 25., szerda, 13 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 25., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 25., szerda, 15 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 25., szerda, 16.30
Szatyor a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O November 25., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifiházban.

O November 25., szerda, 18 óra
A médiumitás. Szabó Judit spirituális író-ta-
nító előadása az Ifjúsági Házban.

O November 25., szerda, 18 óra
Smart City MeetUp. Az EDC Debrecen Város- 
és Gazdaságfejlesztési Központ programja a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O November 25., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Robert Thomas: Nyolc nő. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O November 26., csütörtök, 10 óra
Gyermekszínházi előadás a Józsai K. Házban.

O November 26., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Jancsi és Juliska. 
Kamarajáték. 10 és 14 óra: Holle anyó.

O November 26., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O November 26., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-világnap a Belvárosi K. Házban.

O November 26., csütörtök, 16 óra
Tápanyagpótlás a kiskertekben. Sápi Le-
vente előadása a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 26., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.



O November 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 28., szombat, 17 óra
Debreceni Advent: Csemer Boglárka jóté-
konysági koncertje a kárpátaljai gyerme-
kekért a Nagytemplomban .

O November 28., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O November 28., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: A Magyar Faust. Csortos-b.

O November 28., szombat
Nagyerdei Víztorony: 19 óra: La Vie en Rose – 
Edith Piaf dalait Gajai Ágnes énekli.
21 óra: Víztorony Club Night.

O November 29.–december 23.
Adventi kiállítás és vásár – a Hal Köz Ga-
lériában.

O November 29.–december 23.
Debreceni Advent: Adventi vásár a Kossuth 
téren, a város karácsonyfája körül.

O November 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Holle Anyó. Bemutató.

O November 29., vasárnap, 15 óra
Advent – az első gyertya meggyújtása az 
adventi koszorún a Kismacsi Közösségi Házban.

O November 29., vasárnap
Debreceni advent. 16 óra: Adventnyitó is-
tentisztelet a Nagytemplomban. 17 óra: Első 
adventi gyertyagyújtás, ünnepi térjáték 
a Kossuth téren, a Debreceni Karitatív Testület 
szeretetvendégsége.

O November 29., vasárnap, 17 óra
Adventi hangverseny a Józsai K. Házban.

O November 29., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O November 29., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: Shakespeare: Lóvá tett 
lovagok. Filmvetítés. Shakespeare-bérlet.

O November 29., vasárnap, 17 óra
Adventi gyertyagyújtás I. a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O November 29., vasárnap, 18.30
DHK–FTC bajnoki jégkorongmérkőzés a Jég-
csarnokban.

O November 29., vasárnap, 19 óra
Universitas Debrecen Hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 30., hétfő, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O November 30., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O November 30., hétfő, 13 óra
Víg Kamara Színház: A min dent látó király-
lány. Mesebérlet.

O November 30., hétfő, 14 óra
Elmondom hát mindenkinek. 
A Méliusz Könyvtár IX. Diákkonferenciája a 
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O November 30., hétfő, 14 óra
Az ANZX és a Pikk dámák műsora a Belváro-
si Közösségi Házban.

O November 30., hétfő, 15 óra
Víg Kamara Színház: A mindentlátó király-
lány. Mesebérlet.

O November 30., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Orbán János Dénes: A Ma-
gyar Faust. Universitas-bérlet.

O December 1–6.
Vojtina: Csizmafényesítő hét – Mikulásváró.
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O November 26., csütörtök, 17 óra
Antal Vali előadása az Ifjúsági Házban.

O November 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O November 26., csütörtök,19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Mensáros-bérlet.

O November 26., csütörtök, 19 óra
Csík + Presser. A Csík zenekar koncertje, 
vendég Presser Gábor a Kölcsey Központban.

O November 27., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle Anyó. Bérletes ea.

O November 27., péntek, 10 óra
Advent fényei. Kézműves játszóház óvodá-
soknak a Kismacsi Közösségi Házban.

O November 27., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti K. Házban.

O November 27., péntek, 17 óra
A gyógyulás szelencéje. A betegség mint 
szimbólum. A betegségek lelki eredete. 
Kaló Jenő asztrológus ea. az Ifiházban.

O November 27., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub. A Jobb Veled a Világ 
Alapítvány programja az Újkerti könyvtárban.

O November 27., péntek, 18 óra
DHK–Dunaújvárosi Acélbikák férfi bajnoki 
jégkorong-mérkőzés a Jégcsarnokban.

O November 28., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O November 28., szombat, 16 óra
Kaktuszok, szukkulensek és én. Fábián 
László előadása a Csapókerti Közösségi Házban.

O November 28., szombat, 16 óra
Debreceni Advent: Adventi filmes délután az 
Apolló moziban. 

O December 1., kedd
Fodor Dóra kiállítása az Ifjúsági Házban. 

O December 1., kedd, 10 óra
András-nap – Varázslatos Skócia – angol 
nyelvet tanulóknak. 12–18 éveseknek a 
Méliusz Könyvtárban. 
Info: idegennyelvi@meliusz.hu

O December 1., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O December 1., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó.

O December 1., kedd, 17 óra
Adjon Isten sokakat, sok karácsony 
napokat... Molnárné Ötvös Tünde keramikus 
iparművész kiállításának megnyitója a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 1., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 2., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O December 2., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó – Menjünk 
el látására!

O December 2., szerda, 16.45
A Wass Albert kör összejövetele a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 2., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági 
Házban.

O December  3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó – Menjünk 
el látására!

O December 3., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O December 3., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O December 4., péntek
V. Aquaticum Mikulás-futás az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdő szervezésében.

O December 4., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó– Babusgató.

O December 4., péntek, 17 óra
Tóth Krisztina felolvasóestje a Modemben.

O December 5–6.
Tradicionális reiki II. az Életreform Egyesület 
szervezésében az Ifjúsági Házban. Előadó: 
Kövesi Péter tradicionális reikimester.

O December 5–6., 10 és 13 óra
Zöld Mikulás a Hortobágyon a Hortobágyi 
Nemzeti Park szervezésében.

O December 5–6.
Debreceni Advent: Mikulás-hétvége kisvo-
natozással, korcsolyázással a Nagyerdei 
Kultúrpark, a Vojtina Bábszínház, a DMK, az 
Ifiház és a Főnix Rendezvényszervező ösz-
szefogásával a Nagyerdőn (Ötholdas Pagony, 
Állatkert) és más helyszíneken. 
Információ: www.fonixinfo.hu

O December 5–6.
Karácsony-kupa. Utánpótlás labdarúgótorna 
az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban és a 
Hódos Imre Sportcsarnokban.

O December 5., szombat, 10.30
Kiskarácsony, Nagykarácsony – az Alföld 
Gyermekszínpad és Főnix Diákszínpad 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

 O December 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O December 5., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O December 5., szombat, 18 óra
Debreceni Advent: Mazsorettfesztivál a 
Kölcsey Központban.

O December 5., szombat, 20 óra
Android 35. A legendás debreceni progresszív 
zenekar különleges jubileumi koncertje a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O December 6., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság Ifjúsági Házban.

O December 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Holle anyó – Babusgató.
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O December 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 6., vasárnap, 17 óra
Debreceni Advent: Énekes hagyományőrző 
vonulás a régi városházától, majd Második 
adventi gyertyagyújtás a Kossuth téren. 
18 óra: Zenés áhítat a Nagytemplomban a 
baptista és a nagytemplomi kórussal.

O December 7–13.
Debreceni advent: A Debreceni Karitatív 
Testület tagszervezeteinek bemutatko-
zása, gyűjtése, színpadi programjai a Kossuth 
téren, a város karácsonyfájánál. (dec. 7. Lelkierő 
Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, dec. 8. Kato-
likus Karitász, dec. 9. Dorcas Segélyszervezet, 
dec. 10–11. ReFoMix – 25 éves a debreceni 
hajléktalan-ellátás), dec. 12. Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat, dec. 13. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat.

O December 7., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O December 7., hétfő, 18 óra
DHK–Corona Brasov bajnoki jégkorongmér-
kőzés a Jégcsarnokban.

O December 8., kedd, 9.30, 11és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó.

O December 8., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el látásra!

ELŐZETES:

O December 11., péntek, 17 óra
Debreceni advent: a XXV. Nemzetközi Bet-
lehemes Találkozó megnyitója a Kossuth 
téren



O December 1., kedd
Fodor Dóra kiállítása az Ifjúsági Házban. 

O December 1., kedd, 10 óra
András-nap – Varázslatos Skócia – angol 
nyelvet tanulóknak. 12–18 éveseknek a 
Méliusz Könyvtárban. 
Info: idegennyelvi@meliusz.hu

O December 1., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O December 1., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó.

O December 1., kedd, 17 óra
Adjon Isten sokakat, sok karácsony 
napokat... Molnárné Ötvös Tünde keramikus 
iparművész kiállításának megnyitója a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 1., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 2., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O December 2., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó – Menjünk 
el látására!

O December 2., szerda, 16.45
A Wass Albert kör összejövetele a Méliusz 
Könyvtárban.

O December 2., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági 
Házban.

O December  3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó – Menjünk 
el látására!

O December 3., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O December 3., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O December 4., péntek
V. Aquaticum Mikulás-futás az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdő szervezésében.

O December 4., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó– Babusgató.

O December 4., péntek, 17 óra
Tóth Krisztina felolvasóestje a Modemben.

O December 5–6.
Tradicionális reiki II. az Életreform Egyesület 
szervezésében az Ifjúsági Házban. Előadó: 
Kövesi Péter tradicionális reikimester.

O December 5–6., 10 és 13 óra
Zöld Mikulás a Hortobágyon a Hortobágyi 
Nemzeti Park szervezésében.

O December 5–6.
Debreceni Advent: Mikulás-hétvége kisvo-
natozással, korcsolyázással a Nagyerdei 
Kultúrpark, a Vojtina Bábszínház, a DMK, az 
Ifiház és a Főnix Rendezvényszervező ösz-
szefogásával a Nagyerdőn (Ötholdas Pagony, 
Állatkert) és más helyszíneken. 
Információ: www.fonixinfo.hu

O December 5–6.
Karácsony-kupa. Utánpótlás labdarúgótorna 
az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban és a 
Hódos Imre Sportcsarnokban.

O December 5., szombat, 10.30
Kiskarácsony, Nagykarácsony – az Alföld 
Gyermekszínpad és Főnix Diákszínpad 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

 O December 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O December 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfür-
dőben. Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban. 

O December 5., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O December 5., szombat, 18 óra
Debreceni Advent: Mazsorettfesztivál a 
Kölcsey Központban.

O December 5., szombat, 20 óra
Android 35. A legendás debreceni progresszív 
zenekar különleges jubileumi koncertje a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O December 6., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság Ifjúsági Házban.

O December 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Holle anyó – Babusgató.

27

Adventi programok november 29-én

O December 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O December 6., vasárnap, 17 óra
Debreceni Advent: Énekes hagyományőrző 
vonulás a régi városházától, majd Második 
adventi gyertyagyújtás a Kossuth téren. 
18 óra: Zenés áhítat a Nagytemplomban a 
baptista és a nagytemplomi kórussal.

O December 7–13.
Debreceni advent: A Debreceni Karitatív 
Testület tagszervezeteinek bemutatko-
zása, gyűjtése, színpadi programjai a Kossuth 
téren, a város karácsonyfájánál. (dec. 7. Lelkierő 
Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, dec. 8. Kato-
likus Karitász, dec. 9. Dorcas Segélyszervezet, 
dec. 10–11. ReFoMix – 25 éves a debreceni 
hajléktalan-ellátás), dec. 12. Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat, dec. 13. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat.

O December 7., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O December 7., hétfő, 18 óra
DHK–Corona Brasov bajnoki jégkorongmér-
kőzés a Jégcsarnokban.

O December 8., kedd, 9.30, 11és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Holle anyó.

O December 8., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el látásra!

ELŐZETES:

O December 11., péntek, 17 óra
Debreceni advent: a XXV. Nemzetközi Bet-
lehemes Találkozó megnyitója a Kossuth 
téren



Robert Thomas című darabjában egy elegáns, 
hegyvidéki házban karácsonyra készülődnek. Épp a 
külföldön tanuló lányt várják haza, mikor felhangzik 
egy velőt rázó sikoly, és − hátában késsel − holtan 
találják a ház urát. A hirtelen érkező hóvihar elzárja 
a külvilágtól a házban tartózkodó nyolc nőt. Senki 
nem hagyhatta el a házat, így aztán a család és 
a háztartás nőtagjai egymást kezdik méregetni, ki 
lehet a gyilkos. Nincs is szükség detektívre, ha nyolc 
nő kezdi faggatni egymást, s rádöbbennek: senki 
nem az, aminek látszik. Ez a véresen komoly törté-
net – remek humorával – önfeledt szórakozást ígér. 

A darabot Keszég László rendezi; a bemutató 
november 13-án lesz a Csokonai Színházban.

Nyolc nő
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Az idén immár negyedik alkalommal rendezik meg 
Észak-Magyarország egyik legrangosabb boros ese-
ményét, melynek szervezője a Debreceni Borbarátok 
Társasága Egyesület, a Debreceni Borozó kiadója. 

Mint Kovács Pál, a szervezőbizottság  vezetője 
el mondta, a tesztjeiken legjobban szereplő 20 borá-
szatot hívták meg – ezek 3-3, összesen 60 borral je-
lennek meg –, valamint a pezsgőt termelő Garamvári 
és Törley Pincészetet.

Idén is kialakítanak gasztronómiai sarkot, ahol 
sajtokat és borkorcsolyákat kínálnak, így teljes lesz 
az élmény a borbarátok számára november 28-án a 
Déri Múzeumban.

A TOP 20 borászatai: Thummerer, Gál Tibor 
Fúzió, Bolyki, Petrény, Gróf Buttler, St. Andrea, Egri 
Borvár – Tóth Ferenc Pincészet, Molnár és Fiai,  
Bárdos és Fia, Szőke Mátyás és Zoltán, Babiczki, 
Szt. Tamás, Dobogó, Royal Tokaji, Hétszőlő, Hold-
völgy, Béres Szőlőbirtok, Barta, Basilicus, Chateau 
Dereszla. Jegyeket elővételben a Tourinform-iro-
dában, az Esszencia borszaküzletben és a Déri 
Múzeum pénztárában lehet vásárolni.

Debreceni
  bormustra

Mamy szerepében Esztergályos Cecíliát 
láthatja a debreceni közönség
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O látható az Isten. A zsoltá-
ros költő ébresztése című műso-
rával Wass Albert (1908–1998) 
emléke előtt tiszteleg Erdélyi Már-
ta versmondó a kistemplomi refor-
mátus egyházközség gyülekezeti 
termében (Révész tér 2.) novem-
ber 12-én 15 órakor. Az irodalmi 
délutánon közreműködik Andics 
Árpád fényképész, mint narrátor, 
valamint Dalmi Dóra fuvolán. 

Bár az ősz napsugarai olykor még a nyarat idézik bennünk, 
a naptár szerint már novembert írunk, és a hosszú téli esték 
is szép lassan közelegnek. Jó hír azonban, hogy az őszi-téli 
esték sem lesznek unalmasak, sőt, megannyi komoly- és 
könnyűzenei koncert, színházi előadás, gasztronómiai, családi 
és hagyományőrző rendezvény teszi még izgalmasabbá és 
élménydúsabbá az év végét Debrecenben. 

A több száz program között egyszerűen, gyorsan, napra, 
témára szűrve lehet böngészni a www.iranydebrecen.hu 
weboldal Programajánló rovatában, és akár hónapokra előre 
is tervezhetjük a szabadidőnket. Aki már kiválasztotta a 
számára kedves programot, jegyét sorban állás és kezelési 
költség nélkül megvásárolhatja a Tourinform-irodában, ahol 
– a debreceni rendezvények mellett – budapesti és országos 
színház- és koncertjegyek is kaphatók. Hogy az idei karácso-
nyi készülődés is kényelmes és nyugalmas legyen, lepje meg 
szeretteit ajándékutalvánnyal, melynek összegét Ön határoz-
za meg, és melyet az ajándékozott egy éven belül szabadon 
használhat fel!

Tourinform-iroda 
4024 Debrecen, Piac u. 20. 
Telefon: (52) 412-250, e-mail: debrecen@tourinform.hu 
Honlap: www.iranydebrecen.hu

Kárpátaljai gyerekeknek szeretne 
segíteni debreceni koncertjével Boogie, 
azaz Csemer Boglárka, akinek Parfüm és 
Wars For Nothing című dalait világszerte 
megismerhette a közönség. Az énekesnő 
november 28-án 17 órától lép fel a Nagy-
templomban.

Őszi programszüret

mailto:debrecen@tourinform.hu
http://www.iranydebrecen.hu/
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2011. szeptember 26-án az 
Országgyűlés a magyar nyelv 
napjává nyilvánította november 
13-át, az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének javaslatára. 2015-ben 
– már harmadik alkalommal – a 
Debreceni Művelődési Központot 
kérte fel az önkormányzat, hogy 
szervezzen egész napos program-
sorozatot, melyben méltók ehhez 
az ünnephez. A munkába bekap-
csolódott az Alföldi Nyomda, a 
Campus Közhasznú Nonprofit Kft., 
a Déri Múzeum, a Méliusz Könyv-
tár, a Debrecen–Nyíregyházi Egy-
házmegye Püspöki Hivatala, így 
városszerte közel 15 helyszínen 
várják programokkal az érdeklő-
dőket. (Ezek többségére érdemes 
előre jelentkezni!)

szent Anna-székesegyház
11 óra: Ünnepi műsor. Bosák Nándor püspök 
köszöntője, majd Bitskey István akadémikus 
előadása (Pázmány, a nyelvművész címmel). 
11.45: Közös éneklés: Babits Mihály: Zsoltár, 
gyermekhangra. A műsorban közreműködnek 
az Ady Endre Gimnázium diákjai, Juhász Árpád, 
színművész
Információ, jelentkezés: (52) 411-016, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

DMK Belvárosi Közösségi Ház
10–12.30; 13.30–14.30: Játék a szavakkal:
nyelvi játékok általános iskolásoknak. 
Nyelvőr-próba, könyvjelzőkészítés, iniciálé-, 
hűtőmágnes-készítés. Ismerkedés a rovásírás-
sal. Betűházikó. Nyomtatás az Alföldi Nyomda 
Gutenberg-présével (A prés a Tamus István 
által tervezett magyar nyelv napi emblémát 
nyomtatja!) Óriás szócsiga! Keressük 2015 
legnépszerűbb magyar szavát!
Információ, jelentkezés: (52) 411-016, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

19 óra: Délibáb klub. Kátai Zoltán énekmondó 
műsora. Beszélt és énekelt anyanyelvünk tör-
ténelmi rétegei, kapcsolatai. Beszélgetés Kátai 
Zoltánnal, Joób Árpáddal és Ozsváth Sándorral. 
Népzenei koncert és táncház a Szeredással. 
Tanít: Mecsei Gyula (Forgórózsa). 

DMK csapókerti Közösségi Ház
11 és 14 óra: Abakusz Műhely: Tótráti 
történet
Információ, jelentkezés: (52) 411-016, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

DMK Nagymacsi Közösségi Ház
14 óra: Nyelvőr-próba általános iskolásoknak
Információ, jelentkezés: (52) 217-171, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

DMK Kismacsi Közösségi Ház
10 óra: Mesematiné a magyar nyelv napja 
alkalmából – óvodásoknak. 
Információ, jelentkezés: (52) 716-698, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

DMK Újkerti Közösségi Ház 
10 óra: Az anzX-Nefelejcs zenekar magyar 
nyelv napi műsora
Információ, jelentkezés: (52) 439-866, 
www.debrecenimuvkozpont.hu

Nagyerdei víztorony
19 óra: Slam, költészet és nyelvi kreativitás. 
Laboda Róbert és a Standard Hiba slam poetry 
csoport tagjai. 
Információ: www.nagyerdeiviztorony.hu

Méliusz Központi Könyvtára (Bem tér)
November 13.: Nyelvtörők, rímek, anyanyelvi 
játékok általános iskolásoknak. 
Információ, jelentkezés: (52) 502-822.

Benedek elek Fiókkönyvtár (Piac u. 68.)
November 10–28.: Nyelvünk és kultúránk – 
kiállítás a Lőrincze Lajos-emlékév alkalmából. 
Nov. 11., 17 óra: Versbarát Kör: Verselemzés
Nov. 13.: Játékos, interaktív nyelvi óra. 
Gyimóthy Gábor Nyelvlecke c. versének feldol-
gozása. Időpont-egyeztetés (52) 502-431.
Nov. 16., 9 óra: VIII. Megyei Mesemondó- és 
Prózamondó Fesztivál, Szabó Magda emlékére, 
a művészeti iskolák tanulói számára. 
Információ és jelentkezés a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskolában: (52) 446-542, 
megyesineagardi@gmail.com

Libakerti Fiókkönyvtár (Viola u. 23/A)
9 óra: Anyanyelvünk játékai. Könyvtári 
foglalkozás általános iskolás gyermekek 
részvételével. Jelentkezés: (52) 319-264.

Józsai Fiókkönyvtár
14 óra: Könyvkiállítás. Péntek 13! Melyek a 
legrémisztőbb magyar szavaink? Montázs ké-
szítése. Vérfagyasztó nyelvi totó iskolásoknak. 
Diafilmvetítés óvodásoknak. 
Jelentkezés: (52) 386-125.

tócóskerti iskolai és gyermekkönyvtár
(Margit tér 19.)
9.45: A Kazinczytól Kazinczyról nyelvművelő 
verseny eredményhirdetése, díjkiosztó. 
10 óra: Szólások és eredetük – 100 éve 
született O. Nagy Gábor. Gyermekfoglalkozás 
negyedik osztályosoknak.

csapókerti Fiókkönyvtár 
(Mátyás kir. u. 29.)
November 18., 14 óra: játékos nyelvi 
vetélkedő nyugdíjasoknak.

Petőfi emlékkönyvtár 
(Víztorony u. 13.)
Nyelvi játékok gyerekeknek. 
Bejelentkezés: (52) 413-471.
Virágnak virága. Nyelvemlékeinkről a könyv-
tárban és az interneten – kamarakiállítás. 
Megtekinthető november 10. és 21. között. 

Kartács utcai fiókkönyvtár
Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás. Papír-
színházas mesefoglalkozás. 
Időpont-egyeztetés: (52) 481-040.
Információ: www.hbmk.hu

Déri Múzeum
Anyanyelvi titoktár. A magyar nyelv körüli 
viták is kellettek ahhoz, hogy 1844. november 
13-án az Országgyűlés elfogadja a magyart ál-
lamnyelvvé tevő törvényt. A vita hozadéka volt 
néhány ma megmosolyogtató szószerkezet: 
pl. nyaktekerészeti mellfekvenc (nyakkendő), 
távpöfögészeti tovalöködönc (gőzmozdony). 
Van kedved játszani? Alkoss egy frappáns 
szószerkezetet, oszd meg a saját idővonaladon, 
és írd bele a „Mondj valamit erről...” helyére 
az általad gyártott szószerkezetet, hadd 
találgassanak a barátaid! 
Bővebben: www.derimuzeum.hu 

Debreceni irodalom Háza (Péterfia u. 28.)
10–18 óra: Szókirakó verseny 4–100 éves 
korig. Jelentkezz párban, mérd fel tudáso-
dat, jelentkezz egyedül, találd meg méltó 
ellenfeledet! 
Információ, jelentkezés:  (20) 542-9958)

A magyar nyelv napja
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SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET!
JOY NAPOK A FÓRUMBAN – NOVEMBER 12–14.

Együtt az igaziwww.forumdebrecen.hu

JOY KITELEPÜLÉS NOVEMBER 13-ÁN!
17.00 és 19.00 között fl ashmob 
divatbemutatók mindhárom napon!

FD_2015_TE-MI_JoyNapok_169x245_1029.indd   1 29/10/15   17:01



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kErTész MiháLyTErEM
nov. 5–18. 16.45, 19.45  007 Spectre – A Fantom 

visszatér 
 (7-én és 8-án 14-től, 14-én és 15-én 13.45-től)
nov. 12. 20.15  Négy balett, egy este – élő 

operaközvetítés a Royal Opera House-ból
nov. 19.–dec. 2. 15.15  Hotel Transylvania 2.
 (21-én, 22-én, 28-án és 29-én 13.15-től)
nov. 19.–dec. 2. 17.15, 20   Az éhezők viadala  

– A kiválasztott 2. rész

O soós iMrETErEM
nov. 5–11. 15.45  Hotel Transylvania 2. 
 (7-én és 8-án 13.45-től)
nov. 5–11. 17.45  007 Spectre – A Fantom visszatér
nov. 5–11. 20.30  Anyám és más futóbolondok  

a családból 
nov. 12–18. 15.30  Hotel Transylvania 2.  
 (14-én és 15-én 13.30-tól)
nov. 12–18. 17.30  007 Spectre – A Fantom visszatér
nov. 12–18. 20.15  Fekete mise
nov. 19–25. 15.30  A kis herceg 
 (21-én és 22-én 13.30-tól)

nov. 19–25. 17.30  A tengernél
nov. 19–25. 19.45  007 Spectre – A Fantom visszatér 
nov. 26.–dec. 2. 16.45  Az éhezők viadala  

(28-án és 29-én 14.00-től) – A kiválasztott 2. rész 
nov. 26.–dec. 2. 19.30  Kémek hídja 

O deésy alFréd-terem
nov. 5–11. 16 óra  Abszurd alak
nov. 5–11. 18 óra  Libabőr 
 (7-én és 8-án 13.30-tól)
nov. 5–11. 20.15  Sicario – A bérgyilkos
nov. 12–18. 15.45  Libabőr 
 (14-én és 15-én 13.30-tól)
nov. 12–18. 18.15  Én, Earl és a csaj,  

aki meg fog halni
nov. 12–18. 20.30  Legújabb testamentum
nov. 19–25. 15.30, 18 óra  Az éhezők viadala 

– A kiválasztott 2. rész
nov. 19–25. 20.30  Fekete mise
nov. 26.–dec. 2. 15.30  A kis herceg
nov. 26.–dec. 2. 17.30   007 Spectre – A Fantom visszatér
nov. 26.–dec. 2. 15.30  Az éjszakám a nappalod 
 (28-án és 29-én 13.15-től)
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A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket november 23-áig  
várjuk a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre, illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből,  

a virágkarnevál, 2015 című alkotás-
ból sorsolunk ki két dvd-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfej-
tését beküldő szerencsés olvasóink:

Jónás Zoltán (Rózsástelep u.) 
Kreisler Gábor (Dóczy J. u.)



A mAgyAr nyelv nApjA
Programok szerte a városban több helyszínen

Adventnyitó AlkAlom
IsentIsztelet, ünnePI térjáték, szeretetvendégség

2015.
nov. 6. –
dec. 4.

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2015. november 6. –
december 4.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: Debrecen városi Televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: kocsis istván
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: Alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Lapcenter kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Fotó: Kovács Tibor
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O szent cecílIa tiszteletére ad koncertet a Ko-
dály Kórus Debrecenben, a Szent Anna-székesegy-
házban, november 22-én, 18.30-tól. 

Először 2006-ban rendezett ilyen hangversenyt 
az énekkar, és bár a kórus többnyire feszített mun-
karendjébe nem minden évben sikerült beilleszteni 
ezt az alkalmat, idén így is a 6. Szent Cecília-kon-
certet tartják meg. 

A program gerincét az éneklést-zenélést dicsérő, 
a zene védőszentjét, Cecíliát magasztaló művek 
alkotják. Ezek között néhány most hangzik el először 
a cívisvárosban. Ilyen lesz Palestrina ötszólamú mo-
tettája, a Cantantibus organis, vagy Arvo Pärt kor-
társ észt zeneszerző Triodionja. Ezek mellett Johann 
Sebastian Bach, a 200 éve született Mosonyi Mihály, 
Benjamin Britten és Kodály Zoltán művei hangzanak 
fel a zene védőszentjének ünnepén, a Szent Anna-
székesegyházban, a Kodály Kórus előadásában.

Petrofszky Zoltán      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I      06 (20) 297-5735       I      Petró Csontkovács

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

Azonnal érezhető a javulás, már az első után is
Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 

Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!

Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?

Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735

O ex lIbrIs. Szilágyi Imre grafikusművész kiállítá-
sa a Benedek Elek Fiókkönyvtárban november 17-én 
17 órakor nyílik.
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HEGYIKRISTÁLY
ÁSVÁNY-ÉKSZER BOLT
Az Ország egyik legszélesebb áruválasztékával,  

 barátságos árakkal rendelkező Ásványbolt Debrecenben  
   a Piac u. 43. sz. alatt az udvarban. 

	 	 	 w ásványok

w marokkövek  w drágakövek

w ásvány ékszerek w drágakő ékszerek

w egyedi ékszerek	 w ezüst foglalatú ékszerek

Nyitva: hétköznap: 9–18 óráig, szombaton:  9–13 óráig

Telefon: (06-30) 205-7358

www.asvany-ekszer.hu



November 27. és december 24. között  
Karácsonyi Vásár

és Télapó, Ákom-Bákom bábelőadások,  
KreDenc kézműves foglalkozások várják  

a kicsiket-nagyokat!

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

Havrics Galéria
Őszi Kiállítása
október 22-november 12.  
Malompark, főépület, emelet

Helyszín: 
Malompark főépület, emelet 

További info:  
www.malompark.hu

Novemberi programkavalkád
A malompark bevásárlóközpontban!

November 7-én és 21-én  
 KREDENC KÉZMŰVES KIRAKAT
és újrahasznosító workshopok!
(használt nyakkendőkből, pólókból ajándék készítés és selyemfestés)


